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Τεχνολογία

TIMAZOT
N-PRO

Πολλά παραπάνω από 
ένα απλό Άζωτο!

Υδατοδιαλυτή
Νιτροθειϊκή 

Αμμωνία με Σίδηρο 
& Ψευδάργυρο 

25-0-0
+29% SO3 +TE
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Η τεχνολογία N-PRO βασίζεται σε ένα σύνολο επιλεγµένων µορίων από εκχυλίσµατα 
φυκιών και φυτών, τα οποία επιδρούν στη φυσιολογία του φυτού, διαδραµατίζοντας 
καθοριστικό ρόλο στο ρυθμό αφομοίωσης και μετασχηματισμού του αζώτου μέσα 
στο φυτό. 

Αμινοξέα Πρωτεΐνες

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

Το φυσικό σύμπλοκο N-PRO διεγείρει τη σύνθεση της νιτρικής ρεδουκτάσης, 
η οποία βοηθάει στην καλύτερη μετατροπή του νιτρικού αζώτου σε 
αμμωνιακό, το οποίο  χρησιμοποιείται για τη σύνθεση των πρωτεϊνών. 

ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

TIMAZOT

ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ

Η τεχνολογία N-PRO διεγείρει το ριζικό σύστημα του φυτού και ενεργοποιεί 
τα γονίδια που σχετίζονται  με την πρόσληψη του αζώτου.

Ενδοδερμίδα    Παρέγχυμα
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Αύξηση της απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων 
του λιπάσματος, λόγω διέγερσης του ριζικού 
συστήματος

Καλύτερη μετατροπή και αξιοποίηση του 
απορροφούμενου αζώτου, για μεγαλύτερη σύνθεση 
πρωτεϊνών και αύξηση παραγωγήςΤομή 

ρίζας

Μείωση του ποσοστού έκπλυσης του αζώτου 
λόγω της ταχείας απορρόφησής του από το φυτό

Αποφυγή συσσώρευσης επιβλαβών νιτρικών 
ιόντων  λόγω αύξησης της δραστηριότητας των 
μεταφορέων του αζώτου
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