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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

SYMBIVIT DRIP® ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ 

 

                         
Συμβιωτική Μυκόρριζα σε μορφή υδατοδιαλυτής σκόνης, ειδικά 
παρασκευασμένη για εφαρμογή με συστήματα στάγδην άρδευσης και για 
ενσωμάτωση στα εδαφικά υποστρώματα. 

 

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ σύμφωνα με την Υ.Α. 217217/2004. 
 
Προέλευση: Symbiom Ltd. 
Αποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα & Κύπρο: FARMA - CHEM SA 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Σπόρια και θραύσματα μυκηλίου ενδομυκόρριζας του γένους Glomus-
Rhizophagus irregularis: 1000 σπόρια ανά γρ. προϊόντος.  
Τυπικός αριθμός σπορίων: 1x109 ανά 250 γρ. αδρανούς φορέα. 
Αδρανής φορέας: Γη διατόμων. 
 

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
Το SYMBIVIT DRIP  περιέχει ενδομυκόρριζες του γένους Glomus και είναι σε 
μορφή λεπτότατα διαμερισμένης σκόνης, ιδανική για εφαρμογή με 
υδρολίπανση. Οι μυκόρριζες είναι ευεργετικοί μύκητες, που δημιουργούν μία 
επωφελή συμβίωση με τις ρίζες των φυτών, τις αποικίζουν και διευρύνουν έτσι 
το ριζικό τους σύστημα. Παράγεται in vitro σε συνθήκες απουσίας εδάφους, 
γεγονός που εξασφαλίζει την υψηλή καθαρότητα και βιοδραστικότητα του 
σκευάσματος.  
 

 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Στην αρχική του συσκευασία, κλειστό σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, 
σε θερμοκρασία <8°C. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται για 12 μήνες. 
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 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:  
 

• Αυξάνει την αντοχή των φυτών στο περιβαλλοντικό στρες, στην ξηρασία 
και στην αλατότητα του εδάφους.  

• Μειώνει το μεταφυτευτικό σοκ. 

• Βελτιώνει την πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος. 

• Τα φυτά εκμεταλλεύονται αποτελεσματικότερα το νερό του εδάφους. 

• Ενισχύει την ευρωστία των φυτών. 

• Μεγιστοποιεί την ανάπτυξη των ριζών. 

• Αυξάνει τη συνολική παραγωγή. 
 

 

 

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 
Εφαρμόζεται σε όλα τα καλλιεργούμενα δενδροκομικά είδη, φυτά, λουλούδια, 
γκαζόν εκτός από τα φυτά που ανήκουν στην οικογένεια  Brassicaceae (λάχανο, 
μπρόκολο, κουνουπίδι κ.α), στις ορχιδέες και τα φυτά που ανήκουν στις 
οικογένειες Amaranthaceae, Caryophylaceae, Cyperaceae, Juncaceae. 
 
ΔΟΣΗ 

• Για εφαρμογή με συστήματα στάγδην άρδευσης και υπεδάφιου 
ποτίσματος: 25 γρ./στρ. Η δόση μπορεί να αυξηθεί στα 50 γρ./στρ. εφόσον 
η πυκνότητα των φυτών είναι αυξημένη.   

• Για ανάμιξη με τα εδαφικά υποστρώματα σε φυτώρια: 250 γρ. ανά κυβικό 
μέτρο υποστρώματος σε σπορεία για παραγωγή 100.000 σποροφύτων. Η 
δόση αυξάνεται στα 500 γρ. ανά κυβικό μέτρο υποστρώματος σε σπορεία 
για παραγωγή 250.000 σποροφύτων. 

 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
• Είναι απαραίτητο το προϊόν να έρθει σε επαφή με τις ρίζες. Αποφύγετε 

την εφαρμογή διασυστηματικών μυκητοκτόνων και μεγάλων ποσοτήτων 
λιπασμάτων με φώσφορο για 3 εβδομάδες μετά την εφαρμογή του.  

• Το προϊόν περιέχει συμβιωτικούς μύκητες μυκόρριζας που υπάρχουν στη 
φύση. Δεν περιέχει γενετικώς τροποποιημένο υλικό.  

• Δεν αφήνει τοξικά υπολείμματα στο έδαφος.  

• Μη τρώτε ή πίνετε όταν έρχεστε σε επαφή με το προϊόν. 
• Σε περίπτωση επαφής των ματιών με το προϊόν ξεπλύνετε με άφθονο 

νερό.  
• Εφόσον το καταπιείτε από ατύχημα, να πιείτε αμέσως 0,5 λίτρα νερό. 


