ArgicinPlus is een in concentraat geoptimaliseerde stikstofbladmeststof, opgelost in zuiver
geënergetiseerd water en verrijkt met voor planten belangrijke synergisten.
ArgicinPlus wordt als bladmeststof over het blad toegepast.
ArgicinPlus bevordert, preventief toegepast, op een natuurlijke wijze de immuniteit van planten.
Bij regelmatig gebruik van ArgicinPlus ontwikkelen planten beter hun natuurlijke afweer. Ze weerstaan
zo beter onvoordelige omstandigheden.
ArgicinPlus bevat Salicine; een planten eigen stof die door planten wordt aangemaakt op het moment dat ze
worden aangevallen door virussen of bacteriën. Het is een signaalstof die verschillende afweermechanismen
in werking stelt. Door nu dit Salicine op een constant laag niveau aanwezig te laten zijn, is de plant altijd “op
scherp gezet”, en zal bij infectie door een microbe sneller en met een hoger niveau van afweerstoffen
reageren.
Met ArgicinPlus zijn inmiddels goede ervaringen opgedaan in verschillende teelten:
- Phalaenopsis; onderdrukking van Erwinia
- Cotoneaster; onderdrukking van Erwinia
- Witlof; onderdrukking van Pseudomonas
- Tomaat; onderdrukking van Clavibacter
- Veldsla (najaarsteelt onder folie); snellere ontwikkeling van de wortel en groener blad
- Hedera; onderdrukking van bladvlekken door Xanthomonas

Toepassing:
ArgicinPlus is toe te passen in alle teelten ter voorkoming van stikstoftekort.
Geschikt voor zacht-, hard-, en steenfruit, wijnbouw, glas- en
vollegrondsgroenten, snijbloemen, potplanten en boomteelt. De gehele
plant moet worden besproeid. Een tijdige toepassing is aan te bevelen.
Afhankelijk van de teeltsituatie kan ArgicinPlus worden verspoten of met
een LVM worden verneveld. LVM-en in een kas of koelcel is ook mogelijk.
Foggen gaat niet; tegen de hogere temperaturen is ArgicinPlus niet
bestand.
Spuitinterval is elke 10 tot 14 dagen. ArgicinPlus kan worden gecombineerd
met neutrale tot basische preparaten. Goed schudden voor gebruik. Na
gebruik de toepassingsapparatuur goed reinigen met water.
Bij sneeuwwitte bloemen kunnen bij herhaalde toepassingen lichtgrijze
vlekken voorkomen (door het zilver). Bij gebruik binnen opletten voor witte
wanden (lichte grijsverkleuring) mogelijk.

Dosering
Tot 500 liter spuitvloeistof 1 liter ArgicinPlus doormengen. Voor elke 100
liter spuitvloeistof extra 200 ml ArgicinPlus extra toevoegen. Dus:
300 ltr spuitvloeistof:
1,0 ltr ArgicinPlus
500 ltr spuitvloeistof:
1,0 ltr ArgicinPlus
700 ltr spuitvloeistof
1,4 ltr ArgicinPlus
900 ltr spuitvloeistof
1,8 ltr ArgicinPlus

Samenstelling:
15% stikstof in de vorm van ureum
0,1% zilver
1% natuurlijke salicine.
pH = 7 (bij 1% oplossing)
Kleur: grijs-zwart
Soortelijk gewicht: 1,12 kg/ltr
ArgicinPlus is geen bestrijdingsmiddel
ArgicinPlus is residuvrij
ArgicinPlus is een EG-meststof.
Enkelvoudige meststof C1.1.
Verpakking:
Verkrijgbaar in 1 en 10 liter verpakking
Opslag:
Beschermen tegen direct zonlicht en
temperaturen boven de 40°C. In
ongeopende verpakking minstens 1 jaar in
het donker te bewaren. Zet ArgicinPlus in
koude jaargetijden vooraf op een warme
plek.
ArgicinPlus is een product van PlantoSys,
Nederland. www.plantosys.com
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