ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΠΡΟΪOΝΤΑ

ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ

ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ

Oφέλη

• Διεγείρει το μεταβολισμό των φυτών και βοηθά
(well-being) ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες
• Αυξάνει τις αποδόσεις και την τελική ποιότητα
των φρούτων της Αμπέλου, της Ελιάς, και
άλλων φρούτων
• Βοηθά στην αύξηση του ζαχάρου και στην
παραγωγή λαδιού
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Χαρακτηριστικά
Ουσιών
ΔΡΑΣΕΙΣ

τριακοντανόλη
εξαγόμενη από τα φυτά
αμινοξέα
εξαγόμενα από τα φυτά
προϊόντα εξαγωγής από
τα φυτά με παρόμοια
των ορμονών λειτουργία

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

τριακοντανόλη
εξαγόμενη από τα φυτά

αμινοξέα
εξαγόμενα από τα φυτά

προϊόντα εξαγωγής από
τα φυτά με παρόμοια
των ορμονών λειτουργία

Διέγερση αρχικού
και δευτερογενούς
μεταβολισμού
Αύξηση αποδόσεων
και τελικής ποιότητας

Σύνθεση
Ολικά Αμινοξέα (% p/p)

Χημικές και φυσικές ιδιότητες
υγρό καφέ χρώμα

Ελεύθερα Αμινοξέα (% p/p)

1.5%

Οργανικός Άνθρακας (C) (% p/p)

10%

Τριακοντανόλη Φυτικής Προέλευσης (mg/kg)

10.0

pH 5.5 ± 0.5

Συστατικά προϊόντος

Πυκνότητα 1.14 ± 0.02 kg/dm3

Ενζυματική Υδρόλυση των Ψυχανθών (fabacea)

Αγωγιμότητα E.C. 1.75 ± 0.25 dS/m

5%

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
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Περιγραφή

Το ILSAC-ON είναι ένας καινούργιος φυσικός βιοδεγιέρτης παραγόμενος από ενζυματική υδρόλυση των ιστών των

φυτών της οικογένειας των ψυχανθών. Αυτό το προϊόν έχει μια παρόμοια φυσική δράση σαν τις ορμόνες και
χαρακτηρίζεται από έντονη βιολογική δραστηριότητα.
Τα οφέλη του ILSAC-ON οφείλονται στη λειτουργία των ελεύθερων L-αμινοξέων,στη μακριά αλυσίδα των αλκοολών
(ειδικά της τριακοντανόλης) και άλλων φυτικών προϊόντων εξαγωγής με βιοδιεγερτική δράση η οποία επηρεάζει τη
δραστηριότητα πολλών ενζύμων που συμμετέχουν στο μεταβολισμό του άνθρακα και στην αφομοίωση και
απορρόφηση του Αζώτου, την αποτελεσματικότητα του χρησιμοποιούμενου νερού και στην απορρόφηση των
θρεπτικών στοιχείων.
Αυτό δημιουργεί μια διατροφική ισορροπία η οποία καθορίζει μια υγιή κατάσταση του φυτού περιορίζοντας τα
αρνητικά αποτελέσματα του περιβάλλοντος των υψηλών θερμοκρασιών και της έλλειψης νερού και ειδικά των
φαινόμενων από την αυξημένη αλατότητα. Έτσι, τα φυτά μπορούν να δώσουν όλη τη γενετική δυνατότητα που έχουν.
Όταν εφαρμόζεται σε περίοδο έντονης βλαστικής δραστηριότητας το ILSAC-ON επιδρά σε αρκετές μεταβολικές
διαδικασίες και βοηθά στο να αποκτήσουν αρκετά πλεονεκτήματα τα φυτά και οι παραγωγοί (farmers).
Αυτό βοηθά στην αύξηση της βιομάζας και της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φυτών με αποτέλεσμα τη
μεγαλύτερη μεταφορά των προϊόντων μεταβολισμού στα φρούτα. Συμπληρωματικά βοηθά στην αύξηση των
περιεχόμενων ζαχάρων στα σταφύλια οινοποίησης, στην παραγωγή λαδιού στις ελιές και σε άλλα φυτά παραγωγής
λαδιών και γενικότερα στην αύξηση της ποιότητας της τελικής παραγωγής.
Πρέπει να δοθεί αξιοσημείωτη προσοχή στο προϊόν το οποίο διατηρεί μια τέλεια ισορροπία μεταξύ των βλαστικών και
αναπαραγωγικών σταδίων.
Το ILSAC-ON δίνει μια μεγαλύτερη τελική παραγωγή ρυθμίζοντας την κατανομή των θρεπτικών στοιχείων και στην
απορρόφηση τους από τα φυτά.
Το μεγάλο εύρος λειτουργιών και η καλή ανάμειξη με άλλες εμπορικές συσκευασίες επιτρέπει στο ILSAC-ON να
εφαρμόζεται με τις εφαρμογές των φυτοφαρμάκων κατά τη διάρκεια των κυριότερων φαινολογικών σταδίων.

