
ALGASTIM

% 16.40  Extraits d’algues solubilisés: 
(ascophyllum nodosum) 

% 8.20 Oxyde de potassium (K 2O):  
Compléxé par des acides polycarboxyliques

% 8.20 Matière Organique : 

ALGASTIM est un Biostimulant sous forme liquide à applications foliaires et fertirrigation,  concentré en extraits 
d’ascophyllum nodosum,  et enrichi en oxyde de potassium sous forme de complexe organique de grande pureté à 
fort pouvoir de pénétration et translocation.  

La présence de ces extraits d’algues contenant de façon totalement naturelle un certain nombre de facteurs de 

des processus physiologique de la plante en stimulant son  développement et sa meilleure résistance face à des stress 
environnementaux (sècheresse, froid, ) 

Biostimulant à base d’ascophyllum nodosum

Toutes cultures: 5  à 10  litres/hectare et par application 

Fertirrigation

Composition p/v: 

Applications Foliaires

045.48.29.40/50



% 16.40 خالصة األعشاب البحریة ذائبة في الماء 
(أسكوفیلوم نودوسوم)

 (k2o)أكسید البوتاسیوم
مركب من أحماض بولیكاربوكسیلیك

مادة عضویة

% 8.20 

% 8.20 

 

محفز حیوي على أساس أسكوفیلوم نودوسوم

كل الزراعات :

3إلى 4 لتر في الھكتار 
في جمیع مراحل دورة النبات نبدأ بإستعمالھ

شھر بعد الغرس ثم كل أسبوعیتن 

1- مباشرة بعد اإلزھار

2- عند ظھور الثمار ثم مرة كل أسبوعین

3- 3-15 إلى 20 یوم قبل الحصاد

1- بدایة اإلزھار إلى تكبیر الثمار ثم مرة

كل أسبوعین و 15 یوما قبل الحصاد

خالل مراحل النمو الخضري اإلزھار 

في تكبیر الثمار 15 یوم قبل الحصاد

عند التقلیم وقبل أثناء بعد اإلزھار ، تكبیر

الثمار 15 یوما قبل الحصاد

5إلى 6 لتر في الھكتار 

التراكیز 300 سل/ھل

5 إلى 6 لتر في الھكتار

4 إلى 5 لتر في الھكتار

4 لتر في الھكتار 

إلى ھكتار /كل اإلستعماالت510

مرحلة اإلستعمالالجرعةالمحاصیل الزراعیة

التسمید بالتنقیط

التركیبة : و/ح

الخصائص

 التطبیق الورقي

ألقاستیم ھو محفز حیوي  سائل للتطبیقات الورقیة والتسمید ، مرّكز في مستخلصات أسكوفیلوم نودوسوم ،
وغني بأكسید البوتاسیوم على شكل مركب عضوي عالي النقاوة مع قوة اختراق وانتقال عالیة.

ألقاستیم 

إن وجود مستخلصات األعشاب البحریة ھذه تحتوي بطریقة طبیعیة تماًما على عدد معین من العوامل المحفزة
مثل السیتوكینین واألوكسین و أیًضا المانیتول وحمض األلجنیك یؤثر إیجابًا على جمیع العملیات الفسیولوجیة للنبات

من خالل تحفیزه و تطوریھ لمقاومة اإلجھاد البیئي (الجفاف ، البرد ،) بصورة أفضل

الخضروات

الحمضیات

الزیون

الكروم

األشجار المثمرة

ش.ذ.م.م أغروموستا
حي سي خالد ماسرة - مستغانم الجزائر 

الھاتف : 045.48.29.40
الفاكس : 045.48.29.50 

   


