TA KYPIA ΠΛEONEKTHMATA TOY
Έδαφος πλούσιο σε
φυσική, χηµική και
βιολογική
γονιµότητα.

Γρηγορότερη ενεργοποίηση
µικροοργανισµών εδάφους,
καλύτερο ξεκίνηµα
καλλιέργειας.

Αντοχή των φυτών σε
δύσκολες καταστάσεις.

∆ηµιουργία πολύ καλού
ριζικού συστήµατος.
Σύµµαχος στην επιτυχία
εγκατάστασης
της νέας καλλιέργειας.

Βελτίωση της ποιότητας
του εδάφους µετά από
συνεχή χρήση.

Περισσότεροι
οµοιόµορφοι και ποιοτικοί
καρποί.

Καλύτερη απορρόφηση
θρεπτικών στοιχείων,
αξιοποίηση εδαφικής
υγρασίας.

Φυτά ζωηρά, δυνατά, µε
καλύτερη εµφάνιση.

Μακροπρόθεσµη µείωση
κόστους καλλιέργειας από
λίπανση - άρδευση.

Bελτιωτικό φυτών - Bιοδιεγέρτης
Aναζωογονητής εδάφους

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΩΝ - ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ AMALGEROL ΒΟΗΘΑΕΙ:

Στη µετατροπή των
υπολλειµάτων της
καλλιέργειας σε
οργανική ουσία.

Στη µεγαλύτερη
διάρκεια
συντήρησης της
παραγωγής.

∆ΟΣΕΙΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η δόση είναι 0,6-1,5
λτ/στρ. συνολικά και
ανάλογα την καλλιέργεια,
εφαρµοζόµενο σε 1-3
επεµβάσεις ανά
10 -12 ηµ.

Το AMALGEROL
εφαρµόζεται σε όλες τις
εγκεκριµένες καλλιέργειες
είτε µέσα από το σύστηµα
άρδευσης, είτε
διαφυλλικά.

Για τον ακριβή τρόπο και τις δόσεις εφαρµογής
συµβουλευτείτε την ετικέτα του προϊόντος.
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Στην αντιµετώπιση των
επιπτώσεων του stress των
φυτών από: ξηρασία,
µεταφυτευτικό σοκ, χαλάζι,
παγετό, την επίδραση από
ζιζανιοκτόνα.
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Το AMALGEROL
κυκλοφορεί
σε συσκευασίες
των 25, 3
& 1 λίτρου

ΦYΛAΞTE TO MAKPIA AΠO ΠAI∆IA
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ. Παρατεταµένη έκθεση
µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

EΛANKO EΛΛAΣ A.E.B.E.
AΘHNA: Mεσογείων 335
152 31 Xαλάνδρι
Tηλ.: 213 006 5000
ΘEΣΣAΛONIKH: Tηλ.: 2310 289100
e-mail: contact@elanco.gr
www.elanco.gr
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ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ AMALGEROL

Tο υγιές έδαφος αποτελεί τον κυριότερο ίσως παράγοντα για την
επιτυχία της καλλιέργειας. H σύστασή του, η περιεκτικότητα σε
οργανική ουσία, η ύπαρξη ωφέλιµων µικροοργανισµών και
µυκορριζών αποτελούν τα κύρια στοιχεία ενός υγιούς χώµατος.

Ενεργοποίηση διαθεσιµότητας θρεπτικών στοιχείων
%

Bελτιωτικό φυτών - Βιοδιεγέρτης

Ο οργανικός άνθρακας και οι άλλες ενώσεις που σχετίζονται µε τα φυτικά εκχυλίσµατα λειτουργούν
σαν πηγή ενέργειας των ωφέλιµων µικροοργανισµών του εδάφους. Οι φυτικοί διεγέρτες ανάπτυξης
έχουν άµεση επίδραση στη φυσική ανάπτυξη των φυτών.
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Αύξηση αντοχής
σε µύκητες

Βελτίωση Ποιότητας

Καρπόδεση

Αύξηση Παραγωγής

Το AMALGEROL ενισχύει το ριζικό σύστηµα και αυξάνει τα µυκόρριζα µέχρι και 7 φορές

Mn

ΧΡΗΣΗ AMALGEROL ....
Mεγαλύτερο ριζικό σύστηµα - αύξηση µυκορριζών

∆ράση στους µικροοργανισµούς / Φυσική - Χηµική - Βιολογική γονιµότητα
%

Το
ΑΜΑLGEROL
αυξάνει τη µικροβιακή δραστηριότητα µέχρι και
200%.
Βοηθάει
επίσης τα ωφέλιµα
βακτήρια και τους
γαιοσκώληκες να
επιταχύνουν το ρυθµό αποσύνθεσης της οργανικής
ύλης και των φυτικών υπολλειµάτων µετατρέποντάς
τα σε χούµο, κάνοντας έτσι το έδαφος πιο αφράτο και
µε καλύτερο αερισµό.
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ΩΦEΛIMA
BAKTHPIA

XOYMOΣ

AZΩTOBAKTHPIA ΠAΘOΓONOI
MYKHTEΣ

EΠI∆PAΣH ΣTO Ε∆ΑΦΟΣ

P • 4 -6 mm
Ca, Mg • 8 - 10 mm
NH4, K, Na • 15 mm

Yδατοδιαλυτά θρεπτικά στοιχεία (NO3, SO4) • 40 mm

..............................................................................