Oδηγίες χρήσης*
Οι δόσεις του πίνακα έχουν υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη ψεκαστικό όγκο
περίπου 500-600 λίτρα νερού για κάθε εφαρμογή

Καλλιέργεια

Δόση

Παρατηρήσεις

Αραβόσιτος και άλλα σιτηρά

150-200
γρ./στρ.

Ελιές

150-250
γρ./στρ.

Τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, πεπόνι

150-250
γρ./στρ.

2 εφαρμογές με την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών
από το στάδιο ανάπτυξης μίσχου
4 εφαρμογές νωρίς κατά την αύξηση των κυττάρων,
δημιουργία δρύπης, αύξηση δρύπης, και στην αρχή
ωρίμανσης του καρπού/ συγκέντρωση λαδιού
4 εφαρμογές κάθε 8-10 ημέρες 2 εβδομάδες
μετά τη μεταφύτευση

Γιγαρτόκαρπα, πυρηνόκαρπα, ακτινίδια 200-250
γρ./στρ.

4 εφαρμογές κάθε 15 ημέρες από την έναρξη βλάστησης

Αμπέλια οινοποιίας

150-250
γρ./στρ.

4-5 εφαρμογές κάθε 12-15 ημέρες από την προ-άνθηση

Χλωροτάπητας, λουλούδια, φυτά
γλάστρας, φυτώρια

1 kg/1000-1500 m2

3-4 εφαρμογές στα στάδια βλαστικής ανάπτυξης

*οι συνιστώμενες δόσεις μπορεί να θεωρηθούν ως ενδεικτικές και μπορεί να ποικίλουν
σύμφωνα με τις κλιματολογικές συνθήκες και του μέσου όρου αναμενόμενης παραγωγής.
Για περισσότερες πληροφορίες του προϊόντος (τεχνικό φυλλάδιο πληροφοριών, ασφάλεια,
φάκελος κ.α) και περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τις δόσεις και τον τρόπο χρήσης
παρακαλώ να αποταθείτε στον ιστότοπο www.ilsagroup.com

φυτικό εκχύλισμα για γεωργική χρήση

Από το πρόγραμμα
Viridem® στους
βιοδιεγέρτες ILSA
Βοηθούν τα φυτά
σου να κάνουν
τη δουλειά τους
Viridem®
Από φυτά για φυτά
Το Viridem είναι το αποκλειστικό
πρόγραμμα ILSA για την ανάπτυξη
βιοδιεγερτών φυτικής προέλευσης.
Μια νέα γενιά προϊόντων ικανά να
ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες
των φυτών δρώντας στο μεταβολισμό,
για αυξανόμενη σταθερή και πραγματική
πράσινη γεωργία. Στοχεύοντας στις
ανάγκες των καλλιεργειών σας, το
βιοδιεγερτικό
πρόγραμμα Viridem
βελτιώνει τις φυσιολογικές διαδικασίες,
προς όφελος της ποιότητας, κάνοντας τα
φυτά σας δυνατότερα και πιο εύκολα
ανταποκρινόμενα στο περιβαλλοντικό
στρες με αποτέλεσμα της αύξηση της
παραγωγικότητας
Οι λειτουργίες των φυτών να γίνουν
παραγωγικές, το ίδιο και η δική σου!
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