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ΔΙΑΛΥΤΟ ΥΓΡΟ Βάση Υ.Α. 217217/2004

®Το Seamac  OR είναι ένα κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
συμπυκνωμένο εκχύλισμα φυκιών που προέρχεται από καλλιεργημένα 
κόκκινα μακροφύκη του είδους Kappaphycus alvarezii.

®Το Seamac  OR είναι ένα ισορροπημένο σκεύασμα που συμβάλει στην 
προώθηση της ανάπτυξης του φυτού κάτω από κανονικές αλλά και κάτω 
από συνθήκες καταπόνησης. 
Οι περιεχόμενοι ολιγοσακχαρίτες,  που προέρχονται από  την εκχύλιση 
του συγκεκριμένου είδους φυκιού, επιδρούν στις φυσιολογικές 
διεργασίες του φυτού με αποτέλεσμα:
-να αυξάνεται η φωτοσυνθετική δραστηριότητα του φυτού,
-να καθίστανται περισσότερο διαθέσιμα τα θρεπτικά συστατικά του 
εδάφους, 
-να αυξάνεται η ποιότητα των παραγόμενων καρπών, 
-να αυξάνεται η ανθεκτικότητα των φυτών σε συνθήκες καταπόνησης και
-να βελτιώνεται η παραγωγή.

ΣΥΝΘΕΣΗ: Εκχύλισμα φυκιών του είδους Kappaphycus alvarezii:  11% β/β

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

11014847_10692_GREECE

Αρ.Παρτίδας/Ημερ. Παραγωγής:
Αναγράφεται επί της συσκευασίας

ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Διαφυλλικές εφαρμογές:
Δενδρώδεις καλλιέργειες: Δόση 100 κ.εκ./στρ.  
Προτεινόμενος αριθμός εφαρμογών 2-4 ανά 
καλλιεργητική περίοδο. Συνιστώνται  2 εφαρμογές 
φορές πριν την άνθηση και 2 εφαρμογές μετά την 
ανθοφορία με μεσοδιάστημα 30 ημερών. 
Λαχανικά: Δόση 100 κ.εκ./στρ. Συνιστάται μια 
πρώτη εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση για την 
αποφυγή του μεταφυτρωτικού σοκ και την 
ισχυρότερη ανάπτυξη ριζικού συστήματος. Οι 
εφαρμογές συνεχίζονται κατά την περίοδο 
βλάστησης και στα στάδια της αρχής της 
ανθοφορίας, της καρπόδεσης και της ανάπτυξης 
του καρπού. Προτεινόμενος αριθμός εφαρμογών 3-
4 ανά καλλιεργητική περίοδο.
Εκτατικές καλλιέργειες (Αραβόσιτος, σιτηρά, 
βαμβάκι, μηδική, πατάτα κλπ): Δόση 100 κ.εκ./στρ.  
Για ισχυρό ριζ ικό σύστημα, αντιμετώπιση 
καταστάσεων καταπόνησης των φυτών και υγιή 
ανάπτυξη, συνιστώνται 2-3 εφαρμογές στα στάδια 
βλαστικής ανάπτυξης της καλλιέργειας, στην αρχή 
της άνθησης και στην καρπόδεση.

Εφαρμογές μέσω άρδευσης: Για  όλες τις 
προαναφερόμενες καλλιέργειες, η δόση για 
εφαρμογή με στάγδην άρδευση είναι 200 κ.εκ/στρ.  
Συνιστάται το προϊόν να εφαρμόζεται στο μέσον της 
άρδευσης.  Να ακολουθούνται  τα  στάδια 
εφαρμογής που αναφέρονται πιο πάνω καθώς και οι 
προτεινόμενοι αριθμοί εφαρμογών.
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: -Ανεξάρτητα από τα στάδια 
εφαρμογής που αναφέρονται  παραπάνω, 
συνιστάται να εφαρμόζεται το προϊόν και σε κάθε 
περίπτωση πιθανής καταπόνησης για την καλύτερη 

και ταχύτερη αντιμετώπιση του. -Μην εφαρμόζετε 
αυτό το προϊόν σε πολύ έντονο ηλιακό φως ή σε 
ακραίες θερμοκρασίες. Εάν είναι δυνατόν, ψεκάστε 
το βράδυ ή νωρίς το πρωί για καλύτερα 
αποτελέσματα. -Αποφύγετε τις εφαρμογές όταν 
αναμένεται  βροχόπτωση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ανακινείστε καλά το 
δοχείο πριν τη χρήση. 
Χρησιμοποιείστε επαρκή όγκο νερού για την πλήρη 
κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας.
  

®ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το Seamac  OR είναι φυσικά 
και  χημικά συμβατό με ένα ευρύ φάσμα 
αγροχημικών προϊόντων. Συμβουλευτείτε τον 
προμηθευτή  σας  γ ια  τ ις  π ιο  πρόσφατες 
πληροφορίες. Πάντα να διαβάζετε προσεκτικά την 
ετικέτα του προϊόντος πριν από την ανάμιξη με 

®Seamac  OR.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Προστατεύστε το σκεύασμα από 
τον παγετό. Φυλάσσεται σε θερμοκρασία άνω των 

ο5 C. Κρατήστε το σε δροσερό, καλά αεριζόμενο 
κατάλληλο μέρος. Μην το αποθηκεύετε σε άμεσο 
ηλιακό φως ή κοντά σε άμεσες πηγές φωτός και 
θερμότητας. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 
Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά 
το  χε ιρ ισμό.  Να φοράτε  προστατευτ ι κά 
γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777
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