
Βιοδιεγέρτης µεταβολιτών  ζύµης.

Το SMARTFOIL είναι ένας βιοδιεγέρτης
που βασίζεται σε µεταβολίτες ζύµωσης του
Saccharomyces cerevisiae. Με την µοναδική και 
υψηλής ποιότητας σύνθεση του, επιδρά 
µεταβολικά, µετριάζοντας τις επιπτώσεις του 
αβιοτικού στρες που επηρεάζει την
παραγωγή.

∆ιεγείρει τον µεταβολισµό
των φυτών

Επιδρά θετικά στην ανθοφορία
µε σκοπό την διασφάλιση της
µέγιστης παραγωγής

Μειώνει  την επίδραση του
αβιοτικού στρες στα φυτά

Τροφοδοτεί το φυτό µε οργανικά
θρεπτικά στοιχεία

     Η απλότητα χρήσης  του Smartfoil
     τονίζεται από το 100% των πελατών µας

Είναι συµβατό µε τα περισσότερα
αγροχηµικά προϊόντα.
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Προδιαγραφές του προϊόντος Συσκευασία
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Σιτηρά
Ηλίανθος

Σολανώδη Αµπέλι Οπωροφόρα

Βαµβάκι
Αραβόσιτο

-

Το Smartfoil περιλαµβάνει µία µεγάλη
ποικιλία εύκολα αφοµοιώσιµων οργανικών
στοιχείων, αµινοξέων και µεταβολιτών
ζύµης.

Το προϊόν παραµένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια.
Το προϊόν προτείνεται να αποθηκεύεται προφυλαγµένο
από παγωνιά και υψηλές θερµοκρασίες, σε καλά
αεριζόµενο χώρο και µακριά από τις ακτίνες του ήλιου
και την υγρασία.

• Ευνοεί τη ζωηρότητα, µειώνει την ανθόπτωση.
• ∆ιασφαλίζει την ανάπτυξη των σπόρων και
   καρπών και εξασφαλίζει την παραγωγή.
• Βελτιώνει την ανάπτυξη των καλλιεργειών,
   προµηθεύοντας απαραίτητα συστατικά κατά τα
   κρίσιµα στάδια ανάπτυξης.
• Βοηθά το φυτό να αντέχει στρεσογόνες
   καταστάσεις από αβιοτικούς παράγοντες
   (θερµοκρασία, ξηρασία, ηλιακή ακτινοβολία, κ.λπ.).
• Βοηθά στην αποκατάσταση των καλλιεργειών
   από συµπτώµατα φυτοτοξικότητας που µπορεί
   να προκληθούν από ορισµένα αγροχηµικά.

∆οχεία του 1lt και 10lt

Το Smartfoil χρησιµοποιείται βέλτιστα µε διαφυλλικές εφαρµογές σε µία σειρά καλλιεργειών και είναι συµβατό
µε την πλειοψηφία των αγροχηµικών προϊόντων.  

Πριν την άνθιση (55-57)
Πλήρης άνθιση (65)
Καρπόδεση (71)

Η αποτελεσµατικότητα του Smartfoil  φαίνεται σε περισσότερες από 1000 δοκιµές στον κόσµο.

Από την
επιµήκυνση
του στελέχους έως
έναρξη άνθισης
Z.39 – Z.60

Από το 4ο φύλλο
έως άνθιση
v4-vT

Από το 6ο φύλλο
έως άνθιση V4-R1 Πριν την άνθιση (55)

Πλήρης άνθιση (65)

Κάθε 15 ηµέρες
µεταξύ BBCH 51 και 71

Πριν την άνθιση (55-57)
Πλήρης άνθιση (65)
Καρπόδεση (71)


