Verimli üretime ve Sağlıklı yaşama
ancak yüksek Hijyen standartlarını
sağlayarak ulaşabilirsiniz
eko-biyo bu önemli imkanı size sunuyor :
Envirolyte International Türkiye Temsilcisi olan biz, eko-biyo , ülkemiz için
önemli bir iş yaptık; Envirolyte teknolojisini ve ürünlerini Türkiye ye
getirdik.
Envirolyte cihazları, üretimde
sağlayan Nötral Anolit i üretir.
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Nötral Anolit adı verilen bu likit şimdiye kadar bulunmuş ve uygulamada
kulanılmakta olan tüm kimyasal ürünlerden çok daha fazla etkin olmasının
yanında, geride zehirli artık bırakmayan, %100 geri dönüşümlü
(biodegradable) ve çevreyi kirletmeyen nitelikleri ile üstün özellikler
taşımaktadır.
Nötral Anolit, bakteri, virüsler, mantar ve sporlar ile diğer bazı
kimyasalların imha edemediği Giardia Cyst, legionella vs gibi mikro
organizmalarla, su sistemindeki bio-film tabakalarını ve (alg) yosunları çok
kısa sürede imha eder.
Nötral Anolit bu işi nasıl yapar ?
Nötral Anolit, tek hücreli mikro-organizmaları hücre zarlarını oksidatif stres
yaratarak tahrip eder.
Bunun karşın Nötral Anolit, anti-oksidan defans sistemi (bağışıklık sistemi)
ile korunan çok hücreli sistemlere (insan, hayvan ve bitkiler) hiçbir zarar
vermez.
Nötral Anolit kullanılarak, mikroorganizmaların neden olduğu hastalıklar
nedeniyle ortaya çıkan hastalık ve ölümler (tavuk, yumurta, et, süt &
ürünleri, balık & deniz ürünleri, vs ) ortadan kalkarak verim maksimum
hedefe yaklaşır.
Nötral Anolit kullanılarak, insan sağlığını tehdit eden bir çok unsur;
içme
suyundan gıda maddeleri üretimine, yüzme havuzlarından atık su arıtımına,
hastahane mikrobundan restoran temizliğine kadar ortadan kaldırılmış
olur.

Not: Lütfen diğer uygulamalar için bilgi isteyiniz

Sebze- Meyve Tarımı ve İşlenmesi
Sebze ve Meyve Tarım işletmelerindeki çürümeler nedeniyle ortaya çıkan
kayıplarının %15-20 lerin üstünde olduğu ifade olunmaktadır.
Bu kayıpların önlenmesi için uygulanan yöntemler ise bazen daha pahalıya
mal olmakta, ürünün ve telafisi zor olan toprağın kalitesi de bozulmaktadır.
Nötral Anolit in Sebze ve Meyve tarımında kullanılması ile kolay, etkili ve
minimal masrafla sebze ve meyvelerdeki mikrobiyal yoğunluk azaltılabilir,
ürün verimi artar ve ürünlerin raf ömürleri uzar.
Nötral Anolit in Uygulama yöntem ve Alanları :
* Bütün meyve ve sebzelerde Yıkama / daldırma/ spreyleme/ sisleme
* Kesilmiş tüm meyve ve sebzelerde Yıkama / daldırma/
spreyleme/sisleme
* Üretim alanlarının, aletlerin, kaplarının Yıkama / daldırma/
spreyleme/ve sislenmesi

Meyve ve Sebzelerin depolanma ve saklanmasında Anolit
kullanımı:

Ülkemizde son yıllarda kaliteli ve yüksek verimli çeşitlerin kullanımı ile
sebze üretimimiz 15 milyon tonu geçmiştir.
Üretimimizdeki bu artışa karşılık hasattan tüketiciye kadar ki dönemde
oluşan kayıplar % 30-50 gibi çok büyük oranlara yükselmektedir.
Çeşitli tekniklerle kayıp oranının azaltılması, üretici gelirinde artışa neden
olacağı gibi, pazarda fiyat istikrarının sağlanması ile tüketicide korunacak,
ayrıca ülke ekonomimizin tarım potansiyeli artacaktır.
Örneğin : 1.5 milyon ton olan kuru soğan üretiminden, %30 hasat sonrası
kayıp ile 450 bin ton soğanımız kaybolmakta, bu oran ile patates üretimi
kaybımız ise 1 milyon 200 bin tona ulaşmaktadır.

