
∆ιαφυλλική λίπανση 
σιτηρών µε Epso-Top
Το κύριο στάδιο ανάπτυξης των σιτηρών αρχίζει την άνοι-
ξη όπου τα φυτά σχηµατίζουν το ριζικό τους σύστηµα το οποίο 
βοηθάει στην ανάπτυξη της φυλλικής τους επιφάνειας. Για να 
γίνει αυτό, απαιτούνται νερό και θρεπτικά στοιχεία. Επιτυγχά-
νεται εφόσον υπάρχουν αρκετοί υδατάνθρακες που τους πα-
ράγουν τα φύλλα. Για να µεταφερθούν οι υδατάνθρακες στις 
ρίζες, απαιτείται επαρκής ποσότητα Μαγνησίου ως καταλύτης.

Τα σιτηρά απορροφούν σηµαντικές ποσότητες Μαγνησίου 
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους την άνοιξη. Η επάρκεια 
Μαγνησίου εξασφαλίζει το σχηµατισµό της χλωροφύλλης κα-
τά τη διάρκεια της γρήγορης ανάπτυξης και τον γρήγορο σχη-
µατισµό του σταχυού και του καρπού.

Με τη διαφυλλική εφαρµογή του Epso Top επιτυγχάνονται 
καλύτερες αποδόσεις ακόµη και εάν τα εδάφη είναι εφοδια-
σµένα µε µεγάλες συγκεντρώσεις Μαγνησίου.

Το Μαγνήσιο βοηθάει 
την ανάπτυξη του ριζικού 
συστήµατος και 
τη µεγιστοποίηση της απόδοσης

Το αποδεικτικό στην περιοχή της ∆ράµας το 2009 µας έδει-
ξε την πολύ θετική επίδραση της διαφυλλικής εφαρµογής µε 
EpsoTop. Η απόδοση αυξήθηκε πάνω από 15% σε σχέση µε το 
µάρτυρα µε µια εφαρµογή EpsoTop 20 κιλών για τα 10 στρµ.

Τι είναι και πώς εφαρµόζεται το EpsoTop;
Το EpsoTop είναι θειικό µαγνήσιο που προέρχεται από τον 

ESTA κιζερίτη -φυσικό πέτρωµα ακατέργαστο άλας- που εξο-
ρύσσεται από τα ορυχεία που διαθέτει η K+S Kali. To EpsoTop 
διατίθεται σε µορφή λεπτών άσπρων κρυστάλλων και το οποίο 
είναι 100% υδατοδιαλυτό.

Το EpsoTop µπορεί να συνδυαστεί µε τα περισσότερα προϊό-
ντα φυτοπροστασίας. Εντούτοις, προτείνεται να πραγµατοποι-
ηθεί µια απλή προκαταρκτική δοκιµή συµβατότητας: ∆ιαλύστε 
50 γρ. EpsoTop σε 1 λίτρο νερό και προσθέστε και το ζιζανιο-
κτόνο. Το EpsoTop συνδυάζεται επίσης και µε άλλα υγρά λιπά-
σµατα καθώς και µε διαλύµατα ουρίας.

Οδηγίες χρήσης: ● Γεµίστε το µερικώς το βυτίο µε νερό. ● 
∆ιαλύστε πρώτα το EpsoTop ρίχνοντάς το σταδιακά στο βυτίο, 
µε ανάδευση. ● Συµπληρώστε το βυτίο µε νερό και µε τα άλλα 
προϊόντα. ● Η προτεινόµενη δοσολογία είναι όχι πάνω από 5% 
β/ο  του διαλύµατος (5 κιλά ανά 100 λίτρα διαλύµατος). ● Ε-
φαρµόστε 25 κιλά EpsoTop µαζί µε το ζιζανιοκτόνο για 10 στρµ, 
κάνοντας εφαρµογή το Μάρτιο/Απρίλιο µε την επιµήκυνση των 
µεσογονατίων. ● Εάν γίνει  και 2ος ψεκασµός µε κάποιο σκεύ-
ασµα, µπορεί να γίνει και 2η εφαρµογή µε 25 κιλά κατά τον σχη-
µατισµό του σταχυού.
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Με τρία 5600 η Massey Ferguson θα επιχειρήσει να προσεγγί-
σει τον Νότιο Πόλο, ενώ της επιχείρησης θα ηγηθεί µία κυρία.

Σχεδόν  700.000 
Γάλλοι βρέθηκαν 
στο εκθεσιακό κέ-
ντρο του Παρισίου 
για να γνωρίσουν 
την κτηνοτροφική 
παράδοση της 
πατρίδας τους, να 
δουν από κοντά 
της παραδοσιακές 
φυλές ζώων και 
να απολαύσουν 
τοπικά προϊόντα.

Ο συντάκτης 
της Agrenda 
στο Salon 
International de 
l’ Agriculture.

Επιχείρηση «Νότιος Πόλος 2014» 
στήνει η Massey Ferguson

Αποδεικτικό: Η επίδραση µιας εφαρµογής Epso Top 
στο σιτάρι στην περιοχή της ∆ράµας το 2009.


