
17% συνολικά αµινοξέα

9% ελεύθερα 

70% τουλάχιστον Γλουταµινικό οξύ 

ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΗΣ 
ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΑ ΑΜΙΝΟΞΕΑ
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SIPFOL STAR



Το Sipfol Star είναι η πρόταση της SIPCAM στους βιοδιεγέρτες 
με βάση τα φυτικά αμινοξέα. Προέρχεται από την ενζυματική 
υδρόλυση φυτικών πρωτεϊνών. 

Από το σύνολο των αμινοξέων 
του SIPFOL STAR  τα 
κυρίαρχα ρόλο έχουν το 
γλουταμινικό & ασπαρτικό οξύ. 
Επίσης περιέχονται αλανίνη, 
προλίνη, βαλίνη, γλυκίνη, 
σερίνη, τυροσίνη, λευκίνη, 
αργινίνη, φαινιλαλανίνη, 
ιστιδίνη, ισολευκίνη, 

μεθειονίνη, υδροξυπρολίνη, 
λυσίνη και θρεονίνη.

Εξαιτίας της μορφής των 
αμινοξέων του το SIPFOL 
STAR προάγει την απορρόφηση 
και μετακίνηση στο φυτό 
απαραίτητων ιχνοστοιχείων.

Τα φυτικά αμινοξέα που βρίσκονται στο Sipfol Star είναι στην πλειονότητα τους σε L μορφή 
που είναι και η μοναδική που είναι βιολογικά απορροφήσιμη από τους φυτικούς ιστούς.

ΦΥΣΙΚΈΣ ΙΔΙΌΤΗΤΈΣ
Μορφή Συμπυκνωμένο εναιώρημα

Αγωγιμότητα 18ms/cm

Πυκνότητα 1,22Κg/l

pH 6,2

ΣΥΝΘΈΣΗ
Συνολικά αμινοξέα 17,6% w/w (21,5 w/v)

Ελεύθερα αμινοξέα 9,0% w/w (11,0 w/v)

Το Sipfol Star είναι πλούσιο σε γλουταμινικό οξύ, αλανίνη και 
ασπαρτικό οξύ. Τα αμινοξέα αυτά αποδεδειγμένα συντελούν στην 
προσαρμογή των φυτών σε ποικίλες μορφές αβιοτικού στρες 
(υδατικό, θερμικό, υψηλή αλατότητα κ.α.). 

ΤΡΌΠΌΣ ΔΡΆΣΗΣ 
των φυτικών πρωτεϊνογενετικών 
αμινοξέων του SIPFOL STAR

•  To γλουταμινικό οξύ είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς 
αποτελεί πρόδρομο αμινοξύ για το σχηματισμό άλλων 
αμινοξέων. Ενισχύει την ανάπτυξη και την ευρωστία των 
φυτών.

•  Το ασπαρτικό οξύ συμμετέχει σε ποικίλες μεταβολικές 
διεργασίες και βελτιώνει την απορρόφηση του αζώτου.

•  Η αργινίνη ενεργοποιεί την ανάπτυξη του ριζικού 
συστήματος και ενισχύει την παραγωγή χλωροφύλλης. 
Ευνοεί την αναγέννηση φυτικών ιστών, συμμετέχει στη 
μετακίνηση ουσιών μέσω του φλοιώματος και αυξάνει την 
τη διαθεσιμότητα και απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων 
από τα φυτά.

•  Η αλανίνη - όπως και η αργινίνη – δρα ως ενεργοποιητής της 
σύνθεσης χλωροφύλλης στα φυτά.

•  Η γλυκίνη βοηθά την ανάπτυξη των μεριστωμάτων και έχει 
δράση χηλικοποιητή.

•  Η τυροσίνη προωθεί τη μετακίνιση θρεπτικών στοιχείων 
και επιπρόσθετα συμβάλει στην ανάπτυξη του φυτού κατά τα 
πρώτα βλαστικά στάδια.



ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: 
Tα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε 
πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν από τη χρήση, 
καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα. Tα στοιχεία που αναφέρονται 
στο φυλλάδιο έχουν ενηµερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε 
καµµία περίπτωση τις αναγραφόµενες επί της ετικέτας οδηγίες χρήσης.

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ
e-mail: info@sipcam.gr

www.sipcam.gr

Yπεύθυνος επικοινωνίας και διάθεσης στην αγορά:

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ  κ.εκ/στρ ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η

-Πορτοκαλιά
-Μανταρινιά 

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η

-Πορτοκαλιά
-Μανταρινιά 

125-312,5 
(250 λίτρα ψεκ. 

