
Canlandırıcı ve uyarıcı bitki güçlendirme etkeni olan 

AlgoVital Plus® bitkinin besin almasını geliştirerek 

soğuğa direncini yükseltir, meyve kalitesini artırır. 

Bakanlıkça Organik Gübre olarak tescil edilmiştir.

AlgoVital Plus® deniz yosununundan (Ascophyllum 
nodosum) elde edilen doğal bileşenler içerir ve 

bitkilerin hastalıklara ve böceklere karşı doğal 

direncini artırarak eksiklik belirtilerini telafi eder. 

AlgoVital Plus®, vitaminler, amino asitler, alginik asit ve 

diğer aktif maddeler içerir. Organik bileşenlerin 

yanısıra, özellikle bor, iyot, molibden, kobalt, 

manganez, kükürt, çinko, bakır, demir, selenyum ve 

krom gibi iz elementler de bulunur. 

Çekirdekli meyvelerin çiçeklenme dönemi sırasında 

uygulandığında, AlgoVital Plus® tomurcukları ve 

dolayısıyla hasadı olumlu yönde etkiler ayrıca 

bitkilerdeki memeli pas hastalığının azaltılmasına da 

katkı sağlamaktadır.

AlgoVital Plus® özellikle, bilinen bitki koruma 

yöntemleriyle birlikte fideleri desteklemek ve 

çiçeklenmeden sonra bitkiyi güçlendirmek için 

kullanılabilir. Ayrıca AlgoVital Plus®, diğer ilaçların 

yapışkanlığını artırdığı gibi diğer pek çok organik 

insektisit ve fungisitlerle de sorunsuz olarak 

karıştırılabilir. Karıştırılarak kullanıldığında hem zaman 

tasarrufu sağlar hem de çok güçlü ilaçların bitkide 

oluşturabileceği olumsuz yan etkileri hafifletmeye de 

yardımcı olur.
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• Filizlenmeyi ve kök oluşumunu artırır

• Hastalıklara ve zararlılara karşı doğal 
direnci güçlendirir 

• Bitkilerin topraktaki besinleri daha hızlı 
özümsemesini sağlar 

• Hasadın verimini artırır, kalıntı bırakmaz

• Bitkinin zor iklimsel koşullara (kuraklık, 
soğukluk, nem, don) dayanabilmesini 
sağlar 

• Üstün Alman Kalitesi

• Organik Sertifikalı (FiBL, IMO, Naturland)
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Suyla karıştırıp, kullanımdan önce iyice çalkalayın. 
Bitkinin tüm yüzeylerinin iyice ıslatılmasına dikkat edin. 
Yapraklar çoksa doz artırılabilir. Düzenli aralıklarla 
tekrarlayın (2 haftada bir gibi). 

Memeli Pas hastalığının kritik döneminde (çiçeklenme ile 
meyveler ceviz büyüklüğüne eriştiği dönem) 3-5 litre/ha 
dozunda 4 uygulama yapılır.

Meyveler:  4-5 litre / ha 
Sebzeler ve Üzüm bağları: 4 litre / ha

Doz:  500ml-1 litre / 100 litre su


