Jak KENDAL wspomaga rośliny?

Aktywator naturalnej
odporności, na bazie
ekstraktów roślinnych

Dzięki połączonemu działaniu zawartych składników, KENDAL
naturalnie wspomaga odporność roślin.
Glutation to podstawowy składnik systemu odpornościowego roślin,
bezpośrednio odpowiedzialny za usuwanie toksyn i reakcje roślin na
czynniki stresu biotycznego.
Oligosacharydy uruchamiają serię procesów, prowadzącą do syntezy
substancji o działaniu ochronnym. Saponiny posiadają bardzo wysoką
aktywność ochronną, dodatkowo wzmacniając roślinę.
KENDAL zawdzięcza swoją wyjątkową skuteczność systemowi
Geapower opracowanemu przez firmę Valagro.

Dlaczego warto wybrać KENDAL?
• Naturalny elicytor, który odżywia i stymuluje wewnętrzne biologiczne
systemy odpornościowe rośliny.
• Jest bezpieczny, naturalny, innowacyjny i łatwy w stosowaniu.
• KENDAL umożliwia roślinie osiągnięcie jej maksymalnego potencjału dzięki
systemowi Geapower opracowanego na wyłączny użytek firmy Valagro.
• O krok dalej.
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KENDAL wspierany siłą Geapower to....
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Aktywacja
naturalnego
systemu
odpornościowego
roślin.

Jak KENDAL aktywuje naturalny system
odporności roślin?
Rośliny wyższe posiadają aktywne i pasywne mechanizmy obronne,
będące częścią „systemu immunologicznego” rośliny.
....to wewnętrzny czynnik sygnalizujący, który aktywuje naturalny system
obronny rośliny, poprawiając wydajność oraz jakość plonu.
KENDAL jest wynikiem prac badawczych prowadzonych przez Valagro,
i jest całkowicie bezpieczny i naturalny.

Czym jest Geapower?
Geapower to ekskluzywny system Valagro, łączący 70
lat doświadczeń z fizjologii roślin z najnowocześniejszymi
współczesnymi technologiami, zapewniający doskonałe
rezultaty w funkcjonowaniu roślin.

Pasywne mechanizmy obronne to strukturalne i chemiczne bariery,
blokujące czynniki stresu, podczas gdy aktywne mechanizmy składają
się ze związków produkowanych w tkankach roślinnych. Działają one jak
system nadzorujący, zdolny zidentyfikować obce komórki lub cząsteczki,
uruchamiając szybką odpowiedź obronną.

Naturalne właściwości prepaparatu KENDAL
poprawiająi przyspieszają aktywność
odpornościową roślin.
Glutation – silny przeciwutleniacz bezpośrednio zaangażowany,
w systematyczne usuwanie toksyn produkowanych przez czynniki stresu.
Oligosacharydy i saponiny łączą się z membranami czynników stresu,
zmieniając ich strukturę. Interakcja z fizjologią czynników stresu, aktywuje
formowanie porów, zmieniając funkcjonalność membran czynników stresu.

Valagro wybiera i pozyskuje
samodzielnie najlepsze surowce
z różnych miejsc na świecie.

Laboratoria Valagro stosują
najodpowiedniejsze metody
ekstrakcji, aby zagwarantować
otrzymanie najlepszych składników.

Glutation - to trójpeptyd utworzony z kwasu glutaminowego,
cysteiny i glicyny. Jest wysoce reaktywny chemicznie
i zaangażowany w wiele ważnych funkcji życiowych w roślinie.
Oligosacharydy - krótkie łańcuchy glukozydowe, które uruchamiają
aktywność metaboliczną roślin, zwiększając odporność na przyszłe
zagrożenie pochodzące z zewnętrznych czynników stresowych,
działając na podobnej zasadzie, jak szczepionki dla ludzi.
Saponiny - cześć rodziny steroidów glikozydowych. Wpływają
na fizjologię czynników stresów, zmieniając ją na korzyść
zdrowotności roślin.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu w badaniach nad fizjologią roślin, naturalnie
aktywne substancje stają się głównym
składnikiem produktów Valagro.

Dokładne badania laboratoryjne
i innowacyjna technologia pozwala na
identyfikację i biologiczną charakteryzację aktywnych komponentów.

