
Prezentácia Floraservis
Výhody a účinky prírodných extraktov 

Alga 600 a Softguard

Dary oceána z prírodných a 
obnoviteľných zdrojov

Hnojivá v hormónii s prírodou

Pre biopestovateľov a trvalo 
udržateľné poľnohospodárstvo 



Účinky extraktov z morských rias
• Prírodná stimulácia (prírodné auxíny, cytokiníny, giberelíny)
• Zvyšujú množstvo a kvalitu úrody
• Silná protistresová ochrana (sucho, mráz, zasolenie)
• Podporujú tvorbu koreňového systému a jemného vlásnenia
• Posilňujú imunitný systém (vyššia odolnosť voči chorobám)
• Obsahujú široké spektrum živín v chelátovej forme• Obsahujú široké spektrum živín v chelátovej forme
• Zlepšujú štruktúru pôdy a schopnosť udržať vodu
• Zvýšená uchovateľnosť plodín po zbere



V čom spočíva unikátnosť morských rias?

BIOSTIMULÁCIA
(auxíny, cytokiníny, 
giberelíny, betainy)

SILNÁ
PROTISTRESOVÁ 

OCHRANA
(sucho, chlad, mráz)

4 v 1
PRE MAXIMÁLNU 

ZVÝŠENÁ IMUNITA
Vyššia prirodzená 
obranyschopnosť 
proti chorobám

PRÍRODNÁ MAKRO 
A MIKRO VÝŽIVA 

(bohaté na K, Fe, Cu, 
aminokyseliny, atď)

PRE MAXIMÁLNU 
ÚRODU A JEJ 
KVALITU ZA 

KAŽDÉHO POČASIA  



Prírodný extrakt z morských rias so stimulačným a protistresovým účinkom

ZLOŽENIE
Organická zložka                    55%
Kyselina algínová                    15%
Aminokyseliny 6%
Dusík                                       1%
Draslík                                     17%

S                                              1%
Ca                                            0,5%
Fe                                             0,15%
Cu 0,003%
Prírodné stimulátory rastu      600ppm

Alga 600

Ø Certifikované v EÚ pre ekologické poľnohospodárstvo
Ø Obsahuje prírodné stimulátory rastu - auxíny, giberelíny, 

cytokiníny a betainy
Ø Zvyšuje odolnosť rastlín voči stresovým faktorom (sucho, mráz)
Ø Podporuje tvorbu koreňového systému a koreňového vlásnenia
Ø Zvyšuje imunitný systém rastlín a odolnosť voči chorobám
Ø Zlepšuje kvitnutie, listový rast a má green efekt
Ø Obsahuje antitoxíny na ochranu pred baktériami, vírusmi a na 

odpudenie hmyzu
Ø Predlžuje po zbere uchovateľnosť plodín, ovocia, zeleniny a kvetov

VÝHODY

APLIKÁCIA
Postrek na list
Dávkovanie: 0,5 kg/ha
Zálievka
Dávkovanie 1,5-2 kg/ha
Morenie osiva: 0,5-1 kg/t osiva



Prečo je Alga 600 taká účinná?
Morské riasy v Alga 600

SARGASSUM je bohatá na kyselinu 
algínovú, ktorá stimuluje aktivitu 
pôdnych mikroorganizmov, zlepšuje 
schopnosť pôdy udržať vodu. Obsahuje aj 
cytokiníny, ktoré podporujú delenie 
buniek, zakladanie púčikov, spomaľujú 
stárnutie a zlepšujú rast a vývin rastlín. 

Bioaktívne látky a ich účinky

KYSELINA 
ALGÍNOVÁ

BETAIN,

•Vyvážený rast
•Výrazne zvyšuje odolnosť voči stresu
•Dobrý pôdny kondicionér
•Zmáčavý účinok

•Zlepšuje koncentráciu cytoplasmy u 
plodín

ASCOPHYLLUM NODOSUM je 
najbežnejší druh morských rias 
obsahujúci vyše 80 minerálov ako jód, 
draslík, magnézium, kalcium a železo. 

LAMINARIA je bohatá na laminarán 
polysacharid, ktorý vykazuje značný 
antivírový účinok a zväčšuje hrúbku 
bunkovej steny.

BETAIN,
MANITOL

PRÍRODNÉ 
HORMÓNY

POLYFENOLY,
ANTIBIOTIKÁ

plodín
•Má antistresový účinok
•Zvyšuje efektívnosť chemických hnojív

•Prírodné rastové hormóny ako auxíny, 
cytokiníny, giberelíny a kyselina 
abscisová stimulujú interné aktivity a 
regulujú rovnováhu endogénnych 
hormónov

•Zvýšenie imunity rastlín
•Účinné proti chorobám



Alga 600 – zvýšenie kvality kvetov

• Tmavozelená farba listov
• Zväčšená veľkosť púčikov
• Jednotná veľkosť kvetov
• Zlepšený vzhľad kvetov 



Alga 600 – biostimulátor rastu

• Prírodné rastové hormóny stimulujú lepší rast rastlín



Alga 600 – podpora koreňového rastu
• Dobre vyvinutý koreň je základ pre zdravé a silné 

rastliny, pretože sa zabezpečí:
– Zvýšený príjem vody a živín
– Vyššia odolnosť voči suchu, chladu, zamokreniu atď.
– Lepšia prirodzená obrany schopnosť rastlín– Lepšia prirodzená obrany schopnosť rastlín

Kontrola Alga 600



Alga 600 – výhody použitia u ruží

• Vyššia kvalita, lepšia farba, vzhľad a trvanlivosť



Alga 600 – aplikácia na viniciach

• Podpora tvorby väčšej listovej plochy a green efekt

Kontrola Alga 600



Alga 600 – vplyv na listovú plochu
• Zvýšená hladina chlorofylu, zväčšená listová plocha, 

green efekt



Alga 600 – účinky na jahodách 
• lepšia a prírodná chuť, vyššia cukornatosť, lepšie 

sfarbenie, skoršie dozrievanie, dlhšia trvanlivosť po zbere 



Alga 600 – aplikácia na trávnik
• Green efekt, vyššia odolnosť voči suchu, lepší rast a 

hustota trávnika vďaka stimulácii koreňov


