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Το CAL3 εφαρµόστηκε στα µήλα Galaxy τρεις 
φορές στο ποσοστό 3 λίτρων / εκτάριο 
(42 fl oz / στρέµµα) αύξησε συνολικά το ασβέστιο 
κατά 18,2% και το δεσµευµένο ασβέστιο κατά 36%
πάνω από τον έλεγχο.

Η CAL3 εφαρµόστηκε στο Hayward ακτινίδια  τρεις 
φορές στο ποσοστό 3 λίτρων / εκτάριο (42 fl oz / στρέµµα) 
αύξησε συνολικά το ασβέστιο κατά 14,8% και το 
δεσµευµένο ασβέστιο κατά 36,9% ο έλεγχος.

Το CAL3 που εφαρµόστηκε στα επιτραπέζια Red Globe 
αύξησε τόσο το συνολικό όσο και το δεσµευµένο ασβέστιο. 
Μετρήθηκε σε 60 ηµέρες µετά την άνθηση, το CAL3 αύξησε
 το ολικό ασβέστιο κατά 8,4% και το συνδεδεµένο ασβέστιο 
κατά 30,6% έναντι του ελέγχου. Μετρήθηκε κατά τη 
συγκοµιδή το CAL3 αύξησε το ολικό ασβέστιο κατά 11,7% 
κκαι το συνδεδεµένο ασβέστιο κατά 24,4% έναντι του ελέγχου.

Αυξηµένη δέσµευση
Ασβέστιο σε µήλα

Αυξηµένο περιεχόµενο 
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Υποστηρίζει την υγιή, τα ισχυρά κυτταρικά τοιχώµατα 
και τις µεµβράνες

Βοηθά στην προστασία των καρπών από τις 
διαταραχές που προκαλείται από ανεπάρκεια ή 
ανισορροπία ασβεστίου

Αυξάνει το δεσµευµένο ασβέστιο στα κυτταρικά τοιχώµατα 
και στις µεµβράνες για να βελτιώσει την ποιότητα µετά την 
συγκοµιδή των φρούτων και των λαχανικών

Προηγµένες λύσεις ασβεστίου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ



Εφαρμόστε CAL3 στα 3 λίτρα / εκτάριο (42 fl oz / στρέμμα).

3 εφαρμογές των 3 λίτρων / εκτάριο, το καθένα σε σύνολο φρούτων, στη διόγκωση φρούτων 
και πάλι 2 εβδομάδες αργότερα.

Χρόνος εφαρμογής:

Ποσοστό εφαρμογής:

Μη δεσμευμένο (αποθηκευμένο σε κενοτόπια): Υδατοδιαλυτό σε μορφή 
μηλικού, νιτρικού και χλωριούχου. Καταβυθίζονται με τη μορφή οξαλικού, 
ανθρακικού και φωσφορικού.

• Στην ιοντική του μορφή, είναι απαραίτητη για την κυτταρική σηματοδότηση. 
Μικρές διακυμάνσεις
σε συγκέντρωση ασβεστίου στις δραστηριότητες αλλαγής κυτοσόλης
πολπολλά ένζυμα, επηρεάζουν την ιοντική ισορροπία, την έκφραση των 
γονιδίων και
μεταβολισμού υδατανθράκων και να διεγείρει άμεσα τη δραστηριότητα του
ορισμένα ένζυμα στα μιτοχόνδρια.
• Συνδέεται με φαινολικές ενώσεις, προστατεύοντας τους από την οξείδωση.
• Ως ίζημα οξαλικού, ενεργεί ως άμυνα ενάντια στα έντομα και
ως δομική ενίσχυση του κυττάρου.
• • Το ασβέστιο που κατακρημνίζεται σε κενοτόπια λειτουργεί ως 
δεξαμενή ασβεστίου
για τις μεταβολικές διεργασίες που εμφανίζονται στο κυτταρόπλασμα.

Δεσμευμένο: Σε καρβοξυλικές ομάδες όξινων πηκτινών σε κυτταρικά 
τοιχώματα και μεσαία ελάσματα και σε φωσφορικές ομάδες φωσφολιπιδίων 
σε μεμβράνες.

Βοηθά στη διατήρηση της ακεραιότητας της μεμβράνης σχηματίζοντας 
γέφυρες μεταξύ φωσφορικών ομάδων σε φωσφολιπίδια και μεταξύ
 καρβοξυλικών ομάδες φωσφολιπιδίων και μεμβρανικών πρωτεϊνών, 
αυαυξάνοντας ακαμψία μεμβράνης και περιορισμό της διαπερατότητας 
της μεμβράνης σε υδρόφιλες διαλυμένες ουσίες
 • Ενισχύει τα κυτταρικά τοιχώματα με σύνδεση με καρβοξυλικές ομάδες 
πηκτινών.
 • Προστατεύει τις πηκτίνες από την αποσύνθεση δεσμεύοντας τους 
καρβοξυλικές ομάδες και την αναστολή του σχηματισμού ενζύμων τα 
οποία αποικοδομούν πηκτίνες.
 •  • Το ασβέστιο που δεσμεύεται στα κυτταρικά τοιχώματα του xylem δρα 
ως δεξαμενή ασβέστιο για ανοδική κίνηση προς αναπτυσσόμενες συμβουλές 
φυτών.

Δεσμευμένο και μη δεσμευμένο ασβέστιο

Το CAL3 ενισχύει τις οδούς που είναι ζωτικής 
σημασίας για την ανώτερη ανάπτυξη των 
φρούτωνΕπιδράσεις του CAL3 στον αναπροσαρμογή των γονιδίων


