Basfoliar®
Frost Protect

Borik Asit İçerikli Özel Ürün

• Don zararına karşı alternatif çözüm
stres faktörlerine karşı
• Abiyotik
direnç artışı
• Eşsiz formülasyon
• Çevreci teknoloji, kalıntısız üretim
• Yüksek verim, kaliteli ürünler

Bitki Besleme Uzmanı

Basfoliar® Frost Protect
Meyve ve Sebzelere Özel Dondan Koruyucu
COMPO EXPERT firmasının, Almanya’da üniversiteler ve enstitülerle yürütmüş olduğu projenin sonucu olarak üretilen
Basfoliar Frost Protect, özellikle meyve ve sebze üretim alanlarında don riskinin yoğun olarak yaşandığı bölgelerde
kullanıma uygundur.

Garanti Edilen İçerik

w/w

Suda Çözünür Bor (B)
pH

% 2.0
7.3

Aktif İçerik
Alfa-DL-tocopherol
Cryoprotectant’lar (Bitki hücre ve dokularının dondan zararlanmasını engelleyiciler)
Alımı ve etkiyi arttıran özel yardımcı maddeler

Ambalaj: 1 Litre Net

Basfoliar® Frost Protect Ürün Özellikleri ve Avantajları
➢ Meyvelerde ve sebzelerde don zararına karşı koruma amacıyla geliştirilmiştir, bu sayede önemli ürün kayıplarını önler.
➢ Bilinen en etkili anti stres önleyici bileşik olan alfa tocopherol ve ilgili bitki hücre – dokularının dondan zararlanmasını
engelleyici bileşiklerin (cryoprotectant’lar) kombinasyonundan oluşur.
➢ % 2 Bor içeriği sayesinde, hücre duvarlarını sağlamlaştırarak stres faktörlerine karşı bitki direncini arttırır. Bunun yanısıra
bor, hücre zarının geçirgenliğini düzenlemede oldukça öneme sahiptir.

Uygulamalarda Dikkat Edilecek Hususlar
➢ Basfoliar® Frost Protect aktiv içeriğinin emilimi, 24 saatte tamamlanır ve bu süre zarfında hedef dokulara ulaşır.
➢ Bu nedenden dolayı etkinliğini tam anlamıyla gösterebilmesi için, tahmini don zamanından en geç 24 saat ile 				
en erken 48 saat önce uygulanmalıdır!
➢ Basfoliar® Frost Protect, 1 hafta süre ile koruyuculuğunu sürdürecektir. Gerektiği taktirde, uygulamalar tekrarlanmalıdır!
➢ Basfoliar® Frost Protect, kesinlikle diğer tarım kimyasalları ile karışım halinde kullanılmamalıdır!
➢ Uygulamalarda dikkat edilecek en önemli nokta !!! Basfoliar® Frost Protect’in mümkün olan en az miktarda su ile
1 dekar alana düşürülebilmesidir.

Basfoliar® Frost Protect Uygulama Önerileri
Uygulama Alanı

Yapraktan Uygulama Miktarı

Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyveler

200 cc / dekar
(70-80 litre su ile)

Sera ve Açık Alan Sebzeleri

200 cc / dekar
(40-50 litre su ile)

Çilek, Bağ ve Diğer Üzümsü Meyveler

200 cc / dekar
40-50 litre su ile)

Turunçgiller, Muz, Fındık ve Zeytin Bahçeleri

200 cc / dekar
(70-80 litre su ile)

Süs Bitkileri

200 cc / dekar
(40-50 litre su ile)
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