Silica Power
Silīcija mēslojums saturs: 3% ortosilīcijskābe
SilicaPower stimulē un paaugstina auga dabisko aizsargspēju
pret sēnīšu infekcijām, kā arī stiprina šūnu sienas un
epidermu. SilicaPower produktā ir augsta silīcija koncentrācija,
ko augi var viegli uzņemt. SilicaPower var lietot A koncentrāta
tvertnē (kur ir kalcijs, nav sērs vai fosfāti) vai kā lapu
mēslojumu. Produktam ir SKAL/FIBL sertifikāts, kas produktu
ļauj lietot bioloģiskajām saimniecībām Nīderlandē.

SilicaPower satur ortosilīcijskābi (OSA)
SilicaPower no PlantoSys ir tīrs SiO2 koloidāls šķīdums (daļiņu izmērs ir no 100 nm līdz 1 nm)
vitalizētā ūdenī. Šīs silīcija daļiņas, kas ir tikai viena miljonā daļa milimetra diametrā, ir ietvertas
H4SiO4 (ortosilicskābe). Tas ir mazākais iespējamais silīcija daļiņu izmērs. Atšķirībā no daudziem
citiem silīcija veidiem, šo formu augi viegli absorbē. Kad silīcijs nonāk augā, tas uzkrājas epidermā
un pēc tam tiek iekļauts šūnu sieniņās. Tas uzlabo augu dabisko aizsardzību pret sēnīšu slimībām,
piemēram, miltrasu. Ortosilīcijskābei ir arī regulējoša iedarbība uz iztvaikošanas ātrumu
osmotiskā stresa gadījumā, kā rezultātā augi zaudē ūdeni lēnāk.

Silīcija pozitīvā ietekme:
• Nostiprina dabiskās aizsargspējas, veido sēnīšu slimībām toksisku aizsargvielu ražošanu.
• Stimulē hlorofila ražošanu, palielinot gaismas absorbcijas efektivitāti fotosintēzes procesā.
• Palielina osmotisko spiedienu šūnās.
• Izteiktāka zieda krāsa.
• Palīdz transportēt minerālvielas, īpaši Ca un Mn.
• Palielina praktiski visu elementu uzņemšanu.

• Palielina CO2 fiksācijas enzīma Rubisco daudzumu.
• Stimulē jauno sakņu veidošanos.
• Samazina nātrija uzņemšanu un samazina sāļu koncentrācijas stresu.
• Veicina svarīga fermenta ražošanu, kas regulē CO2 pārveidošanu.

Ar šādiem rezultātiem:
• Sanpaulija: 35 - 80% mazāk miltrasas.
• Gurķiem: 5 - 10% ražas pieaugums.
• Salātos: mazāk brūnu lapu malas. Labāka mangāna un kalcija izplatīšanās visā lapā.
• Kāpostu jaunstādi: tumšākas lapas, vairāk sakņu, mazāk miltrasas, labāka mikroelementu
uzņemšana.
• Sēklas kartupeļi: gludāka miza, tādejādi mazāk bojājumi ražas vākšanas un šķirošanas laikā.

SilicaPower lietošana:
• A koncentrāta (kalcija) tvertnē vai miglojot pa lapām:
o 350 ml / ha nedēļā, A-mēslojuma tvertnē vai dozēts atsevišķi.
o 500 ml / ha nedēļā kā mēslojums pa lapām.
Vai miglojot pa lapām vai laistot 100-200ml uz 100l ūdens.

Kā īsti darbojas silīcijs?
Silīcijs tiek glabāts epidermā kā mikroskopiski plāns silīcija celulozes slānis, kas stiprina
šūnapvalku. Šis aizsargslānis samazina ūdens iztvaikošanu. Tas arī padara slāni izturīgāku, kā
rezultātā ir grūtāk iekļūt kukaiņiem un sēnītēm.

Silīcijs aizsargā pret:
Biotiskie stresi
Mehāniskie, caur silikona slāni kutikulā.
Samazināta kukaiņu invāzija.
Samazināta sēņu slimību iekļūšana.
Ķīmiskie, veicina fenolu, fitoaleksīnu un
citu signāla molekulu un enzīmu, kas
aktivizē aizsardzības sistēmu veidošanu.
Iepakojums: 1L; 10L.

Abiotiskie stresi
Fiziskie stresi ko izraisa: vējš, sausums, UV
radiācija, augstas vai zemas temperatūras.
Ķīmiskie stresi, ko izraisa: augsts sāļu saturs,
kaitīgo metālu toksicitāte, minerāvielu
nesabalansētība.

