
Ασπίδα προστασίας απέναντι 
σε κάθε είδους stress! 

Δυσμενείς 
Θερμοκρασίες Παγετός Υγρασία Αλατότητα Ξηρασία

Ανάκαμψη και 
επανεκκίνηση της 

καλλιέργειας 
μετά από κάθε 

Stress!



Ανάκαμψη και επανεκκίνηση της καλλιέργειας - Ασπίδα προστασίας απέναντι σε κάθε είδους stress! 

Προληπτική και θεραπευτική δράση κατά του οξειδωτικού stress
Ενεργοποίηση του αμυντικού συστήματος του φυτού

1

2

*ROS, ενεργές μορφές οξυγόνου που οξειδώνουν και καταστρέφουν τους ζωντανούς ιστούς.

**Αντιοξειδωτικά,  φυσική άμυνα ενάντια στην τοξική δράση των ROS.
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Ανάκαμψη και επανεκκίνηση της καλλιέργειας - Ασπίδα προστασίας απέναντι σε κάθε είδους stress! 

Προληπτική και θεραπευτική δράση κατά του οξειδωτικού stress
Ενεργοποίηση του αμυντικού συστήματος του φυτού

Μειώνει το οξειδωτικό stress προστατεύοντας και αποκαθιστώντας τους ιστούς.

Αυξάνει τη συγκέντρωση των αντιοξειδωτικών μορίων που αναστέλλουν την τοξική δράση των 

ενεργών μορφών οξυγόνου (ROS), ενεργοποιώντας το μεταβολισμό του φυτού, αποτρέποντας 

παράλληλα τη γήρανση και την καταστροφή των κυττάρων.

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ STRESS1

Επανεκκινεί τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό δημιουργώντας νέους ιστούς.

Προάγει την σύνθεση των φυτοορμονών οι οποίες είναι υπεύθυνες για

 τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό των μεριστωμάτων.

ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ2

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ3

Διέγερση του φυτού: Ενεργοποίηση του μεταβολισμού
και ενίσχυση του ριζικού συστήματος.

Επάγει την παραγωγή εξιδρωμάτων από την ρίζα, πλούσιων σε μεταβολίτες που προάγουν το 
φαινόμενο της συμβίωσης μεταξύ του φυτού και των

 μικροοργανισμών εδάφους.
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3



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Συνολική Παραγωγή (Kg) / Συγκομιδή

Καλλιέργεια Τομάτας Θερμοκηπίου

Συνολική Παραγωγή (Kg) / Συγκομιδή

Καλλιέργεια Υπαίθριας Μελιτζάνας

+100%

Αποτελέσματα με μια ματιά

Μάρτυρας
Καλλιέργεια Σκόρδου

• Ανάκαμψη της καλλιέργειας μετά από έντονες βροχοπτώσεις
• Έντονο πρασίνισμα
• Καλύτερη φυτοϋγεία

Καλλιέργεια Λεμονιού

• Έντονο πρασίνισμα και επανεκκίνηση της
   καλλιέργειας μετά από συνθήκες παγετού

Μάρτυρας

Καλλιέργεια Μελιτζάνας

• Εντονο πρασίνισμα της καλλιέργειας
• Ενίσχυση του φωτοσυνθετικού ρυθμού
• Καλύτερη φυτοϋγεία της καλλιέργειας
• Αύξηση της απόδοσης και των ποιοτικών       
  χαρακτηριστικών της παραγωγής

gr.timacagro.com

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ


