
Păstrează Florile  Tăiate
Proaspete Mai Mult Timp!



Aspecte 
Calitative

Florile proaspăt tăiate sunt unele dintre 
produsele cele mai perisabile, calitatea fiind 
factorul principal în definirea valorii lor 
comerciale.

E simplu: în cazul florilor, achiziționate de 
cele mai multe ori sub formă de cadouri, 
consumatorii cer aranjamente florale imaculate 
cu o durată mare de viață.



Factori Care Afectează Calitatea
Florilor Proaspăt Tăiate

Florile sunt foarte sensibile la condițiile de depozitare “mai puțin ideale”. 
Refrigerarea, umiditatea corespunzătoare, controlul bacterial și al etilenei 
sunt factori importanți în păstrarea prospețimii naturale a florilor.

Nivelele de umiditate necorespunzătoare, precum și expunerea la 
etilenă și agenți  patogeni aerobi afectează foarte mult calitatea și 
scurtează durata de conservare a florilor  tăiate, în cele din urmă aceasta 
duce la marje de profit reduse.

Problemele de calitate asociate cu condițiile de depozitare 
necorespunzătoare includ, dar nu sunt limitate la:

Ofilire

Căderea 
frunzelor

Îngălbenirea 
Frunzelor

Îngălbenirea 
petalelor

Căderea 
petalelor                                                                          

Apariția de 
pete negre pe 
frunze

Deschiderea 
neregulată a 
mugurilor

Făinare



Protecţie Împotriva Etilenei Şi 
Agenţilor Patogeni Aerobi

Sistemul “Bio Turbo” de la Miatech este un instrument eficient, accesibil și 
cu costuri de întreținere reduse, conceput pentru îndepărtarea etilenei și 
agentilor patogeni aerobi din zonele comerciale pentru depozitare flori.

Bio Turbo, tehnologie inovativa protejată prin brevetare, utilizează 
puterea de igienizare a ozonului pentru a curăța aerul din spațiile 
de depozitare, eliminând totodata problemele asociate de regulă cu 
utilizarea de ozon.

Elimină Etilena

Distruge Bacteriile și Virușii

Previne Apariția Mucegaiurilor și a Ciupercilor

HUMAN

TECHNOLOGY

SAFE ethylene 
REMOVES

99.5% 
O F  B A C T E R I A

E L I M I N AT E S



Prezentare 
Tehnologie

Aflați mai multe despre Bio Turbo
vizionând prezentarea video!

Scanează codul QR cu smartphone-ul tău,
sau dă click pe link-ul:
www.miatech.org/video/BioTurbo/BTF1

ETAPA 1 FILTRU DE AER

Filtrul de aer îndepărtează praful din aer.

ETAPA  2 DEZMEMBRATOR DE CELULE

Un produs chimic antimicrobian este aplicat pe 
suprafața unui dezmembrator de celule special 
conceput. Acesta acționează prin străpungerea 
și ruperea membranei celulelor din care sunt 
alcătuite acești agenți patogeni. Cu o rată de 
eficiență de 99.5% + acest proces stopează 
dezvoltarea lor, distrugându-le celulele.

ETAPA 3  CAMERA DE OZON

Această cameră utilizează efectele pozitive 
ale ozonului pentru a elimina etilena. Ozonul 
este menținut în siguranță în interiorul acestei 
camere fără posibilitate de dispersare în spațiul 
de depozitare.

ETAPA  4 MODUL BIO CLEAN

În aceasta etapă finală, este utilizat un 
catalizator pentru a transforma ozonul în 
oxigen curat. Catalizatorul crează o reacție 
de descompunere a moleculei de ozon în 
oxigen curat care este eliberat înapoi în mediul 
inconjurator.
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Umidificare 
Florală 

Este cunoscut faptul că florile tăiate au un conținut ridicat de apă. 
Acest lucru pune umiditatea relativă corespunzătoare în zonele de 
depozitare pe același nivel de importanță ca și controlul temperaturii 
și al agenților patogeni.

Umiditatea relativă ridicată în zonele de depozitare minimizează 
pierderea de apă din țesuturile florilor aceasta devenind astfel un 
factor important în reducerea ofilirii florilor și a căderii petalelor.

Minimizează pierderea de apă

Reduce ofilirea și căderea petalelor

Extinde Durata de Depozitare
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