Προϊόντα Θρέψης για Ποιοτικές Καλλιέργειες

- Τεχνικό Δελτίο -

RIZOCYN
Το RIZOCYN είναι ένας φυσικός βιοδιεγέρτης, ειδικός για τη γρήγορη
ανάπτυξη ενός πλούσιου και υγιούς ριζικού συστήματος σε καλλιεργούμενα
φυτά στο θερμοκήπιο και στην ύπαιθρο. Προέρχεται από 100% οργανικά
φυσικά συστατικά και ωφελεί όχι μόνο τα ίδια τα φυτά αλλά ολόκληρο το
οικοσύστημά τους δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη
δυνατών και πολύ παραγωγικών καλλιεργειών.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ:
• Προωθεί την ανάπτυξη της ρίζας σε όλους τους τύπους φυταρίων.
• Βοηθά στο ξεπέρασμα του μεταφυτευτικού σοκ και στη εξασφάλιση
γρήγορης και ασφαλούς εδραίωσης στο έδαφος σε όλα τα μεταφυτευθέντα
φυτά.
• Αυξάνει τον πολλαπλασιασμό των ωφέλιμων μικροοργανισμών του
εδάφους οι οποίοι αυξάνουν τη βιοδιαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων
στο έδαφος.
• Βελτιώνει τη δομή του εδάφους και αναπληρώνει την χαμένη οργανική
ουσία από την εντατική καλλιέργεια.
• Αυξάνει την ικανότητα ανταλλαγής ιόντων μεταξύ ριζών και εδάφους.
• Βοηθά τη διείσδυση των ριζών ακόμα και σε συμπαγή εδάφη.
• Συμβάλει στον καλύτερο αερισμό της ρίζας.
• Αυξάνει τις κυτταροδιαιρέσεις της ρίζας.
• Ενισχύει τη φυτρωτικότητα των σπόρων.
• Συντελεί στη δημιουργία πολύ παραγωγικών φυτών με μεγάλη
ανθεκτικότητα σε περιόδους έντονου στρες από ποικίλους παράγοντες.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Το RIZOCYN εφαρμόζεται με το μεταφυτευτικό νερό, με το νερό του
ποτίσματος, διαφυλλικά και με εμβάπτιση των σπόρων, ριζών και
μοσχευμάτων.
Δοσολογίες Εφαρμογής: Γενικά εφαρμόζεται στην ακόλουθη δοσολογία.
Εδαφική εφαρμογή: 1-2 lt ανά στρέμμα.
Εμβάπτιση σπόρου: 250 ml ανά 100 lt νερό.
Εμβάπτιση ριζών, μοσχευμάτων: 250-500 ml ανά 100 lt νερό.
Διαφυλλική εφαρμογή: 250 ml ανά 100 lt νερό.
ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Ολικό Άζωτο (Ν)
Ολικός Φώσφορος (P2O5)
Ολικό Κάλιο (K2O)
Ασβέστιο (CaO)
Μαγνήσιο (MgO)
Θείο (S)

(β/β)
0,66 %
1,00 %
3,00 %
0,20 %
0,04 %
0,10 %

(β/ο)
0,70 %
1,07 %
3,20 %
0,21 %
0,05 %
0,11 %

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:
Εμφάνιση:
Καστανόμαυρο υγρό
Πυκνότητα:
1,07 g/ml
Διαλυτότητα:
100% διαλυτό στο νερό
pH:
6,0-6,5

