
Εκχυλίσματα 
φυτών
Δυναμώνουν το 
ανοσοποιητικό 
σύστημα

Αντιοξειδωτικά
Αδρανοποιούν 
το στρες

Αμινοξέα
Επιτυγχάνουν
κυτταρική 
ανανέωση

Φυτικές ορμόνες
Αυξάνουν το ριζικό σύστημα και το φυτό χρησιμοποιεί το 
νερό και τα θρεπτικά στοιχεία πιο αποτελεσματικά.
Οι πυκνότερες ρίζες ενισχύουν την πρόσβαση του φυτού 
σε νερό και σε θρεπτικά στοιχεία, ακόμα και σε P, Ca, Mg  
που είναι δυσπρόσιτα. 
Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι τροφοπενίες και 
επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αντοχή στη ξηρασία. 

Οργανικός άνθρακας
Ενεργοποιεί τα ωφέλιμα βακτήρια εδάφους που 
προκαλούν τη σημαντική αύξηση μικροβιακού 
πληθυσμού.
Τα βακτήρια εδάφους αποικοδομούν τα φυτικά 
υπολείμματα και με τη διαδικασία της χουμοποίησης 
αυξάνουν την οργανική ουσία στο έδαφος.
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Το Triaalfa Essence είναι βιοδιεγέρτης - λίπασμα «νέου τύπου», 
για εφαρμογή στο έδαφος και στα φύλλα. Είναι εγκεκριμένο και για 
χρήση στη βιολογική γεωργία. 
Το Triaalfa Essence, χάρη στις 7 ομάδες ενεργών συστατικών, 
δίνει στο φυτό περισσότερη ενέργεια.
Περιέχει 3% άζωτο (Ν), 3% οξείδιο του καλίου (Κ

2
Ο) και 39% 

οργανική ουσία (που αντιστοιχεί σε 80% ξηρής μάζας)

N - K
Θρέψη 
φύλλων
N-P-K = 3-0-3

Άλας 
αλγινικού 
οξέος 

Ένα στρεσαρισμένο φυτό είναι ευάλωτο και 
γηρασμένο. Επηρεάζεται πιο εύκολα και γρήγορα από 
εξωτερικούς παράγοντες όπως ξηρασία, κρύο, 
υψηλές θερμοκρασίες καθώς εχθρούς και ασθένειες. 

Το Triaalfa Essence χάρη στα συστατικά που περιέχει 
και στη θετική του επίδραση, φέρνει το φυτό πιο κοντά 
στο γενετικό του δυναμικό. Τα φυτικά εκχυλίσματα, τα 
αμινοξέα και τα αντιοξειδωτικά, ενισχύουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα, προάγουν την κυτταρική 
ανανέωση και αδρανοποιούν το στρες.

Το Triaalfa Essence ενισχύει την αντοχή του φυτού 
στο στρες αλλά και την ανάκαμψή του. 



Triaalfa Essence
Δώσε στο φυτό σου 
περισσότερη ενέργεια!  

      Έγκριση 
    και στη 
 βιολογική 
γεωργία!
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Ποσότητα εφαρμογής: Εφαρμόστε 300ml/στρ. σε 25 lt. 
νερού ανά εφαρμογή. Στα αμπέλια και στις δενδρωδεις 
καλλιέργειες αυξήστε την ποσότητα του νερού σε 50-100 
λίτρα ανά στρέμμα, εάν είναι απαραίτητο. 

Χρόνος εφαρμογής: Εκτός από τους χρόνους που που 
συστήνουμε ανάλογα με την καλλιέργεια, συνιστούμε επίσης 
την εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις αυξημένης 
καταπόνησης των φυτών. Η περίοδος αναμονής μεταξύ της 
τελευταίας  εφαρμογής και της συγκομιδής είναι τουλάχιστον 
3 ημέρες.

Το Triaalfa Essence διεγείρει τη δραστηριότητα της 
μικροχλωρίδας του εδάφους, ενώ παράλληλα ευνοεί τη 
δημιουργία συμβιωτικών πληθυσμών μικροοργανισμών και 
μυκορριζών στις ρίζες. 

•Βελτιώνει την απόδοση και την ποιότητα της παραγωγής
•Ενισχύει την αντοχή του φυτού στο στρες αλλά και την 
  ανάκαμψη του
•Ενισχύει την ανοχή του φυτού σε έλλειψη νερού και ακραίες 
  θερμοκρασίες 
•Ενισχύει τη ριζική και βλαστική ανάπτυξη

To Triaalfa Essence είναι σήμα κατατεθέν της Hechenbichler GmbH 
Παρασκευαστής: Hechenbichler GmbH 
Υπεύθυνος για τη τελική διάθεση στην αγορά:

BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 15125 Μαρούσι 
Τηλ. Κέντρο: 210 68 60 100, FAX: 210 68 60 200
www.agro.basf.gr
Like us on Facebook/BASFAgriculturalSolutionsGR

Σιτηρά: στη φύτευση, στην αρχή της ανθοφορίας και στα άχυρα για την 
επιτάχυνση της αποσύνθεσης.

Βαμβάκι: πριν από τη σπορά και πριν την ανθοφορία.

Ελαιοκράμβη: το φθινόπωρο στο στάδιο 7-8 φύλλων, την άνοιξη στο 
στάδιο της επιμήκυνσης του στελέχους και στο στάδιο έκπτυξης των 
οφθαλμών.

Αραβόσιτος: πριν από τη σπορά, στο στάδιο 4-8 φύλλων, και στα άχυρα 
για την επιτάχυνση της αποσύνθεσης.

Ζαχαρότευτλα: 3 εφαρμογές από το στάδιο κάλυψης του εδάφους από 
τα φύλλα μέχρι το τέλος ανάπτυξης των τεύτλων.

Φασόλι, αρακάς, σόγια: στο στάδιο 4 φύλλων και στο στάδιο έκπτυξης 
των οφθαλμών.

Ηλίανθος: πριν από τη σπορά και στο στάδιο 6-8 φύλλων.

Πατάτα: 3 εφαρμογές μεταξύ κάλυψης του εδάφους από τα φύλλα της 
καλλιέργειας και του σταδίου όπου το μέγεθος των κονδύλων είναι στο 50%.

Κηπευτικά: Πριν από τη σπορά/μεταφύτευση, 14 ημέρες μετά τη 
βλάστηση της καλλιέργειας /μεταφύτευσης επαναλήψεις 2-4  ανά 10-14 
ημέρες. 

Αμπέλι: 2 εφαρμογές μεταξύ έκπτυξη των φύλλων και κλείσιμο των 
ανθέων, 2-4 φορές μεταξύ τέλους άνθησης και χρωματισμό σταφυλιών.

Δενδρώδεις καλλιέργειες: 2 εφαρμογές μεταξύ έκπτυξη των φύλλων 
και κλείσιμο των ανθέων, 2-4 φορές μεταξύ τέλους άνθησης και 
χρωματισμό καρπών.

Υδρολίπανση: Ηλεκτρική αγωγιμότητα νερού 0.5% διαλύματος 
0.1mS/cm. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: Να μην το αναμειγνύετε με χαλκό, σκευάσματα που 
περιέχουν ουρία, αμμωνία, άζωτο, ζιζανιοκτόνα επαφής και 
παρεμποδιστές της φωτοσύνθεσης.


