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Μοναδική πατενταρισμένη τεχνολογία Phyt-actyl, με βάση 
εκχυλίσματα φυκιών και ενεργά μόρια, για ασύγκριτη απόδοση στις 

καλλιέργειές σας!

Η υψηλή ποιότητα πρώτων υλών και το συμπλεγμα 
Phyt-actyl εξασφαλίζουν τη ρύθμιση του pH και της 
αγωγιμότητας για αποτελεσματικότερη θρέψη

Μεγαλύτερη αντοχή σε αβιοτικές καταπονήσεις

• Διέγερση της ριζικής ανάπτυξης
• Αύξηση της ικανότητας απορρόφησης, μεταφοράς

και αφομοίωσης των θρεπτικών στοιχείων
Ενίσχυση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας

• Γρήγορη εγκατάσταση της καλλιέργειας
• Βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης του

ρίζικού συστήματος
• Αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης και της

απόδοσης των φυτών

Ρύθμιση του pH & της αγωγιμότητας 

Διέγερση της φυσιολογίας 

Ενίσχυση της αφομοίωσης

Διέγερση της ανάπτυξης 
& βελτίωση της ποιότητας
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Πιπεριά πρώτης κατηγορίας (μάρτυρας NPK) 
Πιπεριά πρώτης κατηγορίας (KSC) 
Πιπεριά δεύτερης κατηγορίας (μάρτυρας NPK) 
Πιπεριά δεύτερης κατηγορίας (KSC) 
Συνολικό βάρος KSC
Συνολικό βάρος (μάρτυρας)
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ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ

KSC & ριζική βιομάζα KSC & ποιότητα
Επίδραση των KSC στην παραγωγή

 KSC & απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων KSC & αλατότητα
Ρυθμιστική επίδραση του KSC σε αλατούχες συνθήκες
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p Αυξημένη ριζική ανάπτυξη p  Μειωμένη καταπόνηση στις ρίζες, με βελτιωμένη
  ποιότητα και αυξημένη απόδοση
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www.gr.timacagro.com
Άρτας 9 & Μακρυγιάννη 

153 54 Γλυκά Νερά, Αττική

Υδατοδιαλυτά προϊόντα ιδανικά για όλα τα στάδια ανάπτυξης και όλες τις καλλιέργειες! 

+35% +36%

+33%+6%

  Αυξημένη ταχύτητα απορρφησης θρεπτικών
  στοιχείωνp   Ρυθμιστική επίδραση του KSC σε αλατούχες

  συνθήκες
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