NEDEN
CONTROL DMP?

pH ŞİŞE ÜZERİNDEKİ RENK
SKALASI İLE
KARŞILAŞTIRILARAK
ÖLÇÜLEBİLİR

YAPRAKTAN ALINIMI ARTIRIR

TAMAMEN GÜVENLİDİR

HERBİSİTLER İLE
KARIŞTIRILABİLİR

BİTKİNİN HEMEN
KULLANABİLECEĞİ FORMDA
AZOT VE FOSFOR SAĞLAR

RAKİPLERE GÖRE DAHA DÜŞÜK
DOZDA KULLANILIR

UYGULAMA TABLOSU
YAPRAKTAN
UYGULAMA

BİTKİ

DOZ

BÜTÜN BİTKİLER

pH DEĞERİNİ 6-6,5*’A DÜŞÜREBİLMEK İÇİN 100 L SUYA
50-100 ML KULLANILIR.

*Ulaşılmak istenen pH ve suyun ilk sertlik derecesine göre doz ayarlaması yapılmalıdır. Kalsiyum ve
fosfor içerikli ürünlerin karışımı için pH değerini 4’e
getirmek gereklidir.
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1. ADIM

2 . ADIM

DİĞER ÜRÜNLERİ
ekleyiniz.

Doğru pH elde edilinceye
kadar tanka ilk olarak
CONTROL DMP’yi
dökünüz

SU

SU + CONTROL DMP

DİĞER

SU + CONTROL DMP + ÜRÜNLER

CONTROL DMP’NİN YARARLARI

1. pH DÜŞÜRÜCÜ

Eğer su pH’sı 7,5 üzerinde ise ürünler alkalin
hidroliz yüzünden etkisiz kalabilir. CONTROL
DMP su pH’sını 6-6,5’a düşürebilmektedir.
Bu pH seviyesi yapraktan alınım için en uygun
olandır. CONTROL DMP kullanımı ile suyun
renginin değişmesi pH seviyesinin belirlenmesini kolaylaştırır.
Elde edilen pH
değeri, çözeltinin
renginin ürün ambalajındaki renk skalası
ile karşılaştırılması
ile belirlenebilir.

3.YAYICI-YAPIŞTIRICI

Yayıcı-yapıştırıcı etki ile sıvının yüzeysel gerilimi
düşer, yaprak yüzeyinde ıslanma ve yapraktan emilim
kolaylaşır.
Farklı aktif içeriklere sahip bir
karışım tank içerisinde farklı
bölümlere ayrılabilir

CONTROL DMP

daha homojen bir karışım
sağlar

2. KARIŞIM AJANI

Ürün bu özelliği sayesinde zirai ilaçların
hazırlanmasını kolaylaştıran iyi bir çözümdür.
Zirai İlaç uygulamalarından daha iyi sonuç
Daha homojen bir ilaç karışımı sağlandığı
için daha düşük fitotoksite (yakıcı) riski

STANDART

Alınımı düşüren yüzeysel
gerilim

CONTROL DMP

Daha düşük yüzeysel su
gerilimi

’

Valagro, biostimulantlar ve özel besin elementlerinin üretimi ve ticaretini yapan lider bir şirkettir. 1980
yılında kurulan ve merkezi Atessa’da (İtalya) olan Valagro, bitki bakımı ve beslenmesi için yenilikçi ve
etkili çözümler bulmayı amaç edinmiştir. Misyonu tarımsal üretimde verim ve kalite artışı yaratırken,
tarımsal uygulamaların çevreye olan kötü etkilerini de en aza indirmektedir. Valagro, çevreye duyarlı
bir şekilde, insanların hayat kalitesini ve beslenmesini iyileştirmek için bilimi insanlığın hizmetine
sunmaktadır.

CONTROL DMP

®

Yapraktan uygulamaların
etkisini artırır

CONTROL DMP , yaprak uygulamalarında kullanılan suyun
pH’sını düşürür. Yapraktan alınımı iyileştirir. Bitki tarafından
hızlıca kullanılabilir formda azot ve fosforu içerir.
Tel : +90 232 290 99 67

