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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

ALGA SOIL ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΚΙΩΝ 

 
Εκχύλισµα φυκιού του γένους Sargassum σε κοκκώδη µορφή. 

 

 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ: 30% β/β 
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΦΥΚΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Sargassum: 10% β/β.  
 

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ  
Προϊόν: LEILI MARINE BIOINDUSTRY INC  
 
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: 
Δόση: 10-20kg/στρ πριν ή µαζί µε τη βασική λίπανση. Δενδροκοµία, Αµπέλι, 

Ακτινίδιο: Εφαρµόζεται στη διάρκεια του χειµώνα, 1-2 φορές το χρόνο, µε καθολική 
ή γραµµική εφαρµογή. Θερµοκηπιακές καλλιέργειες: Eφαρµόζεται πριν την σπορά ή 

τη µεταφύτευση. Φυτώρια: εφαρµόζεται σε αναλογία 1:10 µε το εδαφικό 
υπόστρωµα.  

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 

• Βελτιώνει τη δοµή τους εδάφους. 

• Ενισχύει την οργανική χηλικοποίηση και την πρόσληψη των ιχνοστοιχείων 

από τις ρίζες. 

• Διεγείρει τη δηµιουργία νέων ριζικών τριχιδίων. 

• Ενισχύει τον αερισµό, την κυκλοφορία του νερού στους εδαφικούς πόρους και 
µειώνει τη µηχανική καταπόνηση του εδάφους. 

• Ενεργοποιεί τη µικροβιακή χλωρίδα του εδάφους. 

 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ:  
Το AlgaSoil είναι ένα φυσικό εδαφοβελτιωτικό σε κοκκώδη µορφή που χρησιµοποιείτε 
για την αύξηση της οργανικής ουσίας και τη βελτίωση των φυσικοχηµικών 
χαρακτηριστικών του εδάφους. Προέρχεται από ένα εκχύλισµα του καφέ φύκους 
Sargassum που παράγεται µε µία εξειδικευµένη διαδικασία ενζυµόλυσης από την 
οποία παραλαµβάνονται όλα τα οργανικά συστατικά του φύκους. 
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ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 
Μέγεθος κόκκων: 2-4mm>80% 
 

 
• 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. 


