
▶ Άµεση παροχή ιχνοστοιχείων 

Βορίου, Μαγγανίου, 

Ψευδαργύρου, Μολυβδαινίου 

και Θείου.

▶ Συµβατό για συνδυασµούς 

µε τα περισσότερα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

▶ Μειώνει τα συµπτώµατα στρες 

από:

– ζιζιανιοκτόνα και άλλα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

– δυσµενείς περιβαλλοντικές 

συνθήκες.

▶ Βελτιώνει την ανάπτυξη, 

ποιότητα και απόδοση της 

καλλιέργειας.

To BRANDT Smart Quatro Plus 
είναι ένα νέο διαφυλλικό λίπασµα 

ιχνοστοιχείων, σχεδιασµένο µε την 

τεχνολογία  BRANDT Smart System 

για άριστη συνδυαστικότητα 

µε τα µεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα 

και µείωση των συµπτωµάτων στρες 

που προκαλείται από την εφαρµογή τους.

Σύνθεση 5-0-0

Άζωτο (Ουρικό) ................................................  5,0%

Ψευδάργυρος ....................................................  2,0%

Βόριο ...........................................................................  0,5%

Μαγγάνιο ...............................................................  2,0%

Μολυβδαίνιο ..................................................  0.05%

Θείο ...............................................................................  2,0%
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Η προηγµένη τεχνολογία  BRANDT Smart System 

επιτρέπει το συνδυασµό στο ίδιο βυτίο των φυτοπροστα-

τευτικών προϊόντων µε τα ιχνοστοιχεία που περιέχονται 

στο  BRANDT Smart Quatro Plus εµποδίζοντας την 

αλληλεπίδραση και τον σχηµατισµό δεσµών µεταξύ τους, 

προστατεύοντας την αποτελεσµατικότητα τους, µεταφέρο-

ντας άµεσα τα θρεπτικά στοιχεία στα φυτά.

Προτεινόµενη δοσολογία: 

Το BRANDT Smart Quatro Plus µπορεί να εφαρµοστεί σε όλες τις 

καλλιέργειες και είναι ένας πολύτιµος συνεργάτης στους συνδυα-

σµούς µε µεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα, µυκητοκτόνα, εντοµοκτόνα 

και άλλα προϊόντα φυτοπροστασίας.

∆ιαφυλλικοί ψεκασµοί: 200–400 κ.εκ./στρέµµα. 

Επαναληπτικές εφαρµογές µε 150 κ.εκ./στρέµµα µπορεί να χρειαστούν 

σε χωράφια που εµφανίζουν έντονα συµπτώµατα τροφοπενιών.

Θρεπτικά στοιχεία  του  

BRANDT Smart Quatro Plus 

Βόριο: Σηµαντικό στοιχείο για 

τον σχηµατισµό των κυτταρικών 

τοιχωµάτων, αυξάνει την γονιµό-

τητα της γύρης και την καρπόδε-

ση.

Μαγγάνιο: δρα ως ενεργοποιη-

τής πολλών ενζυµικών αντιδρά-

σεων, στο µεταβολισµό των 

ζιζανιοκτόνων, στην αναπνοή 

και τη σύνθεση χλωροφύλλης.

Ψευδάργυρος: συµµετέχει στην 

σύνθεση της αυξίνης, βοηθάει τα 

φυτά να αντέξουν σε δυσµενείς 

συνθήκες περιβάλλοντος. 

Μολυβδαίνιο: προωθεί την 

ανάπτυξη φυµατίων των αζωτο-

βακτηρίων στα ψυχανθή και τον 

µεταβολισµό του Αζώτου.

Θείο: βοηθά στη σύνθεση 

πρωτεΐνης και ενζύµων και 

αυξάνει την περιεκτικότητα σε 

έλαια.
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BRANDT
Smart Quatro™ Plus 

∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ:

BRANDT Smart Quatro Plus                      Άλλο προϊόν 

Η έξυπνη θρέψη!


