
Poly-Feed® MAR 
Τι είναι τα Poly-Feed® MAR. 
Τα Poly-Feed® MAR είναι μια σειρά καινοτόμων σύνθετων NΡΚ λιπασμάτων, εμπλουτισμένα με εκχυλίσματα 
θαλασσίων φυκιών. Στην πραγματικότητα πρόκειται για τα ήδη γνωστά λιπάσματα της σειράς Poly-Feed®, 
εμπλουτισμένα με εκχυλίσματα θαλασσίων φυκιών σε συγκέντρωση από 0,5% έως 1%.  
Τα Poly-Feed® MAR όπως και τα Poly-Feed® είναι ασφαλή για το περιβάλλον και απλά στην εφαρμογή τους είτε μέσω 
του νερού άρδευσης με υδρολίπανση (NutrigationTM) είτε μέσω διαφυλλικών ψεκασμών, αφού μπορούν να 
απορροφούνται από τα φύλλα γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς να προκαλούν εγκαύματα στα φύλλα. 

 
Πως δουλεύει τα Poly-Feed® MAR. 
Τα εκχυλίσματα των θαλασσινών φυκιών που περιέχουν τα Poly-Feed® MAR περιέχουν μια ευρεία γκάμα από 
ιχνοστοιχεία, βιοδιεγέρτες και ρυθμιστές ανάπτυξης, που συνεργούν προς όφελος τόσο της ανάπτυξης των φυτών 
όσο και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του εδάφους, ως εξής: 

 Ενισχύουν την ανάπτυξη των φυτών: Τα εκχυλίσματα των θαλασσινών φυκιών καταλύουν τον κυτταρικό 
μεταβολισμό και προάγουν τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων με αύξηση της παραγωγής ορμονών 
ανάπτυξης, δύο μηχανισμοί που τελικά επιδρούν θετικά στην ανάπτυξη των φυτών. 
Παράλληλα προάγουν την παραγωγή χλωροφύλλης και άρα αυξάνουν την δυνατότητα απορρόφηση της 
ηλιακής ακτινοβολίας και τελικά την παραγωγή ενέργειας μέσα στα φυτά. Με περισσότερη διαθέσιμη προς 
αξιοποίηση ενέργεια, όλες οι διεργασίες αύξησης και ανάπτυξης διογκώνονται και επιταχύνονται προάγοντας 
την παραγωγή δυνατότερων και υγιέστερων φυτών. 

 Ενισχύουν την θρέψη των φυτών: Τα εκχυλίσματα των θαλασσινών φυκιών περιέχουν μια ευρεία γκάμα από 
ιχνοστοιχεία σε χηλική μορφή, που προάγουν την ανάπτυξη των ριζών και άρα αυξάνουν την πρόσληψη των 
θρεπτικών και νερού από το έδαφος, αυξάνουν την συγκέντρωση στο έδαφος των αποθεμάτων των 
ιχνοστοιχείων σε χηλική μορφή. Έτσι προλαμβάνονται τροφοπενίες και άλλες θρεπτικές διαταραχές.  

 Ενισχύουν την αντίσταση των φυτών στις ασθένειες: Τα εκχυλίσματα των θαλασσινών φυκιών αυξάνουν την 
αντοχή στον παγετό στα περισσότερα φυτά, διεγείρουν την σύνθεση αντιοξειδωτικών και άλλων χημικών 
παραγόντων που βελτιώνουν την αντίσταση των φυτών έναντι των εντόμων, των ασθενειών και των 
καταστάσεων στρες. 
Τέλος, τα εκχυλίσματα των θαλασσινών φυκιών βοηθούν στην αύξηση των πληθυσμών των ωφέλιμων 
μικροβίων του εδάφους, που δημιουργούν μια βιολογική ασπίδα προστασίας έναντι στα παθογόνα μικρόβια 
του εδάφους.  

 
Τα πλεονεκτήματα των Poly-Feed® MAR. 

 Αποτελούν πλήρης και ισορροπημένη διατροφή εμπλουτισμένη με ιχνοστοιχεία, 
ενισχύοντας την θρέψη των φυτών. 

 Επιπλέον όμως, έχουν ιδιότητες βιοδιεγερτικού και φυσικού ρυθμιστή 
ανάπτυξης. 

 Τα συστατικά τους συνεργούν και ενισχύουν αφενός την ανάπτυξη των φυτών 
και αφετέρου βελτιώνουν τις ιδιότητες του εδάφους. 

 Ενισχύουν την άμυνα των φυτών από προσβολές, τόσο στο υπέργειο όσο και στο 
υπόγειο μέρος τους. 

 Είναι ιδανικά λιπάσματα για υδρολίπανση και για διαφυλλικές εφαρμογές λόγω 
της πλήρους υδατοδιαλυτότητάς τους. 

 Είναι ασφαλή λόγω την απουσίας χλωρίου, νατρίου και άλλων επιζήμιων 
στοιχείων για τα φυτά.  

 
Συσκευασία.  
Tα Poly-Feed® MAR διατίθεται: 

 Σε σακιά των 15kg – 70 σακιά ανά παλέτα = 1050 kg ανά παλέτα 
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