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Biostimulator cu 30% extract de alge marine ce ajuta în�orirea
și legarea fructelor
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Sporeste activitățile �ziologice din plante

Favorizează procesele de germinare,
dezvoltare radiculară și 
creștere vegetativă

Stimulează în�orirea și legarea fructelor

Marește productivitatea și păstrarea 
fructelor

Ajută la revenirea rapidă a plantelor după 
un stres puternic (transplantare, boli, 
salinitate, fum, secetă, frig, îngheț, 
umiditate ridicată, etc.)

OCEANUM FLUID este obținut din 30% extract de alge 
marine, ce conține aminoacizi, vitamine, polizaharide și 
�tohomoni. Este un excelent biostimulator indicat pentru 
îmbunătățirea activitații proceselor �ziologice din plantă.  

DESCRIERECOMPOZIŢIE
Extract de alge marine

Aminoacizi liberi

Azot total

Azot organic

Oxid de Potasiu (K2O)

Acid alginic , Polizaharide, Manitol, Materie organică

Vitamine, Citochine și Gibereline 

30 %

2 %

2 %

2 %

6 %

Producator:

Ctra. Moncada-Naquera
46119 Valencia, Spania

Romania, Galați, Tel: 0760272251
Web: elliser.ro

Importator:

DOZE ȘI MOD DE APLICARE
CULTURA FOLIAR RADICULAR

Legume

Căpșuni

Viță de vie

Pomi fructiferi

Pepiniere

Flori

Cereale

Cartof

2 - 3 L / Ha

2 - 3 L / Ha

3 -5 L / Ha

3 -5 L / Ha

3 -5 L / Ha

3 -5 L / Ha

3 -5 L / Ha

3 -5 L / Ha

3 -5 L / Ha

3 -5 L / Ha

20 - 30 ml / 10 L apă

20 - 30 ml / 10 L apă

20 - 30 ml / 10 L apă

20 - 30 ml / 10 L apă

20 - 30 ml / 10 L apă

20 - 30 ml / 10 L apă

Este miscibil cu majoritatea îngrășămintelor și pesticidelor. Nu se amestecă cu 
produse puternic alcaline. Pentru oriceamestec vă recomandăm să efectuați 
un test înainte sau consultați un specialist.
Producătorul nu este responsabil de rezultatele utilizării incorecte a produsului.
Recomandările sunt bazate pe testele făcute de producător. Pentru alte doze și 
amestecuri vă rugăm să contactați departamentul tehnic al distribuitorului.
Atentie! S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S13: A se păstra departe de alimente,
băuturi și hrană sau hrană pentru animale. S45: În caz de accident sau dacă vă 
simțiți rău, a se consulta imediat medicul. Valabilitate : 3 ani de la data fabricatiei


