THE GREEN YIELD

Made in France
В процесі реєстраціі

ЗМЕНШЕННЯ ВОДНОГО СТРЕСУ
ЗАВДЯКИ ПРИРОДНИМ ПРОЦЕСАМ

Урожайніс ть
збільшує ться на

+ 10-22 %

Оптимізує поглинання
води рослинами
Підвищує рентабельність
вирощування сої

Забезпечуючи більшу стійкість до нестачі води, BEST-A підвищує
рентабельність вирощування сої в умовах незрошуваного
землеробства в Україні. Це збільшує врожайність і дає змогу
зосередитися на вирощуванні цієї стратегічної культури.
Соя вирізняється чудовими агрономічними та економічними
перевагами, адже має високий вміст білків і становить основу
кормів для тварин.

Одноразове внесення
a

Коли корисний запас
вологи достатній за одне
застосування створюються
фізіологічні реакції, які
відбуваються протягом
усього періоду зростання
рослини.
Application
follaire du
BEST-A

Les phystérols
rentrent dans la
plante et induisent
des réponses

Fermeture partielle
des stomates

Аплікацію проводять від появи 1-го трійчастого листка і до цвітіння
Croissance
racinaire

Реалізація потенціалу рослин за допомогою фітостеринів
Зниження
евотранспірації

Réserve en eau du sol

Impact du BEST-A sur la cinétique de consommation de l’eau du sol par la plante
1
Diminution de
l'évapotranspiration

PF témoin
Позакореневе
застосування
BEST-A
PF BEST-A

Фітостерини
потрапляють у
рослину та
викликають реакції

1
Diminution des
besoins en eau grâce à
une baisse des pertes
par évapotranspiration

2
Développement
racinaire
Розвиток
коренів

2

La stimulation
du système racinaire
accroît le réservoir
accessible à la plante

Gain de jours passés
au dessus du point
de ﬂétrissement (PF)
L’application de BEST-A prolonge la période avant laquelle la plante atteint son point de ﬂétrissement.

Le produit limite ainsi l’impact du stress hydrique sur le développement de la plante.
бмежте
споживання води рослиною

Запас ґрунтової води

Вплив BEST-A на динаміку споживання
рослиною ґрунтової води
1
Зниження
евотранспірації

Контроль
BEST-A

У цьому контексті фітостерини
відіграють роль у частковому
закритті
продихів.
Потім
рослина обмежує втрату води
шляхом випаровування з листя
і покладається на стимуляцію
розвитку коренів, щоб отримати
водні ресурси, необхідні для
свого зростання.

1
Зниження потреби у
воді завдяки
зменшенню втрат під
час евотранспірації

2
Розвиток
коренів

Точка в'янення
контрольного
зарзка (TF)

Фітостерини – це рослинні ліпіди,
які відомі та вивчені протягом
багатьох років. Ці складові
клітини
рослин
відіграють
роль у природних механізмах
захисту рослин. Зокрема, вони
відповідають і за активацію
стійкості рослин до різних видів
стресу, включаючи водний стрес.

2
Стимуляція зростання
кореневої системи
збільшує доступний
рослині об’єм води

Точка в’янення
BEST-A

Збільшення періоду
після точки в’янення
(TF)
Час
Застосування BEST-A подовжує період, протягом якого рослина не досягає
точки в’янення. Таким чином, цей продукт обмежує вплив водного стресу на
розвиток рослини.

 ростий у використанні
П
засіб
> Норма: 2 л/га
>Р
 обочий розчин від 25л/га до 100л/га
> Одноразове внесення
>Р
 ідина, близька до води за щільністю

ELICIT PLANT — 1 passage de la Croix, Le Châtaignier — 16220 MOULINS-SUR-TARDOIRE — ФРАНЦІЯ
Жерар де Ля Саль
Представник заводу в Украïні
+380 98 375 56 15 — lasallealfagro@gmail.com

BEST-A®: емульсія (колоїдна дисперсія), що містить 25 г фітостеринів на 1 кг продукту. Реєстраційний номер: 1210298. Власник дозволу: Elicit Plant SAS. Дозвіл надано на вирощування та використання таких
культур: сої, кукурудзи, бобових: стимулювання розвитку кореневих і надземних частин рослин.

