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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

ALGA 600 ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΚΙΩΝ 

 
Υδατοδιαλυτή  σκόνη  100%  εκχυλίσµατος φύκους  του  γένους  Sargassum. 

 

 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ: 35-45% β/β 
ΑΜΙΝΟΞΕΑ: 4% β/β.  
ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΟΞΥ: 15% β/β. 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ: 600 ppm 

 
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ  
Προϊόν: LEILI MARINE BIOINDUSTRY INC  
 
Κατάλληλο για Βιολογική Γεωργία σύµφωνα µε τον Κανονισµό 889/2008. 
 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α. 217217/16-01-2004 (Φ.Ε.Κ. Β/35). 

 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
Δενδροκοµία: Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Κερασιά, 
Δαµασκηνιά, Βερικοκιά), Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά Μανταρινιά, Γκρέϊπ φρουτ, 

Λεµονιά Ελιά, Ακτινίδιο, Ακρόδρυα (Αµυγδαλιά, Φυστικά, Kαρυδια, Φουντουκιά) 
Επιτραπέζιο, Οινοποιήσιµο σταφύλι: Συνιστώνται ψεκασµοί πριν ή στο φούσκωµα 
των οφθαλµών, πριν την άνθηση, στην καρπόδεση και 2 εβδοµάδες πριν τη 

συγκοµιδή. Δόση: 50-100 γρ./100 λίτρα νερό. Κηπευτικά: Τοµάτα, Πιπεριά, 
Μελιτζάνα, Φράουλα, Καρπούζι, Πεπόνι, Αγγούρι, Κολοκύθι, Φασόλι, Μπιζέλι: 
Συνιστώνται ψεκασµοί στη µεταφύτευση, πριν την άνθηση, στην καρπόδεση και µετά 

από κάθε κοπή. Δόση: 50-75 γρ./100 λίτρα νερό. Πατάτα, Κρεµµύδι, Καρότο: 

Συνιστώνται ψεκασµοί στο πλήρες φύτρωµα,  κατά την έναρξη σχηµατισµού των 
κονδύλων, βολβών και κατά τη διόγκωσή τους. Δόση: 50-100 γρ./100 λίτρα νερό. 
Bαµβάκι: Συνιστώνται 2 ψεκασµοί, ο πρώτος στο φύτρωµα και ο δεύτερος στα πρώτα 

χτένια. Δόση: 50-100 γρ./100 λίτρα νερό. Μηδική: Συνιστάται ένας ψεκασµός µετά 
από κάθε µαχαίρι. Δόση: 50-100 γρ./100 λίτρα νερό. Σιτάρι (σκληρό, µαλακό), 
Κριθάρι: Συνιστάται ένας ψεκασµός στο τέλος του αδελφώµατος και πριν την 

εµφάνιση της σηµαίας. Δόση: 50-100 γρ./100 λίτρα νερό. Χλοοτάπητας: Δόση: 50-100 
γρ./στρ. Θερµοκηπιακές καλλιέργειες: Βλέπε τις αντίστοιχες καλλιέργειες υπαίθρου 
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για το χρόνο εφαρµογής. Δόση: 50-100 γρ./100 λίτρα νερό. Υδρολίπανση: 
Εφαρµόζεται σε δόση 300-500 γρ./στρ. στα αντίστοιχα στάδια εφαρµογής των 
διαφυλλικών ψεκασµών. 

 

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Οι προτεινόµενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και µεταβάλλονται ανάλογα µε τη 
θερµοκρασία, την ηλιοφάνεια, την επάρκεια νερού κ.τ.λ. Να αποφεύγεται η χρήση σε 
ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι εφαρµογές συστήνονται να γίνονται νωρίς το πρωί ή 

το απόγευµα. Μην υπερβαίνεται τις συνιστώµενες δοσολογίες. Συστήνεται η 
εφαρµογή του µόνο σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Οποιαδήποτε άλλη 
χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 

Ενισχύει την παραγωγή ανθοφόρων οφθαλµών, την καρπόδεσηκαι περιορίζει τις 
καρποπτώσεις. 

•Βελτιώνει το µέγεθος, το χρώµα των καρπών και τη συντήρησής τους µετά την 

συγκοµιδή. 

•Διεγείρει την ανάπτυξη της ρίζας. 

•Ενισχύει την αντοχή των φυτών στο περιβαλλοντικό στρες. 

•Βελτιώνει τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του εδάφους. 

•Ιδανικό για εφαρµογές σε φυτώρια, µετά τη µεταφύτευση και σε ανθοκοµικές 

καλλιέργειες. 

•Ενισχύει τις κυτταροδιαιρέσεις 

•Προωθεί τη διαφοροποίηση των οφθαλµών 

•Περιορίζει την κυριαρχία της κορυφής 

•Ενισχύει τη φωτοσύνθεση 

•Επιταχύνει τις µεταβολικές διεργασιών των φυτών. 

 

 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ:  
Το Alga 600 είναι µία υδατοδιαλυτή σκόνη φύκους του γένους Sargassum το οποίο 
παράγεται µέσω µίας εξειδικευµένης και ήπιας διαδικασίας ενζυµόλυσης, µε την οποία 
παραλαµβάνονται όλα τα οργανικά συστατικά του φύκους. Με την πρωτοποριακή 
διαδικασία παρασκευής προστατεύονται όλες οι φυτικές ορµόνες, τα αµινοξέα, το 
αλγινικό οξύ, οι βιταµίνες του φύκους και µεγιστοποιείται η ικανότητα δηµιουργίας 
οργανικών συµπλόκων του σκευάσµατος.  

   
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Να µη συνδυάζεται µε σκευάσµατα όξινης αντίδρασης. Επικοινωνήστε µε τους κατά 
τόπους γεωπόνους.  
 
 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 
pH: 9-11 
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• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 

οδηγίες χρήσης. 

• ΠΡΟΣΟΧΗ:  Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από 
κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα 
προϊόντα. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Διατηρείστε το σε µέρος ξηρό και δροσερό. Προφυλάξτε το προϊόν από την έκθεση 
στον ήλιο και πιθανές χαµηλές θερµοκρασίες. 


