Basfoliar® Sun Protect
Borik Asit ‹çerikli Özel Ürün

• Güne yanıklı¤ına karı alternatif çözüm
• Daha renkli ve parlak meyveler
• Abiyotik stres faktörlerine karı direnç artıı
• Esiz formülasyon
• Çevreci teknoloji, kalıntısız üretim
• Yüksek verim, kaliteli ürünler

Basfoliar® Sun Protect
Meyve ve Sebzelere Özel Güneten Koruyucu
COMPO firmasının, Almanya’da üniversitelerle ve enstitülerle yürütmü oldu¤u projenin sonucu olarak üretilen Basfoliar®
Sun Protect, özellikle güne yanıklı¤ına hassasiyet gösteren meyve ve sebze üretim alanlarında kullanıma uygundur.

Garanti Edilen ‹çerik
Suda Çözünür Bor (B)
pH

w/w
%2
7.3

Aktif ‹çerik
Alfa-DL-tocopherol
Fenolik Asitler
UV absorbe edici maddeler
Alımı ve etkiyi arttıran özel yardımcı maddeler
Ambalaj: 1 Lt Net

Basfoliar® Sun Protect Ürün Özellikleri ve Avantajları
➢➢ Meyvelerde ve sebzelerde güne yanıklı¤ına karı koruma amacıyla gelitirilmitir, bu sayede önemli ürün kayıplarını önler.
➢➢ Bilinen en etkili anti stres önleyici bileik olan alfa tocopherol ve günein zararlı ıınlarını absorbe edici bileiklerin
kombinasyonundan oluur.
➢➢ % 2 Bor içeri¤i sayesinde, hücre duvarlarını sa¤lamlatırarak stres faktörlerine karı bitki direncini arttırır. Bunun yanısıra
bor, hücre zarının geçirgenli¤ini düzenlemede oldukça öneme sahiptir.
➢➢ Meyvelerin rengini ve parlaklı¤ını arttırır, lekelenme yapmaz.

Uygulamalarda Dikkat Edilecek Hususlar
➢➢ Basfoliar® Sun Protect aktiv içeri¤inin emilimi 24 saatte tamamlanır ve bu süre zarfında hedef dokulara ulaır.
Bu nedenden dolayı etkinli¤ini tam anlamıyla gösterebilmesi için, tahmini sıcak zararından en az 24 saat önce 			
uygulanmalıdır!
➢➢ Basfoliar® Sun Protect, 7 - 10 gün süre ile koruyuculu¤unu sürdürecektir. Gerekti¤i taktirde, uygulamalar tekrarlanmalıdır!
➢➢ Basfoliar® Sun Protect, kesinlikle di¤er tarım kimyasalları ile karıım halinde kullanılmamalıdır!
➢➢ Basfoliar® Sun Protect, konsantre çözelti oldu¤undan dolayı kullanmadan önce iyice çalkalanmalı ve daha sonra 			
kullanılmalıdır.
➢➢ Uygulamalarda dikkat edilecek en önemli nokta!!! Basfoliar® Sun Protect’in mümkün olan en az miktarda su ile
1 dekar alana düürülebilmesidir.

Basfoliar® Sun Protect Uygulama Önerileri
Uygulama Alanı

Yapraktan Uygulama Miktarı

Yumuak ve Sert Çekirdekli Meyvelerde

120 cc / Dekar
(70-80 Lt su ile)

Sera ve Açık Alan Sebzeleri

120 cc / Dekar
(30-40 Lt su ile)

Çilek, Ba¤ ve Di¤er Üzümsü Meyveler
Turunçgiller, Muz, Fındık ve Zeytin Bahçeleri
Süs Bitkileri

120 cc / Dekar
30-40 Lt su ile)
120 cc / Dekar
(70-80 Lt su ile)
120 cc / Dekar
(30-40 Lt su ile)
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