
Αποδεδειγμένη 
απόδοση 
ασφαλής στη 
χρήση, εύκολη 
εφαρμογή, 
οικονομικά 
αποδαποδοτική

Οι καλλιέργειες 
αποδίδουν κατά 
μέσο όρο 23% στα 
προγράμματα 
διατροφής

• Βελτιωμένη αντοχή των φυτών στο αβιοτικό στρες
• Βελτίωση της ποιότητας των καλλιεργειών
• Αυξημένες αποδόσεις καλλιεργειών
• Προγενέστερη ωρίμανση των 
  καλλιεργειών

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

Για να αποφευχθεί η μείωση της απόδοσης, εφαρμόστε τα επίπεδα 
συντήρησης του CytoNutri σε καλλιέργειες με υψηλή έως μέτρια 
απόκριση, όταν καλλιεργούνται υπό συνθήκες έλλειψης θρεπτικών 
συστατικών και / ή αναλύστε ιστό των φύλλων και εφαρμόστε το CytoNutri 
όπως απαιτείται. Τα προϊόντα CytoNutri είναι συμπυκνώματα υγρών 
για εφαρμογές φυλλώματος που λαμβάνονται από την ιδιόκτητη τεχνολογία 
της Cytozyme. της Cytozyme. Τα προϊόντα CytoNutri επιδεικνύουν υψηλή αντιοξειδωτική 
δράση και έχουν αποδειχθεί ότι διεγείρουν μεταβολικές οδούς που οδηγούν 
στο σχηματισμό δευτερογενών μεταβολιτών που διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στην ανθεκτικότητα των φυτών στα παθογόνα και στην καλύτερη
 ποιότητα των καλλιεργειών. Τα προϊόντα CytoNutri είναι πιο 
αποτελεσματικά στην παροχή θρεπτικών ουσιών και στη βελτίωση 
της απόδοσης των καλλιεργειών από άλλα προϊόντα στην αγορά. 
Οι φυλΟι φυλλώδεις εφαρμογές των προϊόντων CytoNutri μπορούν να 
βελτιώσουν γρήγορα τη διατροφή των καλλιεργειών, μειώνοντας 
τον αντίκτυπο μιας ασθένειας.

Μέχρι τη στιγμή που τα συμπτώματα ανεπάρκειας 
των καλλιεργειών είναι ορατά, οι αποδόσεις 
έχουν μειωθεί.

Φυτικά λιπάσματα για καλλιέργεια



Βελτιωµένη ανάπτυξη 
ανθοφορίας και 
φρούτων
Αυξηµένες αποδόσεις
Βελτιωµένη ποιότητα

Σχηµατισµός χλωροφύλλης
Φωτοσύνθεση και αναπνοή
Στερέωση αζώτου
Μεταφορά ενέργειας

Σε εδάφη µε υψηλό pH 
(πάνω από 7)
Ξηρά, ψυχρά ή υγρά 
εδάφη
Τα εδάφη µε χαµηλή 
οργανική ύλη
ΤΤα εδάφη µε υψηλή 
περιεκτικότητα σε φώσφορο, 
ασβέστη ή διττανθρακικά 
άλατα Εφαρµογές και / ή 
υψηλές συγκεντρώσεις
εδάφους από ψευδάργυρο, 
µαγγάνιο, χαλκό και 
µοµολυβδαίνιο

Χλωρίωση στα νεαρά 
φύλλα πρώτα
Διασωλική χλωρόζη
Χαµηλότερη απόδοση 
και ποιότητα της καλλιέργειας
Καχεκτική ανάπτυξη

Παραγωγή φυτικών ορµονών
Ενεργοποίηση ενζύµων
Σύνθεση πρωτεϊνών

Τα εδάφη µε υψηλό pH 
(πάνω από 7)
Ψυχρά, υγρά εδάφη, 
νωρίς στην εποχή
Τα εδάφη µε υψηλή 
περιεκτικότητα σε φώσφορο
Αµµώδη εδάφη µε λιγότερο Αµµώδη εδάφη µε λιγότερο 
φυσικό ψευδάργυρο και
οργανική ύλη
Τύποι τύρφης και µούχλας µε 
ψηλό τραπέζι νερού
και υψηλό ρΗ

Χλωρίωση στα νεαρά 
φύλλα πρώτα
Διασωλική χλωρόζη
Χαµηλότερη απόδοση και 
ποιότητα της καλλιέργειας
Καχεκτική ανάπτυξη

Βελτιωµένη ανάπτυξη 
ανθοφορίας και φρούτων
Αυξηµένες αποδόσεις
Βελτιωµένη ποιότητα

Φώσφορος: Αξιοποίηση του
σάκχαρα, άµυλα και ενέργεια
µεταφορά

Κάλιο: Σχέσεις υδάτινων φυτών
Λιγνίνη και κυτταρίνη ανάπτυξη
Ανάπτυξη πρωτεϊνών

Ψυχρά, υγρά ή ξηρά εδάφη

Άζωτο: Βασικό κτίριο
µπλοκ για τα αµινοξέα,
ένζυµα, νουκλεϊνικά οξέα και 
χλωροφύλλη

