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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

RootMost ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΚΙΩΝ 

 
Εκχύλισµα φυκιού του γένους Sargassum για ριζοπότισµα. 

 

 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΦΥΚΙΟΥ: 9,5% β/β.  
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ: 1,9% β/β. 
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Β1, Β6, Β12 
 

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ  
Προϊόν: LEILI MARINE BIOINDUSTRY INC  
 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α. 217217/16-01-2004 (Φ.Ε.Κ. Β/35). 
 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 
889/2008. 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
Τρόπος εφαρµογής: 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. 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 

• 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. 

 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ:  
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. 

 

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

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 
pH: 7,5-8,5  
Ειδικό βάρος: 1,05 kg/lt 
 

 
• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 

οδηγίες χρήσης. 

• ΠΡΟΣΟΧΗ:  Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από 
κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα 
προϊόντα. 

 

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


