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KASVIA VAHVISTAVAA 

Argicin ® Plus 
tekee lähtömateriaalista yhdenmukaisemman 

Argicin® Plus tehostaa kasvin omaa puolustusmekanismia, erityisesti sieniä ja bakteereita 
vastaan. Argicin®Plus-liuokseen upotettu lähtömateriaali saa lisäksi aikaan 
yhdenmukaisemmat kennotaimet. 

Meillä on jo yli kolmen vuoden ajalta runsaasti kokemuksia yrityksiltä, jotka monistavat ja 
viljelevät mansikkaa ja vadelmaa. Lukuisissa kasvierissä juurtumisessa ja senjälkeisessä kasvussa 
on voitu todeta jopa 40 %:n ero. Mansikoilla tämä koskee sekä kesäkuussa 
että jatkuvasti marjovia lajikkeita. 

Lähtömateriaalin upottaminen Argicin®Plus-liuokseen: 
• 1 litra Argicin®Plus-stimulanttia 500 litraan vettä
• upota lähtömateriaali liuokseen 15 minuutiksi
• valuta kasvit tai laita ruukkuun

Näin pistokkaat tai kennotaimet ehtivät imeä riittävästi Argicin'"Plus-stimulantin sisältämää 
salisyylihappoa. Tämä kasvihormoni vahvistaa satokasvien immuniteettia: 
• voimistamalla kasvin omaa immuunijärjestelmää ja
• stimuloimalla runsasta kalluksen muodostumista, jolloin juuria tulee enemmän

Lopputulos 

Vasen 
Pistokkaista istutettu taimirivi 
Upotettu Argicin®Plus-stimulanttia sisältävään 
liuokseen 

Oikea 
Käsittelemättömiä pistokkaita 

Argicin®Plus-stimulantin edut: vähemmän tuotantohävikkiä kennotaimissa, jotka odottavat 
taimipetiä ja versoja, vähäisempi tautipaine ja, sen seurauksena, parempilaatuiset 
tuotantokasvit viljelijälle. 

Jatka tämän käsittelyn jälkeen antamalla SalicylPure-valmistetta tihkulannoituksella tai 
suihkuttamalla: 1 litra/ha/viikko. Näin salisyylihapon teho kaikkine positiivisine vaikutuksineen 
jatkuu pidempään. 
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PlantoSys 
PLANTVERSTERKING 

ArgicinPlus stimuloi kasvin luonnollista immuunijärjestelmää aktivoimalla
kasvin puolustusjärjestelmän toimimaan tehokkaammin viruksia, bakteereja sekä 
sienitauteja vastaan. 

Valmisteen on osoitettu tehoavan sienitauteihin, kuten härmä, lehtihome, 
lakastumistauti, Alternaria, Mycosphaerella ja Cylindroc/adium. 

ArgicinPlus on yhdistelmävalmiste, jota voidaan käyttää muun muassa marjojen, 
hedelmien, ruukkukasvien, kukkasipulien ja vihannesten viljelyssä 
kasvihuoneissa, tunneleissa sekä avomaalla. 
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Annostus: 
250-500 litraa vettä/ha +
11 ArgicinPlus/ha
Yli 500 litraa vettä:
200ml ArgicinPlus valmistetta jokaista
1 0OI vettä kohde.

Esimerkki: 
600 litraa vettä/ha = 1,21 ArgicinPlus 
700 litraa vettä/ha= 1,41 ArgicinPlus 

Käsittely voidaan suorittaa 7-10 päivän välein. Käsittelyssä voidaan käyttää myös 
kylmäsumuruiskua. 

ArgicinPlus voidaan sekoittaa neutraalien ja emäksisten aineiden kanssa. 
Valmisteella ei ole varoaikaa, peräkkäiskäyttö rajoituksia eikä siitä kerry 
jäämiä. 
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