σειρά
Αmino16®
η δυναµική ενίσχυση

όλων των καλλιεργειών

Εµείς ξέρουµε τα φυτικά αµινοξέα

16

L-αµινοξέα

φυτικής προέλευσης

Οργανικό µίγµα 16 L-αµινοξέων
φυτικής προέλευσης
Προέρχεται από την υδρόλυση/εκχύλιση αποκλειστικά
φυτικών, µη γενετικά τροποποιηµένων, Α’ υλών,
πλούσιων σε πρωτεΐνες. Η φυτική προέλευση του
Amino 16 είναι ο λόγος της υψηλής συγκέντρωσης
L-αµινοξέων και της ισορροπηµένης σχέσης µεταξύ
τους η οποία είναι ταυτόσηµη µε τη φυσιολογία κάθε
φυτικού οργανισµού. Τα L αµινοξέα είναι τα µόνα
άµεσα αναγνωρίσιµα και απορροφήσιµα από τα φυτά.

5lt

1lt

250ml

▶ Συνδυάζεται µε τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα, διαφυλλικά, κρυσταλλικά και υγρά λιπάσµατα
και σκευάσµατα ιχνοστοιχείων, ενισχύει τη δράση τους,
διευκολύνει την απορρόφησή τους.
▶ Το µόνο µε pH 3, αποτέλεσµα: πολύ υψηλή ταχύτητα
δράσης και αποτελεσµατικότητα.
▶ Ιδιαίτερα ευδιάλυτο στο νερό, πλήρως αυτοδιασπώµενο,
δεν αφήνει κατάλοιπα.
▶ Εφαρµόζεται σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των φυτών,
επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής
στον αγρό, στο θερµοκήπιο και στον οπωρώνα.

▶ Ενισχύει την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος.
▶ Αυξάνει την ανθοφορία, την καρπόδεση και την εµπορεύσιµη παραγωγή.
▶ Ενισχύει την αντοχή των φυτών σε ακραίες συνθήκες.
▶ Ενισχύει τη διατηρησιµότητα και βελτιώνει την εµφάνιση
των προϊόντων.
▶ Εντυπωσιακά αποτελέσµατα στην αντιµετώπιση του φαινοµένου της παρενιαυτοφορίας της ελιάς.

κατάλληλο για χρήση και στη βιολογική γεωργία
Φιλικό στο περιβάλλον, ασφαλές για τον παραγωγό και τον καταναλωτή

B Zn

Οργανοχηµικό µίγµα
16 L-αµινοξέων φυτικής προέλευσης
µε Βόριο και Ψευδάργυρο
Το Αmino16® µε B & Zn είναι το αποτέλεσµα ενός
εξαιρετικού συνδυασµού του Amino16® και υψηλής
ποιότητας ιχνοστοιχείων του Βορίου και του Ψευδαργύρου, στοιχείων µε πολύτιµη συµβολή στη θρέψη των
φυτών, ιδιαίτερα στα εσπεριδοειδή, στην ελιά και στα
φυτά µεγάλης καλλιέργειας. Τα αµινοξέα του Amino16®
συµβάλλουν στην αποτελεσµατική απορρόφηση του
Βορίου και του Ψευδαργύρου από τα φυτά ώστε να
αποφεύγονται καταστάσεις τροφοπενιών και να
επιτυγχάνεται µια πλούσια και υγιής παραγωγή.

5lt

1lt

Si Zn

Οργανοχηµικό µίγµα
16 L-αµινοξέων φυτικής προέλευσης
µε Πυρίτιο και Ψευδάργυρο

Το Amino16® µε Si & Zn αποτελεί µία καινοτόµο
πρόταση εύκολης και αποτελεσµατικής πρόσληψης
του Πυριτίου, σε συνδυασµό µε Ψευδάργυρο και την
ενισχυτική δράση των αµινοξέων, συµβάλλοντας
καθοριστικά στη θρέψη, στην αντοχή των φυτών σε
αντίξοες συνθήκες, προάγοντας την ενζυµική δραστηριότητα και την αποτελεσµατική καρπόδεση, κυρίως
σε ρύζι, δενδρώδεις καλλιέργειες και σιτηρά.

