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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

RootMost ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ  

 
                         

Ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών. 
Εκχύλισμα φυκιού του γένους Sargassum για ριζοπότισμα 

 

 

Προέλευση: Leili Marine Bioindustry Inc 
Αποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα: FARMA - CHEM SA 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ: 
 

Εκχύλισμα φυκιού: 9,5% β/β  
Οργανική ουσία: 1,9% β/β 
Περιέχει επίσης : Βιταμίνες Β1, Β6, Β12 και ιχνοστοιχεία 
Περιέχει Κάλιο (Κ2Ο): 3.3% β/β 
pH: 7,5-8,5 
Ειδικό βάρος 1,05 kg/lt 
 

“Νέα διαδικασία εκχύλισης μέσω ενζυμόλυσης”! 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Το RootΜost είναι ένα συμπυκνωμένο εκχύλισμα του καφέ φύκους 
Sargassum που παράγεται μέσω μίας εξειδικευμένης και ήπιας διαδικασίας 
ενζυμόλυσης με την οποία παραλαμβάνονται όλα τα οργανικά συστατικά του 
φύκους. Η μοναδική μέθοδος εξαγωγής του φύκους που χρησιμοποιείται 
είναι σχεδιασμένη για να απομονώνει ακόμα και τις πιο μικρού μοριακού 
βάρους οργανικές ενώσεις που απαιτούνται για την έναρξη της ταχείας 
ανάπτυξης των ριζών και τη μείωση των επιπτώσεων από το σοκ της 
μεταφύτευσης. Περιέχει ιδανική αναλογία αυξινών/κυτοκινινών για 
μεγιστοποίηση της δημιουργία νέων ριζικών τριχιδίων. 

 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 Επιταχύνει τη βλάστηση των σπόρων και των κονδύλων. 

 Ενισχύει την ανάπτυξη της ρίζας. 

 Προωθεί τη δημιουργία νέων ριζικών τριχιδίων. 



 Μειώνει το χρόνο αποκατάστασης από το σοκ της μεταφύτευσης. 

 Μεγιστοποιεί την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από το 
έδαφος. 

 Παρέχει την ισορροπημένη θρέψη που απαιτείται στην αρχή της 
ανάπτυξης της ρίζας για μία επιτυχή εγκατάσταση. 

 

 

 

 

 

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 
Υδρολίπανση:  
Κηπευτικά: 7 ημέρες μετά τη μεταφύτευση, στην έναρξη της καρπόδεσης 

και κατά την περίοδο της άνθησης. Δόση: 1-2 λίτρα/στρ. 
Δενδροκομία: Αμέσως μετά τη μεταφύτευση στις νέες φυτεύσεις, στη 

βλαστική ανάπτυξη και στην καρπόδεση. Δόση: 1-2 λίτρα/στρ. 
Φυτώρια: Εμβάπτιση των ριζών σε αναλογία 1:500 ή με το νερό του 

ποτίσματος 1-2 εφαρμογές ανά 7 ημέρες σε αναλογία 1:1000. 
 
 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα 
με τη θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια, την επάρκεια νερού κ.λπ. Να 
αποφεύγεται η χρήση σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι εφαρμογές 
συνίστανται να γίνονται νωρίς το πρωί ή το απόγευμα. Μην υπερβαίνεται τις 
συνιστώμενες δοσολογίες. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις 
οδηγίες χρήσεις της ετικέτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του 
αγοραστή. Ανακινήστε καλά πριν την χρήση. 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους. Πριν την εφαρμογή κάντε 
δοκιμές συνδυαστικότητας με το μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού. 

 

 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Διατηρείστε το σε μέρος ξηρό και δροσερό.  
Προφυλάξτε το προϊόν από την έκθεση στον ήλιο και πιθανές χαμηλές 
θερμοκρασίες. 
 
 
  