Αµµώδη εδάφη, χαµηλής 
οργανικής ύλης

Αµµώδη εδάφη
Εκχυλισµένα οργανικά εδάφη
Ψυχρά εδάφη
Συµπυκνωµένα, υγρά εδάφη µε 
µειωµένο οξυγόνο
Ξηρά εδάφη µε µειωµένο κάλιο 
στο έδαφοςστο έδαφος
λύση

Μωβ χρωµατισµό στα παλαιότερα 
φύλλα, µίσχους και φλέβες
Φύλλο από την πλάτη
Καθυστερηµένη ωριµότητα
Κακή ανάπτυξη σπόρων

Διαστρέβλωση και κάµψη φύλλων
Οριακό καψάλισµα φύλλων
Παραµόρφωση, καµπύλωση και 
πρόωρη
σταγόνα παλαιότερου φύλλωµα
Κακή ρίζα που οδηγεί σε διαµονή

Αυξηµένη σφριγηλότητα, φρούτα
σύνολο, µέγεθος και ποιότητα
φρούτων και λαχανικών
Αυξηµένες αποδόσεις

Βελτιωµένη ρίζα, λουλούδι και
ανάπτυξη σπόρων
Αυξηµένες αποδόσεις

Βελτίωση της ποιότητας των 
καλλιεργειών
Ισχυρότερα στελέχη και 
στελέχη
(λιγότερη διαµονή)
Ασθένεια και αντοχή εντόµων
ΥψηΥψηλότερες αποδόσεις

Κίτρινο πράσινο, παλαιότερα φύλλα 
πρώτα Η φυτική ανάπτυξη µειώθηκε
Μικρότερο µέγεθος φρούτων
Χαµηλότερες αποδόσεις



• Το CytoNutri NPK αύξησε την απόδοση κατά 6,3%
• Η εφαρµογή της καλλιέργειας + µόνο αύξησε τις αποδόσεις 
κατά 9,8%
• Εφαρµόστηκαν µαζί, το CytoNutri NPK µε Crop + αύξησε τις 
αποδόσεις κατά 22%

Το CytoNutri Κάλιο µε Crop + συνέβαλε στην αύξηση των 
αποδόσεων των ξηρών φασολιών

Σε δύο δοκιµές που διεξήχθησαν σε εµπορικούς τοµείς στο
Το Νέο Έρος Αγρόκτηµα, το Guild του Αγίου Ιωάννη, το GO και το Farm
Guaribas, Unai MG, Βραζιλία, εφαρµογή του Crop +
κατά τη διάρκεια και µετά την εφαρµογή του CytoNutri Κάλιο
Crop +, βοήθησε να αυξηθεί η απόδοση των ξηρών 
φασολιών.
ΕφαρµΕφαρµογή: Καλλιέργεια + στα 200 ml / ha σε στάδιο V2 και 
250 ml / ha σε στάδιο άνθισης, και CytoNutri Κάλιο σε 
1 λίτρο / εκτάριο σε πλήρη στάδιο
Τοποθεσίες: Farm της νέας εποχής, Guild του Αγίου Ιωάννη,
GO και Farm Guaribas, Únai MG, Βραζιλία

Σε δοκιµές που διεξάγονται σε ένα 
εµπορικό πεδίο σόργου, εφαρµογή 
του Crop + στο 0,75 l / εκτάριο µε 
CytoNutri ZInc στα 0,05 l /ha και 
CytoNurti Boron στα 0,5 l / ha σε 14 
ηµέρες µετά τη βλάστηση και Crop + στο
0,75 l / ha µε το CytoNutri NPK στα 0,75 l / ha µε το CytoNutri NPK στα 
0,75 l /ha και CytoNutri Boron στα 0,5 
λίτρα / εκτάριο στο 30 ηµέρες µετά την 
αύξηση της βλάστησης απόδοση 
σοργγεύµατος κατά 1,699 
λίβρες / στρέµµα(1,904 kg / ha) ή 20%.

Ο CytoNutri ψευδάργυρος και το βόριο µε Crop + βοήθησαν στην 
αύξηση της απόδοσης του σόργου

Το CytoNutri NPK µε Crop + συνέβαλε στην αύξηση των αποδόσεων 
ροδάκινων

Ανώτερη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών
Σε εργαστηριακές δοκιµές Lab, οι εφαρµογές φυσικών 
χηλικών ενώσεων αύξησαν την περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο 
στα φύλλα κατά 13% έναντι των αλάτων και του EDTA. κατά 10% 
έναντι των µορφών λιγνοσουλφονικού και αµινοξέων ψευδαργύρου.

•78,6 φορές υψηλότερο από το άλας χλωριούχου ασβεστίου
• 16,75 φορές υψηλότερο από το χηλικό ασβέστιο µε EDTA
• 4,7 φορές υψηλότερο από το χηλικό ασβέστιο του αµινοξέος
Η υψηλότερη αντιοξειδωτική δραστηριότητα µειώνει τις βλάβες
που προκαλούνται από τις ελεύθερες ρίζες

Τα προϊόντα CytoNutri έχουν υψηλή αντιοξειδωτική δράση

Αγροτικά και εργαστηριακά αποτελέσµατα