5lt

1lt

για στάγδην άρδευση
Το ΑminoDrip® έχει όλα τα πλεονεκτήµατα του
Amino16® και είναι ειδικά σχεδιασµένο για χρήση σε
όλα τα συστήµατα άρδευσης και λίπανσης µε σταγόνα.
Συνδυάζεται ιδανικά µε κρυσταλλικά λιπάσµατα, υγρά
λιπάσµατα και σκευάσµατα ιχνοστοιχείων, ενισχύοντας τη δράση τους. Κατάλληλο για χρήση στη συµβατική και βιολογική γεωργία.

20 lt

σειρά
Αmino16®

Λίστα
L -Αµινοξέων

Η σειρά των ειδικών προϊόντων Amino16® περιέχει οργανικό
µίγµα 16-L αµινοξέων, που προέρχεται αποκλειστικά από φυτικές
Α’ ύλες µη γενετικά τροποποιηµένες, µε εξαιρετικά ευεργετικές
επιδράσεις σε όλες τις καλλιέργειες, σε συνδυασµό µε εξαιρετικής
ποιότητας ιχνοστοιχεία και µακροστοιχεία συµβάλλοντας σηµαντικά
στην παραγωγή προϊόντων υψηλότερης ποιότητας και χαµηλότερου
κόστους.

L-Γλουταµινικό οξύ
L-Ασπαρτικό οξύ
L-Σερίνη
L-Θρεονίνη
L-Προλίνη
L-Βαλίνη
L-Μεθειονίνη
L-Αλανίνη

L-Φαινυλαλανίνη
L-Λευκίνη
L-Ισολευκίνη
L-Γλυκίνη
L-Τυροσίνη
L-Ιστιδίνη
L-Αργινίνη
L-Λυσίνη

Τα προϊόντα της ΕΒΥΠ εξάγονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Βαλκανικής, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής

Τρόποι
εφαρµογής

∆ιαφυλλικά
Στο έδαφος µέσω του δικτύου άρδευσης
Συνδυασµός των δύο παραπάνω τρόπων εφαρµογής

τεχνογνωσία 50 ετών
Η ΕΒΥΠ πρωτοπορώντας στον ελληνικό χώρο, απέδειξε την αποτελεσµατικότητα της σειράς Amino 16 σε διαφορετικές καλλιέργειες, διαθέτοντας το 20%
του προϋπολογισµού της σε έρευνες και πειραµατικά προγράµµατα συνεργασίας της R&D οµάδας της και των Γεωπόνων της εταιρίας µε την Γεωπονική
Σχολή του Α.Π.Θ., τον ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Ινστιτούτο Ελαίας και Υποτροπικών
Φυτών Χανίων, Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Νάουσας, το ΕΚΕΤΑ - Ινστιτούτο
Εφαρµοσµένων Βιοεπιστηµών, ανεξάρτητους ερευνητές - ARTIS Research
Specialists, παραγωγούς και µεγάλες βιοµηχανίες επεξεργασίας και διάθεσης
αγροτικών προϊόντων - τροφίµων.

∆έσµευσή µας η έρευνα για προϊόντα καινοτόµα | εξειδικευµένα | αποτελεσµατικά | αποδοτικά | κατάλληλα για
χρήση στην βιολογική γεωργία | ασφαλή για τον αγρότη και τον καταναλωτή

100% Ελληνικά Προϊόντα του τµήµατος έρευνας & ανάπτυξης της ΕΒΥΠ

∆ρόµος Α5, ΒΙ.ΠΕ.Θ.
57022, Σίνδος
τ/f: 2310 795 285
e: info@evyp.gr

Αντιπρόσωποι Ελλάδος:
Cretagro ΕΠΕ Κρήτη & ∆ωδεκάνησα | τ: 2810 33 12 33
Φυτοφαρ ΟΕ Αττική & Νήσοι | τ: 210 524 2665
Anthesis ΕΠΕ Στερεά & Ήπειρος | τ: 210 801 2367

www.evyp.gr

