Представяне на
EUROVIX
биологични стимулатори за лозята
EUROVIX е водеща компания в Европа в научните изследвания, развитието и производството на
биологични стимулатори за опазване на околната среда (вода, саниране на почвата, на отпадъците,
намаляване на въздействието върху околната среда от промишленоста и животновъдните ферми), за да
се подобри селскостопанската продукция.
В продължение на няколко години EUROVIX работи с все по‐голям успех в лозаро‐винарския
сектор. Помага за решаване на техническо ниво на някои от най‐неотложните въпроси, пред които са
изправени селското стопанство днес.
Справяне с някои проблеми, които се влошиха през последните години:
‐ изтощение на земята
‐ по‐високи фитосанитарни разходи (дезинфекционни средства, фунгициди, инсектициди,
акарициди и др.)
‐ почвите на лозята са изчерпани през годините, в много случаите на микробиологичното
плодородие, дължащо се на масовото използване на минерална торове.
Последиците от този хранителен дисбаланс са:
‐ жълтеникави лозя
‐ оскъдна или небалансирана растителност
‐ висока чувствителност към болести (ESCA заболяване)
‐ спад на реколтата от качествена и количествена гледна точка.

Сравнение между третирани и не третирани лозя в Южна Италия
един сорт ‐ същия период

не третирано

третирано

От нтрупаният опит през всичките тези години в лозаро‐винарството, ние разработихме нови
ехнологии, които са лесни за използване (почвени и листни торове) и са в състояние да предоставят
важни подобрения в лозята и икономически предимства за лозарите:
• Вегетативна баланс,
• Намаляване на хранителните дисбаланси
• подобряване линификацията на лозовите издънки и формирането на цветни пъпки,
• подобряване на производството от количествена и качествена гледна точка (съдържание на
захар, съдържание на полифеноли, антоцианини, флавоноиди, ресвератрол и т.н.)
• по‐добра издръжливост на климатичните и фитосанитарните условия
• Нещо повече: регенерация на почвата за нови насаждения, техники за подготовка на
лозовите резници за да подобри оформянето на корена, намаляване на вредите и ускоряване на
растежа и формирането на младите растения.
Постоянната ни грижа към винената индустрия, ни държи в близък контакт с
научноизследователска и
експерименталната общност, които ще опишем накратко:
‐ УНИВЕРСИТЕТА във Флоренция – развитие на биотехнологиите в селското стопанство, за
увеличаване на ефекта върху борбата с ESCA болест на лозя и качеството;
‐ ERSAF (Регионален орган за услуги в Селското стопанство и горите в Ломбардия) със седалище
Torrazza Coste ‐ Cascina Riccagioia
‐ От 2008 до 2010 г. ние проведохме експеримент с агенциите за кредитен рейтинг (италианското
министерство за Земеделие) за оценка и въздействие на биологични стимулатори, прилагани върху
почвата за да се подобрят характеристики на лозаро‐винарството в топла суха Околна среда.
‐ "FOJANINI" Фондация за изследвания в Sondrio за оценка на ефикасността върху листата
биологичните стимулатори.
‐ Ефикасността на лечението с продукти на EUROVIX е доказана в „ЛОЗАРО‐ВИНАРСКИЯ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР” на област Пиемонте, на Tenuta Cannona в Carpaneto Алесандрия.

третирано Cabernet Sauvignon

третирано Chardonnay

Продуктите, които ние обикновено се препоръчваме за
третиране на лозята:
EUROACTIV AGRO
Почвен Регенератор ‐ Стимулатор на разграждането на органични остатъци.
EUROACTIV AGRO е биологичен стимулатор, насочен към лечение на слаби или изтощени почви, които
често присъстват в интензивно обработваемите райони. От интензивната експлоатация, почвите бързо
се изтощават и микробната активност, от която плодородието на почвата реално зависи, се намалява с
химическите остатъци от торове, пестициди и дезинфектанти. EUROACTIV AGRO стимулира
микробиологичния компонент и природните процеси и намалява вредите, причинени от не узрял или
лошо ферментирал оборски тор.
Друга употреба:
Стимулира бързото разграждане на органични отпадъци (царевични, житни стърнища, отпадъци при
резидба и др.) и ги трансформира в хумус. Стимулира и ускорява процеса на формиране на хумус, което
ще помогне за развитието на добър компост. Предотвратява образуването на запушвания в тръбите за
напояване и подобрява тяхната дейност.

EUROALG
Естествения биологичен стимулатор – на базата на концентриран екстракт от водорасли Ascophillum
nodosum ‐ Растителни екстракти. Суровини, в които природно се съдържат минерални елементи,
витамини, въглехидрати, естествени хранителни вещества (citochinine, auxine, natural gibberelline). Този
продукт е естествен биологичен стимулатор, на базата на ферментирали растителни екстракти от
високо качество Ascophillum водорасли, внесени от най‐чистото и незамърсено море в Северна Европа.
Този продукт е богат на витамини, въглехидрати и стествени хранителни вещества.
ПРЕДИМСТВА:
Има естествено оздравително действие, насърчава производителността на културите от качествена и
количествена гледна точка. Той подобрява издръжливостта на растението срещу патогени и паразити.
Този продукт допълва действия на AMMINOSTIM BIO в третирането на листата, на плевелите,
плододаващи растения и лозя.

AMMINOSTIM BIO
Природен азотсъдържащ органичен стимулатор ‐ богат на свободни аминокиселини и хуминови
киселини.
AMMINOSTIM BIO е биологично базиран почвен стимулатор, на биологично активни свободни
аминокиселини и олигопептиди, които могат да бъдат бързо усвоени. Пептидите са свързани с активни
хуминови киселини представени във формулата, за да образуват цялостни молекули. Продуктът
съдържа също и ферментирали растителни екстракти, богати на ауксини, ензими и витамини и е
отличен биологичен стимулатор. Специално се препоръчва за интензивно селско стопанство, както за
градински култури и декоративни растения.
AMMINOSTIM BIO има балансирано и регулиращо действие и стимулира възстановяването на всички
слаби и претоварени растения. Той подобрява издръжливостта на растенията срещу атмосферни
влияния. Той увеличава цъфтежа, оплождането на цветовете, растежа и характеристиките на
реколтата: захар и съдържание на минерални соли, специфично тегло, цвят, аромат. и т.н.
Този продукт прави метали и микроелементи да станат достъпни за растенията и намалява рисковете
от хлороза. Този продукт има много ефективно действие като носител на торове и фито фармацевтични
продукти (за листата и корените), като по този начин стимулира и ускорява тяхното действие.

