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Συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοφάρμακα, εκτός από τα πολύ αλκαλικά και τα ελαιούχα. Ο διαφυλλικός 
ψεκασμός να γίνεται τις πιο κρύες ώρες της ημέρας, κατά προτίμηση αργά το απόγευμα και αμέσως μετά την 
παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος. Συνδυαζόμενο με το Mepiquat (ΜΕΠΙΚΟΥΑΤ) Chloride αυξάνει τη δράση 
του. Το Cotton Stop περιέχει Φώσφορο, Κάλιο, Μαγνήσιο, Μαγγάνιο, Ψευδάργυρο και Βόριο σε μια ισορροπημένη 
σχέση, ικανή να καλύψει και τις πλέον απαιτητικές περιπτώσεις εφαρμογών. Ο ρόλος των στοιχείων αυτών στην 
θρέψη του βαμβακιού είναι καθοριστικός για μια μεγάλη σειρά βιοχημικών διεργασιών που επηρεάζουν σε μεγάλο 
βαθμό τις αποδόσεις  και την ποιότητα. Η παρουσία του Φωσφόρου είναι ουσιαστική για διεργασίες όπως η 
φωτοσύνθεση, η σύνθεση των υδατανθράκων και η μεταφορά ενέργειας. Ο Φώσφορος παίρνει επίσης μέρος στην 
κυτταροδιαίρεση, υποκινεί την άνθιση και προωθεί τον σχηματισμό των σπόρων. Το Κάλιο παίζει έναν ουσιαστικό 
ρόλο στην ανάπτυξη του βαμβακιού μιας και συμμετέχει σε μια σειρά σημαντικών ενζυμικών διεργασιών, συντελεί 
στην καλύτερη αξιοποίηση του νερού στο φυτό και βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτιριστικά όπως το μήκος και την 
αντοχή των ινών. Το Μαγνήσιο αποτελεί σημαντικό συστατικό της χλωροφύλλης η έλλειψη του μειώνει την 
φωτοσύνθεση και την αναπνοή των κυττάρων. Το Μαγγάνιο αποτελεί συστατικό των ενζύμων που σχετίζονται με 
την σύνθεση των υδατανθράκων και των πρωτεϊνών. Οι ελλείψεις Ψευδαργύρου και Βορίου καθυστερούν την 
άνθιση και καρποφορία του βαμβακιού και επηρεάζουν αρνητικά την πρωίμηση της καλλιέργιας.

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
10-5-40 10-25-25 20-20-20 30-10-10
100% υδατοδιαλυτά κρυσταλλικά λιπάσματα, κατάλληλα για διαφυλλική εφαρμογή 
και για υδρολίπανση. Περιέχουν άμεσα αφομοιώσιμες μορφές μακροστοιχείων και 
χηλικών ιχνοστοιχείων σε μορφή EDTA. Ιδανικά για τα στάδια αύξησης μεγέθους και 
ωρίμανσης των καρπών όλων των καλλιεργειών. Η εφαρμογή τους συμβάλει στην 
βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των παραγόμενων προϊόντων.

Γενική δοσολογία
Υδρολίπανση: 2-4 kg / 1000m2
Διαφυλλικά: 100 -400 gr /100 lt νερό
Επαναλήψεις των εφαρμογών όπου χρειάζεται κάθε 7-15 μέρες Η συχνότητα των 
εφαρμογών διαμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας και τη βασική 
λίπανση που έχει γίνει και πρέπει να καθορίζεται από τον υπεύθυνο τοπικό γεωπόνο.
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