
 Течен концентрат
от морски водорасли

 Мощен биостимулант
 и естествен регулатор 

 на метаболизма
на растенията

 Извлечен от водораслите
Ascophyllum Nodosum

Опаковка: 5 L

Приложение и дозировка 
GO-AMINO SEA се препоръчва за листно приложение и за приложение през напоителни системи (фертига-
ция). Препоръчват се по няколко приложения през всеки от циклите на развитие на културата.

GO-AMINO SEA е съвместим с повечето агрохимикали и подхранващи добавки за растенията. Препоръчи-
телно е да се тества първо с малък обем.

Силата на
Северния Атлантик

София 1113, бул. Шипченски проход № 18
Бизнес сграда „Галакси”, блок „D”, ет. 5, офис 505
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КУЛТУРА

Овощни дръвчета, маслинови дръвчета и лозя

КОЛИЧЕСТВО
мл/дка

200-400

ВОДА
л/дка

100

Зеленчукови култури и ягоди 200-300 100

Листно приложение

КУЛТУРА

Цитрусови и овощни култури, лозя

КОЛИЧЕСТВО
мл/дка при всяко приложение

150-300

Зеленчукови култури и ягоди 150-300

Фертигация

Съвместимост
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ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ ОВОЩНИ КУЛТУРИ



Течен концентрат от морски водорасли

 

Декларирано съдържание (w/w)

Екстракт от морски водорасли Ascophyllum Nodosum 
Водоразтворим калиев оксид К2О
Алгинова киселина
Манитол

20.0 %
3.4 %
2.8 %
1.0 %

В допълнение към алгинатите и другите въглехидрати, 
GO-Amino Sea съдържа също и богат комплекс от минерали, 
хранителни микроелементи и витамини, съществени за 
здравето и доброто развитие на растенията, както и 
регулатори на растежа: цитокинини, ауксини и гиберелини.

pH = 9.0       Плътност = 1.13 kg/L

GO-AMINO
GOLDRŪGŠTYS 

GO-AMINO
GOLDRŪGŠTYS 

Източник

Биостимулиращ
ефект

Eкстракция

Действие

Водораслите Ascophyllum Nodosum 
се добиват от чистите води на 
Северния Атлантически океан

GO-AMINO SEA се получава чрез процес на 
екстракция на активните вещества от 
клетките на морските водорасли. Този процес 
се извършва при подходящи хигиенни условия и 
много строг контрол на производството. При 
метода на екстракцията се запазват 
чувствителните елементи, извлечени от 
клетките.

Регулира и подсилва физиологичните процеси на 
културите, което съдейства за постигането 
на по-високи добиви и подобрено качество. 

БИОСТИМУЛАНТ С ЕКСТРАКТ
ОТ МОРСКИ ВОДОРАСЛИ SEA

• Забавя процеса на стареене, повишава устойчивостта

• Повишава устойчивостта на стрес, суша, соленост и замръзване

• Редуцира симптомите при заболявания (гъби и бактерии)

• Съдейства за контрола върху насекомите и нематодите

• Подпомага ранния цъфтеж, плодообразуването и унифицирането на размерите. 

Водораслите са растителни организми, обитаващи моретата и океаните. 
При водораслите, които винаги са потопени под водата, не се 

наблюдават симптоми на стрес. Но водораслите, които живеят 
в в зоната на приливите и отливите са подложени на много силен 

стрес в резултат на променящите се естествени условия: 
всеки ден те са както потопени, така и изложени на 

открито. За да оцелеят и да се размножават в тази 
среда, те трябва да прилагат изключително ефективен 

защитен механизъм срещу стреса.

Изберете GO-AMINO SEA

Подобрява усвояването на хранителните 
вещества и водата от растенията

Стимулира покълването и растежа на 
стеблата, оплождането и образуването 
на плодовете

Подобрява добивите и възвръщаемостта
на инвестициите

Основни ползи

1

2

3

EКСТРАКТ ОТ
МОРСКИ ВОДОРАСЛИ100% 


