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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

COVER ΖΕΟΛΙΘΟΣ 

 
                         

Ενισχυτικό ανάπτυξης των φυτών βασισμένο σε 100% φυσικό 
Κλινοπτιλόλιθο για ψεκασμό φυλλώματος 

 

 
Κυκλοφορεί ως βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών για χρήση στην 
γεωργία σύμφωνα με την Υ.Α. 217217/16-01-2004 (Φ.Ε.Κ. Β/35). 

 
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ: 0-20μm 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ: 
To COVER συμμετέχει στις διεργασίες ανάπτυξης των φυτών, μειώνοντας 
τις περιβαλλοντικές καταπονήσεις των φυτών. Όταν ψεκάζεται, δημιουργεί 
ένα προστατευτικό φιλμ αλουμινοπυριτικών υλικών το οποίο: 

• Προστατεύει τα φυτά από την UV ακτινοβολία και τα 
ηλιοεγκαύματα. 

• Περιορίζει το θερμικό στρες το καλοκαίρι. 

• Προσροφά την περισσή υγρασία στην φυτική επιφάνεια 
(αφυγραντική δράση). 

• Λόγω της κοκκομετρίας, της ειδικής μορφής του κρυστάλλου του 
και της φόρτισής του (περιέχει στο εσωτερικό του ιονισμένα μόρια 
νερού) προσδίδει επί πλέον ενέργεια στα φυτά.  

 
 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:  

• Εξαιρετική κοκκομετρία (το 50% των μικροτεμαχιδίων έχει 
κοκκομετρία μέχρι 6,77μm και το 100% μέχρι 20μm). 

• Άριστη προσκόλληση. 

• 100% φυσικό προϊόν. 

• Εξαιρετική ποιότητα πρώτης ύλης, απαλλαγμένη από ανεπιθύμητες 
προσμίξεις. 

 

 

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 
Εφαρμόζεται διαφυλλικά σε όλες τις καλλιέργειες σε δόση 750-1500 
γρ./100 λίτρα νερό. Μπορεί να εφαρμοστεί και με υδρολίπανση σε δόση 
2-3 κιλά/στρ. Εφαρμόζεται πριν την επικράτηση έντονων ξηροθερμικών 
συνθηκών ή περιόδων με υψηλή ακτινοβολία, δημιουργώντας ένα λεπτό, 
προστατευτικό φιλμ στη ψεκαζόμενη επιφάνεια. 
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ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ : 
Συνδυάζεται με τα περισσότερα σκευάσματα εκτός από τα πολύ αλκαλικά. 
Δεν συνδυάζεται με θερινό πολτό. Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους 
γεωπόνους για περισσότερες πληροφορίες. 
 
 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
• Δεν εφαρμόζεται σε φυτά μικρής ηλικίας (κάτω των 15 ημερών) ή 

αμέσως μετά την μεταφύτευση.  

• Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης 
της ετικέτας.  

• Μην υπερβαίνετε τις συνιστώμενες δοσολογίες.  

• Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή.  

• Καθαρίστε τα ψεκαστικά μηχανήματα πριν και μετά από κάθε 
εφαρμογή. 

• Κατά την χρήση να λαμβάνονται τα συνήθη και απαραίτητα μέτρα 
προστασίας.  

• Να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον. 
• Χρειάζεται ανάδευση κατά τη διάλυση. 


