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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

Alga 300 ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ  

 
                         

Συμπυκνωμένο εκχύλισμα φυκιού του γένους Sargassum 

 

 

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

 
ΣΥΝΘΕΣΗ: 
 

Εκχύλισμα φυκιού: 35 % β/o 
Οργανική ουσία 12% β/o 
Αλγινικό οξύ 4% β/o 
 
Περιέχει K2O: 6 % β/o 
pH: 9-11 
 
“Νέα διαδικασία εκχύλισης μέσω ενζυμόλυσης”! 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Το Alga 300 είναι ένα συμπυκνωμένο εκχύλισμα καφέ φύκους του γένους 
Sargassum σε συγκέντρωση 35% β/o. Παράγεται μέσω μίας εξειδικευμένης 
και ήπιας διαδικασίας ενζυμόλυσης με την οποία παραλαμβάνονται όλα τα 
οργανικά συστατικά του φύκους. Με την πρωτοποριακή διαδικασία 
παρασκευής του, προστατεύονται όλες οι φυτικές ορμόνες, τα αμινοξέα, το 
αλγινικό οξύ, οι βιταμίνες του φύκους και μεγιστοποιείται η ικανότητα 
δημιουργίας οργανικών συμπλόκων του σκευάσματος. 

 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 Ενίσχυση των βιολογικών διεργασιών των φυτών με φυσικές 

ισορροπημένες ορμόνες. 

 Ενίσχυση της ανθοφορίας, της καρπόδεσης, του μεγέθους, του 
χρωματισμού των καρπών καθώς και της παραγωγής σακχάρων. 

 Βελτίωση της συντήρησης των καρπών μετά την συγκομιδή. 

 Περιορισμός του περιβαλλοντικό στρες. 



 

 

 

 

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 
Διαφυλλικές Εφαρμογές 
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Κερασιά, 
Δαμασκηνιά, Βερικοκιά): Συνιστώνται ψεκασμοί λίγο πριν την έναρξη της 

άνθησης, στην καρπόδεση και κατά την αύξηση του καρπού. Δόση: 100-200 
κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά Μανταρινιά, Γκρέϊπ φρουτ, Λεμονιά): 
Συνιστώνται ψεκασμοί, στα 2/3 της ανοιξιάτικης βλάστησης, στην πτώση των 
πετάλων, στο γέμισμα του καρπού το καλοκαίρι και 4-6 εβδομάδες πριν τη 
συγκομιδή. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
Αμπέλι - Σουλτανίνα: Συνιστώνται ψεκασμοί στο μάκρεμα (επιμήκυνση 
βότρυ) και στα χοντρέματα μετά την καρπόδεση. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 
λίτρα νερό.  
Επιτραπέζιο, Οινοποιήσιμο σταφύλι: Συνιστώνται ψεκασμοί στα 10 εκ. 

της νέας βλάστησης, πριν την άνθηση, στην έναρξη της καρπόδεσης στο 
κλείσιμο της σταφυλής και στην έναρξη του γυαλίσματος. Δόση: 100-200 
κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
Ακτινίδιο: Συνιστώνται ψεκασμοί λίγο πριν την άνθηση, στην έναρξη της 

καρπόδεσης και 3 εβδομάδες μετά την πλήρη άνθηση. Δόση: 100-200 
κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
Ελιά: Συνιστώνται ψεκασμοί στη νέα βλάστηση, στην έναρξη της 
ανθοφορίας, στην καρπόδεση και στην σκλήρυνση του πυρήνα. Δόση: 100-
200 κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φυστικά, Φουντουκιά): Συνιστώνται ψεκασμοί 

λίγο πριν την έναρξη της άνθησης και στην καρπόδεση. Δόση: 100-200 
κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα (υπαίθρου): Συνιστώνται ψεκασμοί στο 
στάδιο των 4-6 φύλλων, λίγο πριν την έναρξη της άνθησης, στην καρπόδεση 
και 48 ώρες μετά από κάθε κόψιμο. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Λάχανο, Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Μαρούλι: Συνιστώνται ψεκασμοί 7 

ημέρες μετά τη μεταφύτευση, στον σχηματισμό της κεφαλής και 14 ημέρες 
αργότερα. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
Φράουλα: Συνιστώνται ψεκασμοί στην μεταφύτευση, στην έναρξη της 
άνθησης και σε κάθε καρπόδεση. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Πατάτα: Συνιστώνται ψεκασμοί στο πλήρες φύτρωμα και κατά την έναρξη 
σχηματισμού των κονδύλων. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Καρπούζι, Πεπόνι, Αγγούρι, Κολοκύθι (υπαίθρου): Συνιστώνται 
ψεκασμοί στην έναρξη της άνθησης, στην καρπόδεση και στην ανάπτυξη του 
καρπού. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
Φασόλι, Μπιζέλι: Συνιστώνται ψεκασμοί όταν τα φυτά αποκτήσουν ύψος 

10-15 εκ., στην αρχή και στο τέλος της άνθησης. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 
λίτρα νερό.  
Κρεμμύδι, Καρότο: Συνιστώνται ψεκασμοί όταν τα φυτά αποκτήσουν 
επαρκή φυλλική επιφάνεια. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
Βαμβάκι: Συνιστώνται 2 ψεκασμοί, ο πρώτος στο φύτρωμα και ο δεύτερος 
στα πρώτα χτένια. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
Μηδική: Συνιστάται ένας ψεκασμός μετά από κάθε μαχαίρι. Δόση: 100-200 
κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
Σιτάρι (σκληρό, μαλακό), Κριθάρι: Συνιστάται ένας ψεκασμός στο τέλος 
του αδελφώματος και πριν την εμφάνιση της σημαίας. Δόση: 100-200 
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.  



Υδρολίπανση:  
Εφαρμόζεται σε δόση 0,6-0,8 λίτρα./στρ. στα αντίστοιχα στάδια εφαρμογής 
των διαφυλλικών ψεκασμών. Εμβάπτιση σπόρων: 1-1,5 λίτρα/τόνο σπόρου. 
 

 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 υπερβαίνετε τις 
συνιστώμενες δοσολογίες. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις 
οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του 
αγοραστή. Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση. 
 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους. Αποφύγετε το συνδυασμό 
με σκευάσματα που περιέχουν ασβέστιο και μη χηλικοποιημένα ιχνοστοιχεία. 

 

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