Bu önemli konuda Anolit kullanımı etkin bir rol oynar.
Anolit kullanılarak, çeşitli Meyve ve sebzelerin besin değerleri kaybolmadan
depolama ve saklanma sürelerinin uzatılması için aşağıdaki uygulamalar
yapılabilir :
• 0.5- 3.0 dakika süreyle daldırma, (daldırma süresi meyve/sebzenin
başlangıçtaki durumuna göre ve grubun içinde bulunan çürümüş,
bozulmuş olanların miktarına göre tespit olunmalıdır.)
• Meyve ve sebzelere yapılacak olan püskürtme ve sisleme işleminde
beher tonda 25-30 litre Anolit kullanılır. Her iki tip uygulama ile
meyve ve sebzelerin yüzeyleri bütünüyle dezenfekte olunur ve meyve
veya sebzenin cinsine göre depolama ve saklama süreleri %10-40
oranında uzatılmış olur.
Meyve ve sebzelerin Anolit ile dezenfeksiyonunda; seçilen sisteme ve
ürünün durumuna göre uygulamada pratik değişiklikler yapılabilir,
örneğin: konteynerın içinde daldırma, yüzdürme, püskürtme veya bir başka
metod gibi..
Meyve ve sebzelerin depolama işleminden önce Nötral Anolit ile dezenfekte
olunması tavsiye olunur. (ekstra rutubet istendiğinde)
Çeşitli tarım çiftliklerinden yapılan uygulama tavsiyeleri :
• Bodrum tipi depolarda muhafaza olunacak olan Elmalara Anolit
püskürtme uygulaması, çürümeyi %1-5 arasında azaltmış depolama
süresi 2 ay uzamış ve bu sürede hiçbir çürüme olmamıştır.
• Anolit ile depolama/saklama işlemi öncesi yapılan dezenfektasyon
uygulamaları sonucunda havuç, lahana, mandalina ve diğer tarım
ürünlerinde de benzer iyi sonuçlar alınmıştır.
• Şeker pancarı beher tonda 15 litre Anolit ile dezenfekte olunduğunda
mikro-biyolojik proses ve ısınma azalarak şeker kaybı %15-20
azalmıştır.

Seracılık :
Sera yetiştiriciliğinde su çok
önemli bir faktör olup, özellikle
sulamada kullanılacak olan
suyun kalitesi yetiştirilen ürün
üzerinde etkin bir rol oynar.
Envirolyte yöntemi ile
desteklenerek seralarda
kullanılan sular, gerek ürün
kalitesine gerekse ürün verimine
çok önemli pozitif katkılar
sunmaktadır.

Envirolyte cihazı ile elde olunan Anolit ile
şartlandırılan sular, temiz çevre, güvenli
uygulama ve yüksek verimin yanında
yetiştirilen ürünleri sarf edecek olan
kişilerede sağlıklı ve doğal ürünler
sunmanızı sağlayacaktır.
Uzun yıllar yapılan araştırmalar ve
uygulama çalışmaları, Anolit in sera
sulamacılığında aşağıda sıralanan önemli
katkıları yaptığını belirlemiştir:
•
•
•
•
•
•

Üstün kalitede gövde iriliği
Yaygın ve güçlü kök yapısı
Kök hastalıklarının etkin kontrolu
Sulama suyu ile yayılabilen hastalıkların önlenmesi,
Sulama tankı, sulama kanalları ve damlalıklarda oluşan balçık,
mantar, alg ve diğer yosunların ortadan kaldırılması,
Kesme çiçeklerin saklama sürelerinin uzatılması.

Anolit ile seralarda yapılan sisleme ile küf hastalıkları emin ve güvenli bir
şekilde önlenir.
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