Bελτιωτικό εδάφους

Περισσότερα από 40 είδη φυτικών εκχυλισµάτων, φυσικά
έλαια, θαλάσσια άλγη και ένας µοναδικός συνδυασµός από
φυτικούς διεγέρτες ανάπτυξης όπως: αυξίνες, κυτοκινίνες,
γιββεριλίνες και τερπενοειδή καθώς επίσης και οργανικός
άνθρακας συνθέτουν ένα µοναδικό προϊόν: το AMALGEROL
µε διπλό τρόπο δράσης.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ
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Σηµαντική βοήθεια στην αποφυγή αυτών των προβληµάτων αποτελεί η χρήση του AMALGEROL
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Aπορρόφηση
θρεπτικών στοιχείων

.........................................................

Συµπιεσµένο
χωράφι µε
µικρή
ικανότητα
στράγγισης.

30

Αυξηµένη
∆ράση

.........................................................

• Συµπιεσµένο έδαφος: περισσότερη µηχανική
κατεργασία του εδάφους, περισσότερα καύσιµα
χαµένα, επιδείνωση της κατάστασης του εδάφους.
• Άρδευση: µειωµένη υδατοικανότητα του εδάφους,
περισσότερα ποτίσµατα, µεγαλύτερο κόστος, ειδικά
όταν δεν υπάρχει κοντά διαθέσιµο νερό.
• Λίπανση: αδυναµία του ριζικού συστήµατος να
προσλάβει τα διαθέσιµα θρεπτικά στοιχεία, µειωµένη
αντίδραση του φυτού στη λίπανση, αύξηση της
ποσότητας των λιπασµάτων, µεγαλύτερο κόστος.
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Η σύγχρονη άσκηση και η εντατικοποίηση της
Γεωργίας έχουν σαν αποτέλεσµα τη µείωση των
µικρο-οργανισµών στο έδαφος.

30

Αύξηση Mεταβολισµού

........................................................................

Συνέπειες συνεχούς χρήσης τoυ εδάφους

∆ιείσδυση

..............................................................................

Eντατικοποιηµένη Γεωργία

Το
αναζωογονηµένο
έδαφος
ζεσταίνεται
γρηγορότερα την άνοιξη. Βασικά θρεπτικά συστατικά
όπως το µαγνήσιο, ο φώσφορος, το ασβέστιο, και το
θείο είναι διαθέσιµα στο φυτό νωρίτερα. Tα
βακτήρια του εδάφους ενεργοποιούνται πιο
γρήγορα µε αποτέλεσµα τα φυτά να µπορούν να
απορροφούν και να αποθηκεύουν τα λιπάσµατα και
τα θρεπτικά συστατικά καλύτερα. Το pH σε όξινα
εδάφη βελτιώνεται χάρη στην υψηλή διαθεσιµότητα
του ασβεστίου.
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• Η συνεχής χρήση της γης, η προσθήκη
λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
σε συνδυασµό µε τη χρήση βαρέων
µηχανηµάτων, οδηγούν προς αυτή την
κατεύθυνση.
• Το έδαφος µε χαµηλή µικροβιακή ύπαρξη τείνει να
γίνει συµπαγές. Η δοµη του εδαφους καταρρέει µε
αποτέλεσµα την αύξηση της υδατικής καταπόνησης
των φυτών.
• Το ριζικό σύστηµα δεν αναπτύσσεται. Οι ρίζες
έρχονται σε επαφή µόνο σε ποσοστό 2% µε το
έδαφος που τις περιβάλει. Αποτέλεσµα αυτού είναι
η έλλειψη του φυτού σε νερό και θρεπτικά στοιχεία
σε περιόδους έντονης βλαστικής ανάπτυξης.

EΠI∆PAΣH ΣTO METABOΛIΣMO TOY ΦYTOY

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ AMALGEROL

Αύξηση της δράσης των µικρο-οργανισµών στο έδαφος

Αύξηση εδαφικής θερµοκρασίας

Mετατροπή υπολλειµάτων σε οργανική ουσία

Παραγωγή αέριου CO2
Mεγαλύτερη διαθεσιµότητα θρεπτικών στοιχείων

Aυξηµένη εδαφική υγρασία
Bελτίωση της υφής του εδάφους

Καλύτερο ριζικό σύστηµα

Αύξηση της ικανότητας απορρόφησης νερού
και θρεπτικών συστατικών από το φυτό

Eφαρµογή µε AMALGEROL 1 λτ./στρ.
∆ηµιουργία νέου υγιούς ριζικού συστήµατος.

Εφαρµογή µε AMALGEROL 1,2 λτ/στρ.
Οµοιόµορφοι ποιοτικοί καρποί.

Μάρτυρας

Eφαρµογή µε AMALGEROL 1,5 λτ./στρ.
Mεγαλύτερος αριθµός ποιοτικών
εµπορεύσιµων κονδύλων.

Εφαρµογή AMALGEROL 0,3 λτ/στρ.
∆ηµιουργία δυνατού ριζικού συστήµατος.