υγρ. /στρ.)

150-400
(150-200 λίτρα ψεκ. 

υγρ. /στρ.) 

Για την αύξηση του µεγέθους των 
καρπών µία εφαρµογή:

Α. Στην πορτοκαλιά εφαρµόζεται από 
την πλήρη πτώση των πετάλων µέχρι την 
έναρξη της φυσιολογικής πτώσης των 
καρπών.

Β. Στη µανταρινιά εφαρµόζεται από την 
πλήρη πτώση των πετάλων µέχρι το 
µανταρίνι να φθάσει τα 15-20 χιλ. 

Για την πρόληψη της καρπόπτωσης:

 Α. Στις πρώιµες ποικιλίες, µία 
εφαρµογή κατά τη στιγµή µεταβολής του 
χρώµατος του καρπού.

Β. Στις όψιµες ποικιλίες, µία επιπλέον 
εφαρµογή ένα µήνα µετά για να 
παραταθεί η ηµεροµηνία συγκοµιδής.

To HF Calibra® είναι φυτορρυθµιστική 
ουσία µε δ.ο. το Θειοαιθυλικό εστέρα του 
MCPA (2% β/ο). 

Με την εφαρµογή του HF Calibra® 
επιτυγχάνεται η αύξηση του µεγέθους των 
καρπών και η πρόληψη της καρπόπτωσης.

Η ειδική φόρµουλα του HF Calibra® 
ενισχύει τη δράση του θειοαιθυλικού 
εστέρα του MCPA.

Σε όλες τις ποικιλίες µανταρινιών και 
πορτοκαλιών συνιστάται να 

Τι είναι το HF Calibra®

χρησιµοποιείται µαζί µε χηλικό κάλιο 
(POTASSIUM 33)

Το HF CALIBRA µπορεί, ανάλογα µε τις 
συνθήκες και τη δόση χρήσης, να διατηρεί 
τη βλαστική ανάπτυξη για κάποιο χρονικό 
διάστηµα, γεγονός που βελτιώνει αισθητά 
την µετατόπιση των σακχάρων προς τούς 
καρπούς.

Συνιστάται η χρήση του µε έναν µη ιοντικό 
παράγοντα διαβροχής ή έναν ρυθµιστή του 
pH, ο οποίος χρησιµεύει ταυτόχρονα ως 
παράγοντας διαβροχής (POLINET). 

ΚΑΛΛΙΈΡΓΈΙΑ ΥΔΡΌΛΙΠΑΝΣΗ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ ΧΡΌΝΌΣ ΈΦΑΡΜΌΓΗΣ

Χειμερινά σιτηρά, ρύζι, 
καλαμπόκι, ελαιούχοι 
σπόροι, σόγια, βαμβάκι, 
καπνός, ψυχανθή

0,2-0,4 l/στρ 1-3 εφαρμογές

Μηλοειδή & πυρηνόκαρπα 15-30 ml/φυτό 0,2-0,5 l/στρ
Πριν την ανθοφορία & 
κάθε 7-10 ημέρες

Εσπεριδοειδή, 
αμπέλι επιτραπέζιο & 
οινοποιήσιμο, ελιά, 
ακτινιδιά

10-30 ml/φυτό 0,3-0,6 l/στρ
Από την έναρξη της 
βλάστησης & κάθε  
7-10 ημέρες

Βιομηχανική και 
επιτραπέζια τομάτα, 
αγγούρι, πιπεριά, 
μελιτζάνα και φυλλώδη 
λαχανικά

0,5-0,6 l/στρ 0,3-0,6 l/στρ
Από την έναρξη της 
βλάστησης & κάθε  
15-20 ημέρες

Πατάτα, πεπόνι, καρπούζι, 
κολοκύθι

1,0-1,5 l/στρ 0,3-0,6 l/στρ
Από την έναρξη της 
βλάστησης & κάθε  
15-20 ημέρες

Κηπευτικά θερμοκηπίου 0,8-1,0 l/στρ 0,4-0,5 l/στρ
Από την έναρξη της 
βλάστησης & κάθε  
15-20 ημέρες

Χορτοδοτικά: μηδική κ.α. 0,3 l/στρ Μετά από κάθε κοπή

Φράουλα 0,3 l/στρ
Στην αρχή της νέας 
βλάστησης, πριν την 
άνθιση  & ανά 10 ημέρες 

ΔΌΣΌΛΌΓΙΆ




