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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

Leili 2000 ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ  

 
                         

Ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών. 
Εκχύλισμα φυκιού του γένους Sargassum ενισχυμένο με 
ιχνοστοιχεία σε χηλική μορφή 

 

 

Προέλευση: Leili Marine Bioindustry Inc 
Αποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα: FARMA - CHEM SA 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ: 
 

Εκχύλισμα θαλάσσιου φύκους του γένους Sargassum  7,6% β/β - 
9,5% β/ο  
Σίδηρος* (Fe) 1,00 β/β - 1,23% β/ο 
Ψευδάργυρος* (Zn) 0,8% β/β - 0,92% β/o 
Μαγγάνιο* (Mn) 0,2% β/β - 0,30% β/o 
Χαλκός* (Cu) 0,45% β/β - 0,61% β/o 
*ως χηλικό σύμπλοκο EDTA 
 
pH 6-8 
Ειδικό βάρος: 1.25-1.30 kg/lt 
 

“Νέα διαδικασία εκχύλισης μέσω ενζυμόλυσης”! 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Το Leili 2000 είναι ένα υγρό εκχύλισμα του καφέ φύκους Sargassum 
ενισχυμένο με μικρές ποσότητες ιχνοστοιχείων σε χηλική μορφή. Παράγεται 
μέσω μίας εξειδικευμένης και ήπιας διαδικασίας ενζυμόλυσης με την οποία 
παραλαμβάνονται όλα τα οργανικά συστατικά (φυτικές ορμόνες, αμινοξέα, 
αλγινικό οξύ, βιταμίνες) του φύκους.  

 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 Αξιοποιεί αποτελεσματικότερα την ανόργανη θρέψη. 



 Βελτιώνει τη ριζοβολία, την άνθηση και την καρπόδεση. 

 Ενεργοποιεί την παραγωγή χλωροφύλλης και προκαλεί τη 
δημιουργία πιο παχιών φύλλων.  

 Ενισχύει το μέγεθος των καρπών και αυξάνει την απόδοση.  

 Περιορίζει το περιβαλλοντικό στρες. 

 Μεγιστοποιεί την απορρόφηση και την αφομοίωση των 
ιχνοστοιχείων. 
 

 

 

 

 

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 
Δενδροκομικές καλλιέργειες: Συνιστώνται 3-4 ψεκασμοί ανά 15 ημέρες 

στην καρπόδεση και κατά την αύξηση του καρπού. Δόση: 150-200 κ.εκ./100 
λίτρα νερό.  
Επιτραπέζιο, Οινοποιήσιμο σταφύλι: Συνιστώνται 3-4 ψεκασμοί στα 10 
εκ. της νέας βλάστησης, πριν την άνθηση, στην έναρξη της καρπόδεσης στο 
κλείσιμο της σταφυλής και στην έναρξη του γυαλίσματος. Δόση: 150-200 
κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
Ακτινίδιο: Συνιστώνται 3-4 ψεκασμοί λίγο πριν την άνθηση, στην έναρξη της 
καρπόδεσης και 3 εβδομάδες μετά την πλήρη άνθηση. Δόση: 150-200 
κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
Κηπευτικά, Λαχανοκομικές καλλιέργειες: Συνιστώνται 3-4 ψεκασμοί κατά 

τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου. Δόση: 100 κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
Βαμβάκι: Συνιστώνται 2 ψεκασμοί, ο πρώτος στα 3-4 φύλλα και ο δεύτερος 

στα πρώτα χτένια. Δόση: 100 κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
Μηδική: Συνιστάται ένας ψεκασμός μετά από κάθε μαχαίρι. Δόση: 100 

κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
Σιτάρι (σκληρό, μαλακό), Κριθάρι: Συνιστάται ένας ψεκασμός στο τέλος 

του αδελφώματος και πριν την εμφάνιση της σημαίας. Δόση: 100 κ.εκ./100 
λίτρα νερό.  
Χλοοτάπητας: 100-200 κ.εκ./στρ.  
Θερμοκηπιακές καλλιέργειες: Βλέπε τις αντίστοιχες καλλιέργειες υπαίθρου 

για το χρόνο εφαρμογής. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
 
 

 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. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους.  

 

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


