Το ΑLGA MAX
• Προάγει την γρήγορη ανάπτυξη των φυτών (μέσω δυνατών κυτταρικών τοιχωμάτων) και την αύξηση της παραγωγής.
• Βελτιώνει τα χαρακτηριστικά ποιότητας (οργανοληπτικές ιδιότητες,
χρώμα, μέγεθος).
• Ενισχύει τα φυτά σε κατάσταση stress (φύτρωμα, μεταφύτευση,
ανθοφορία, καρποφορία, ωρίμανση, παρατεταμένος καύσωνας,
παρατεταμένη ξηρασία, πρώιμο παγετό). Ενδείκνυται σε όλες τις
περιπτώσεις παγετοπληξίας.
• Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα έντομα και στις ασθένειες.
• Ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήματος (βελτίωση της ικανότητας
προσρόφησης θρεπτικών συστατικών από το έδαφος).
• Ενεργοποίηση και υποβοήθηση της χρήσης των υδατοδιαλυτών
λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
• Καλύτερη βλάστηση των σπόρων.
ΣΥΝΘΕΣΗ: Φυσικές κυτοκινίνες, Αυξίνες, Betaines, Πρωτεΐνες, Υδατάνθρακες (Αλγινικό οξύ, Λαμιναρίνη, Μαννιτόλη), Αμινοξέα (Γλουταμινικό
οξύ, Ασπαρτικό οξύ, Αργινίνη, Αλανίνη, Γλυκίνη, Λευκίνη, Βαλίνη, Προλίνη,
Μεθιονίνη, Κυστίνη κ.ά), Ιχνοστοιχεία (Bo, Fe, Mn, Zn. Mo, Na, Co κα) και
Μακροστοιχεία (Ca, S, Mg). Όλες οι παραπάνω ουσίες βρίσκονται σε φυσική και αρμονική σχέση με αποτέλεσμα να απορροφούνται πλήρως από
τα φυτά.
ΦΥΤOΤOΞΙΚOΤΗΤΑ: Το ALGA MAX δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚOΤΗΤΑ: Το ALGA MAX συνδυάζεται με τα περισσότερα συνηθισμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ωστόσο πριν την εφαρμογή του
καλό είναι να γίνονται δοκιμές σε μικρότερη κλίμακα.
ΠPOΦYΛAΞEIΣ: • Κρατήστε το μακριά από παιδιά, κατοικίδια ζώα και
τρόφιμα. • Να το φυλάσσετε σε ασφαλές και ξηρό μέρος, προστατευμένο από τον ήλιο και σε θερμοκρασία μεταξύ 5 και 40°C. • Συστήνεται
η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας και τη συμβουλή των γεωπόνων. Oποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:
Υδρολίπανση
1 lt / 500 lt νερό
Σπορεία
1 lt / 200 lt νερό
Εμβάπτιση σπόρων 1 lt / 100 lt νερό
(αφήνουμε τον σπόρο
να στεγνώσει καλά)
Εμβάπτιση ριζών
1 lt / 100 lt νερό

ALGA
®

MAX
Eγγυημένη Σύνθεση:
Φύκια
(οργ. ουσία 60%)
Διαλύτες - αδρανή

Ο Ρ ΓΑ Ν Ι ΚΟ
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ
ΑΠΟ ΦΥΚΙΑ

7,5% β/β
92,5% β/β

To ALGA MAX είναι ένα φυσικό προϊόν
πλούσιο σε βιοενεργοποιητές, προερχόμενο
από την εν ψυχρώ επεξεργασία του Νορβηγικού
φύκους Ascophyllum Nodosum, επεξεργασία
η οποία διατηρεί ανέπαφα όλα τα φυσικά
συστατικά του.

ΠEPIEXOMENO:

1 ΛITPO

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Μήλα, Αχλάδια
Κεράσια,
Δαμάσκηνα,
Ροδάκινα,
Νεκταρίνια,
Βερίκοκα
Εσπεριδοειδή
Ακτινίδιο

300 – 400

• Έναρξη άνθησης
• Πτώση των πετάλων
• Καρπίδιο
• 15 ημέρες πριν την συγκομιδή

• Έναρξη άνθησης
• Τέλος ανθοφορίας
• Καρπίδιο
• 15 ημέρες μετά

300 – 400

• Έναρξη βλάστησης
• Έναρξη ανθοφορίας
• Γυάλισμα
• 7-10 ημέρες μετά
Σε συνδυασμό με GIBBER 10TB-4SL (GA3) βελτιώνει σημαντικά το αποτέλεσμα της χρήσης τους.

Βαμβάκι

300 – 400

• στάδιο 3-4 πραγματικών φύλλων
• έναρξη σχηματισμού χτενιών
• έναρξη σχηματισμού “καρυδιών”

Πατάτα

300 – 400

• στάδιο 3-5 φύλλων
• έναρξη ανθοφορίας
• τέλος ανθοφορίας

Σταφύλια
οινοποιήσιμα,
Σταφύλια
επιτραπέζια

Λάχανο,
Κουνουπίδι,
Μπρόκολο,
Μαρούλι,
Λαχανάκια
Βρυξελλών
Τομάτα,
Πιπεριά,
Αγγούρι,
Κολοκύθι,
Πεπόνι,
Καρπούζι
Μελιτζάνα
Μηδική
χορτονομές

1000
300 – 400

Καλλωπιστικά

• στάδιο 3-5 φύλλων
• έναρξη ανθοφορίας
• ανά 7-10 ημέρες
• στο σπορείο ανά 5 ημέρες

200

• όταν γίνεται υδρολίπανση

300-400

300-400
500
200

Παρασκευαστής - Συσκευαστής - Διανομέας:

• εμβάπτιση των ριζών πριν την μεταφύτευση

500

Καπνός
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ΧΡOΝOΣ ΕΦΑΡΜOΓΗΣ

300 – 400

Ελιά

Φράουλα

HMEP. ΠAPAΣKEYHΣ: βλέπε συσκευασία
APIΘMOΣ ΠAPTIΔAΣ:

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
ΔOΣOΛOΓΙΑ
(ml/100 λίτρα νερό)

• από την άνθηση στον δεύτερο σταυρό (τομάτα)
• με την έναρξη της καρπόδεσης
• επαναλαμβάνονται ανά 7-10 ημέρες
• νωρίς την άνοιξη
• 7 ημέρες μετά από κάθε κοπή
• στο σπορείο ανά 7 ημέρες
• στο νερό της μεταφύτευσης

300-400

• αμέσως μετά την μεταφύτευση
• μετά από 7-10 ημέρες
• μετά από 7-10 ημέρες

300-400

• έναρξη άνθησης
• μετά από 7-10 ημέρες

300 – 400

• 2-4 εφαρμογές, εβδομαδιαίως

