αμη της φύσης σ
H δύν
τα χέρια σου

Δενδροκομία - Ελιά

Προτεινόμενη χρήση
του Amalgerol σε οπωροφόρα
δέντρα και εσπεριδοειδή

Το Amalgerol είναι ένα πολυδύναμο προϊόν που αποτελείται από περισσότερα
από 40 είδη φυτικών εκχυλισμάτων, φυσικά έλαια, θαλάσσια άλγη καθώς και ένα μοναδικό
συνδυασμό από φυτικούς διεγέρτες ανάπτυξης όπως: αυξίνες, κυτοκινίνες, γιββεριλίνες και
τερπενοειδή καθώς επίσης και οργανικό άνθρακα τα οποία συνθέτουν ένα μοναδικό προϊόν.

Το AMALGEROL λειτουργεί με διπλό τρόπο δράσης.
Η χρήση του μπορεί να γίνει μέσα από το σύστημα
ποτίσματος ή μέσω των διαφυλλικών εφαρμογών.

Bελτιωτικό εδάφους

Bελτιωτικό φυτών - Bιοδιεγέρτης

Διαφυλλική εφαρμογή μαζί με λιπάσματα Nutri-Leaf:
▶ Διαφοροποίηση των οφθαλμών
2-3 lt Amalgerol + 2 kg NL 39-4-4 σε 1 τόνο νερό
▶ Αρχή ανθοφορίας
2-3 lt Amalgerol + 2 kg Sol-U-Gro σε 1 τόνο νερό
▶ Εμφάνιση καρπιδίου
2-3 lt Amalgerol + 2 kg NL 30-10-10 σε 1 τόνο νερό

Εμφάνισης καρπιδίου
δόση 0,3 - 0,5lt/στρ. ή ο,5lt/100lt νερό

Επανάληψη 15 -20 ημέρες μετά
δόση 0,5lt/στρ. ή 0,3-0,5 lt/100lt νερό
Η εφαρμογή του Amalgerol στα πρώτα στάδια
της καλλιέργειας μεγιστοποιεί τα οφέλη
που προσφέρει. Παρόλα αυτά χάρη στα
συστατικά που περιέχει είναι ένα πολύτιμο
εργαλείο στα χέρια του παραγωγού
σε οποιαδήποτε φάση της καλλιέργειας
και αν χρησιμοποιηθεί.

Η χρήση του Amalgerol ενισχύει την άμυνα
των φυτών σε συνθήκες έντονου στρες όπως επίσης
και σε περιόδους υψηλών αναγκών της καλλιέργιας
(π.χ. αυξημένης καρποφορίας κ.ά.).

To Αmalgerol βοηθάει πολύ κατα την εγκατάσταση νέου οπωρώνα. Συνίσταται η εφαρμογή
με δόση 0,5lt /στρ. μαζί με Sol-U-Gro (12-48-8)
στο πρώτο 20ήμερο μετά την φύτευση
και επανάληψη μετά απο 1 μήνα.
Ο συνδυασμός του Amalgerol μαζί με μυκόρριζα αυξάνει την επιτυχία του εμβολιασμού τους.

Αξιοποίηση
Λίπανσης

Πλούσια Φυλλική
Επιφάνεια

Περισσότεροι
Καρποί/Δένδρα

Ομοιομορφία
Μεγέθους

Πλούσιο Ριζικό
Σύστημα

Υγιή
Δένδρα

Η χρήση του Amalgerol συνίσταται σε καλλιέργεια
παραγωγής βρώσιμων ελιών καθώς και παραγωγής
ελαιολάδου.

Εφαρμογή σε ελαιόδεντρα ποικιλίας
Καλαμών και Χαλκιδικής

Χρήση

Εφαρμογή στο στάδιο:

Προτεινόμενη χρήση
του Amalgerol σε ελαιώνες

Εναλλακτικά η εφαρμογή γίνεται ως εξής:
▶ Στο σύστημα ποτίσματος 0,5 lt /στρέμμα
και διαφυλλική εφαρμογή:

Η χρήση του Amalgerol μαζί με τα
λιπάσματα Nutri-Leaf ενισχύει την
αποτελεσματικότητα των εφαρμογών.

▶ Πριν την ανθοφορία
2-3 lt Amalgerol + 2κιλά Sol-U-Gro σε 1 τόνο νερό
▶ Μέγεθος καρπού 10-40%
2-3 lt Amalgerol + 2kg NL 30-10-10 σε 1 τόνο νερό

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΣΕ ΕΛΑΙΏΝΑ

Πείραμα 1

Πείραμα 2

Ελαιώνας 2 ετών ποικιλίας Picual (Ισπανία)

Ελαιώνας 17 ετών ποικιλίας Picual (Ισπανία)

Εφαρμογή του Amalgerol σε ελαιόδεντρα,
για την παραγωγή ελαιολάδου, δόση
200-300κ.εκ./100 lt νερού.
Η εφαρμογή γίνεται διαφυλλικά
και στο στάδιο εμφάνισης
του μούρου. Μπορεί να
συνδυαστεί και με την
εφαρμογή διαφυλλικής λίπανσης.

Μέτρηση ανάπτυξης των βλαστών
Δοσολογία: 300κ.εκ./στρ. + 300κ.εκ./100lt νερού
1η εφαρμογή στο έδαφος • 2η εφαρμογή στο φύλλωμα
Αξιολόγηση: Mέγεθος του φυτού 4 μήνες μετά την εφαρμογή.
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Μία εφαρµογή
Amalgerol

∆ύο εφαρµογές
Amalgerol

Μάρτυρας
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∆ιαφυλλικά
0,3%
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0,3%

∆ιαφυλλικά
0,5%

Μάρτυρας

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 335,
152 31 Χαλάνδρι
Τηλ.: 213 006 5000
ΘΕΣ/ΚΗ: Τηλ.: 2310 289 100
E-mail: contact@elanco.gr
www.elanco.gr
Παρασκευαστής
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