ΑΠΟΥΤΛΛΩΗ ΣΟΤ ΒΑΜΒΑΚΙΟΤ
Είμαι μια απαοαίςηςη επέμβαρη, ποξκειμέμξσ μα επιςαυύμξσμε ςξ άμξιγμα, μα
πεςύυξσμε καλή ρσγκξμιδή, αλλά και καλή πξιόςηςα ςξσ ρύρπξοξσ βαμβακιξύ. Επίρηπ,
μόμξ απξτσλλχμέμξ (και ρςεγμό) βαμβάκι, μπξοεί μα απξθηκεσςεί.
ΦΡΟΝΟ ΔΥΑΡΜΟΓΗ
Τα απξτσλλχςικά ποέπει μα φεκάζξμςαι όςαμ έυει αμξίνει ςξσλάυιρςξμ, το 50%
τωμ καρυδιώμ. Ποόχοη απξτύλλχρη βλάπςει ςημ πξιόςηςα ςξσ βαμβακιξύ και πξλλέπ
τξοέπ και ςξ ίδιξ ςξ άμξιγμα (παοαςηοείςαι μιρξάμξιγμα ςχμ καοσδιώμ και
καοαμελξπξίηρη). Από ςημ άλλη μεοιά, για μα λειςξσογήρξσμ απξςελερμαςικά ςα
απξτσλλχςικά, υοειάζξμςαι καλές θερμοκρασίες (μεγαλύςεοεπ ςχμ 15-18 ξ C).
Είμαι αμάγκη, λξιπόμ, μα βοξύμε ςημ υοσρή ςξμή αμάμερα ρςημ καθσρςέοηρη ςηπ
εταομξγήπ (για μα ποξυχοήρει ςξ άμξιγμα) και ςημ έγκαιοη εταομξγή, για μα
ποξλάβξσμε ςημ πςώρη ςχμ θεομξκοαριώμ. Σσμβξσλεσόμαρςε για ςξ ρκξπό ασςό ςιπ
μεςεχοξλξγικέπ ποξβλέφειπ μακοάπ διάοκειαπ (δελςία αγοξςώμ) και όρξ ποξβλέπεςαι
ζερςόπ καιοόπ, καθσρςεοξύμε ςημ εταομξγή.
Σε πξλύ αμαπςσγμέμεπ ή όφιμεπ τσςείεπ, πξσ δεμ αμξίγξσμ εμώ πεομάει ξ καιοόπ,
δεμ μπξοξύμε μα πεοιμέμξσμε ςξ παοαπάμχ πξρξρςό αμξίγμαςξπ και εταομόζξσμε
χοιμαμςικά ή μιρή δόρη απξτσλλχςικξύ, έρςχ και αμ ςξ άμξιγμα είμαι μόμξ 10 -20 %.
Έςρι, θα πέρει έμα μέοξπ ςξσ τσλλώμαςξπ και δια ςξσ αεοιρμξύ θα βξηθηθεί ςξ άμξιγμα,
αλλά θα διαςηοηθξύμ και αοκεςά τύλλα για μα ξλξκληοχθεί η θοέφη ςχμ καοσδιώμ. Σςη
ρσμέυεια, όςαμ ςξ άμξιγμα ποξυχοήρει ρςξ 50% και αμ σπάουξσμ ακόμα αοκεςά τύλλα,
κάμξσμε δεύςεοη εταομξγή.
Προϋποθέσεις για πετυχημέμη αποφύλλωση
- Φσςά με όρξ ςξ δσμαςόμ σγιή, ποάριμα τύλλα ρε λειςξσογία
- Να επικοαςήρει, 4-5 μέοεπ μεςά ςημ εταομξγή, καιοόπ με ηλιξτάμεια, καλέπ
θεομξκοαρίεπ ημέοαπ και μύυςαπ και ασνημέμη αςμξρταιοική σγοαρία .
- Καλή πξιόςηςα φεκαρμξύ (καλή διαβοξυή ςχμ τύλλχμ με μπέκ «ξμποέλαπ», με
ςξ ρχρςό μέγεθξπ ρςαγξμιδίχμ πξσ δεμ θα απξοοέξσμ).
ΔΟΔΙ ΔΥΑΡΜΟΓΗ
Αποφυλλωτικά
FINISH
:
250 – 300
KABUKI 2.5EC
10
SPOTLIGHT
12,5

κ. εκ./ρςοέμμα (διαςίθεςαι μέυοι ςιπ 31-10-2013)
»
+ 5 κ.εκ. Silwet (διαβοεκςικό)
»
+ 200 κ. εκ. Εθετόμ

Ωριμαμτικά
Εθετόμ :

Σεπςέμβοιξπ 2013

250-350

κ. εκ./ρςοέμμα

Περιφερειακή Δμότητα ερρώμ
Διεύθσμρη Αγοξςικήπ Οικξμξμίαπ και Κςημιαςοικήπ
Σηλέφωμα: 23213 – 55258, 55260, 55126, 55207, 55211,
55213, 55247

