
ALGASIL

Ÿ Stimulator și inductor de autoapărare cu activitate multiplă 
(fungicid, insecticid, acaricid);

Ÿ Conţine extract de alge (Ascophyllum nodosum) plus siliciu și 
potasiu, care exercită un efect stimulator asupra culturilor.

Ÿ Asigură siliciul ţesuturilor plantelor, întărindu-le și făcându-le mai 
rezistente la atacul ciupercilor și insectelor. Totodată siliciul 
induce declanșarea mecanismelor de apărare din interiorul 
plantei;

Ÿ Previne făinarea și reduce daunele cauzate de alte boli 
criptogamice precum botrytisul, mana si sclerotinia;

Ÿ Amplifică mecanismele de rezistenţă naturală a plantelor în 
prezenţa unor dăunători precum acarienii (păianjenul roșu) sau 
alte insecte cu corpul moale (musculiţa albă, afide etc.);

Ÿ Este mai eficient când este introdus în programe integrate pentru 
producţie;

Ÿ Nu lasă reziduuri toxice pe culturi și poate fi aplicat până la 
recoltare.

Ÿ Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă;
Ÿ Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la 

diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

Oxid de siliciu solubil în apă (SiO ) 202

Oxid de potasiu solubil în apă (K O) 92

Cl (Cl) 0 

Pomicultură, viticultură, 
legumicultură, căpșuni   300 - 500 ml/hl apă (3 - 5 l / ha).

Aplicarea foliară presupune utilizarea unor echipamente de stropit 
corect calibrate.

A se păstra departe de surse de căldură, surse de aprindere, 
materiale combustibile și locuri în lumina directă a soarelui.

Bidoane de 5 l și 1 l.
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CARACTERISTICI

AVANTAJE ȘI BENEFICII

APLICARE ȘI DOZARE

COMPOZIȚIE %

ATENȚIONĂRI

CONDIȚII DE PĂSTRARE

AMBALAJE

PRODUCĂTOR

ALGIFORTE

Ÿ Biostimulator natural care diminuează efectele stresului 
de origine abiotică;

Ÿ Bionutrient cu alge și soluţie de magneziu complexată.

Ÿ Conţine fitohormoni naturali din extract de alge marine 
(Ascophyllum nodosum), care stimulează producerea de 
către plante a substanţelor care măresc rezistenţa la 
condiţiile adverse de mediu. Majoritatea plantelor produc 
acești fitohormoni, dar care nu se acumulează;

Ÿ Aplicat în condiţii de stres, asigură cantitatea necesară 
de fitohormoni, rapid și eficient;

Ÿ Mărește cantitatea și calitatea recoltei.

APLICARE FOLIARĂ
300 - 500 ml / 100 litri apă (3 - 5 litri la hectar)

Oxid de magneziu solubil în apă (MgO)                        1,00
Oxid de magneziu complexat cu acid gluconic (GA)      0,60

Extract din alga Ascophyllum nodosum
pH: 7-8,5, densitate 1,08-1,12 g/ml 

Se păstrează închis ermetic, în ambalajul original, în locuri 
răcoroase și uscate. 

Bidoane de 5 l și 1 l.
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Ÿ Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; 
Ÿ Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la 

diminuarea eficacității produsului sau la eșec.
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CONDIȚII DE PĂSTRARE
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