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Βιοδιεγέρτης Ριζοβολίας
Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC) 16%

pH: 7
EC: 34.9 mS/cm

Οργανική 
Ουσία 42%



ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εμβάπτιση σπόρων: Διάλυμα 100cc 
στα 100 λίτρα νερό έως 15 min.
Φυτώρια: Με το νερό του ποτίσματος 1 λίτρο στα 1000 λίτρα νερό.
Μεταφύτευση: 1-1.5 λιτ./στρ., με το πότισμα αμέσως μετά την μεταφύτευση.
Τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι: 1η εφαρμογή κατά την μεταφύτευση. 2η 
εφαρμογή 1-1.5 λιτ./στρ., μέσω της άρδευσης 10-15 ημέρες μετά την 
μεταφύτευση. Επανάληψη της εφαρμογής μετά από 3-4 εβδομάδες εάν 
απαιτείται.
Καρπούζι, πεπόνι, κολοκύθι: 1η εφαρμογή κατά την μεταφύτευση. 2η 
εφαρμογή 1-1.5 λιτ./στρ. μέσω της άρδευσης 10-15 ημέρες μετά την 
μεταφύτευση. Επανάληψη της εφαρμογής μετά από 3-4 εβδομάδες εάν 
απαιτείται.
Φυλλώδη λαχανικά: 1η εφαρμογή κατά την μεταφύτευση ή με την εμφάνιση 
των πρώτων πραγματικών φύλλων. Προτείνεται επανάληψη σε διάστημα 10-15 
ημερών.
Ριζώδη λαχανικά (παντζάρι, καρότο κ.α.), πατάτα, κρεμμύδι, πράσο: 1η 
εφαρμογή γίνεται μέσω της άρδευσης 10-15 ημέρες μετά την σπορά και η 2η σε 
διάστημα 1 μήνα από την πρώτη. Στην πατάτα προτείνεται εμβάπτιση του 
πατατόσπορου.
Ρύζι, βαμβάκι: 1 -1.5 λιτ./στρ., η 1η εφαρμογή γίνεται μέσω της άρδευσης 10-15 
ημέρες από την σπορά σε φυτά έως 20 cm ύψος και η 2η σε διάστημα 1 μήνα από 
την πρώτη.
Δενδρώδεις καλλιέργειες: Γυμνόρριζα δενδρύλλια εμβάπτιση των ριζών: 1 
λίτρο στα 100 λίτρα νερό για 5 min πριν την φύτευση ή μετά την φύτευση με 
υδρολίπανση. Για δένδρα ηλικίας 1-3 ετών χρήση 2 έως 3 λιτ./στρ. κατά 
την άρδευση. 1η εφαρμογή τέλος Οκτωβρίου και η 2η τέλος Μαρτίου.

Αμπέλι: Εμβάπτιση των μοσχευμάτων πριν τη φύτευση σε διάλυμα 100cc
στα 100 λίτρα νερό έως 15 min ή μετά την φύτευση με υδρολίπανση 1 λιτ./στρ. 
Χλοοτάπητας: 1 λιτ./στρ. και 2 εβδομάδες μετά χρήση 400cc/στρ.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Για εφαρμογή με ψεκασμό, 
γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι το ¼ του δοχείου με 
νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό 
δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την 
ανάδευση. Για εφαρμογή με υδρολίπανση, προσθέστε την απαιτούμενη 
ποσότητα προϊόντος στο σύστημα της υδρολίπανσης με τον αναδευτήρα σε 
λειτουργία.

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΑΝΑΚΙΝΕΙΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1L (καθαρό βάρος 1,15 kg). ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Συνδυάζεται με τα περισσότερα προϊόντα θρέψης και φυτοπροστασίας. Πριν 
την χρήση συνιστάται η εφαρμογή σε μικρές επιφάνειες, ώστε να ελεγχθεί η 
συνδυαστικότητα με άλλα προϊόντα. Παρασκευαστής και διανομέας: 
Ikorganic, Ελαιών 36, 14564 Ν.Κηφισιά, Τηλ.: 210 8000551, info@ikorganic.com, 
www.ikorganic.com. Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων: 210 7793777. Προϊόν σταθερής 
σύνθεσης. Ημερομηνία παραγωγής:……………………........, Ημερομηνία λήξης: Το προϊόν 
θεωρείται σταθερής σύστασης ένα χρόνο μετά την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το Rootzilla είναι ένα δυναμικό καινοτόμο προϊόν ριζοβολίας το 
οποίο έχει ως φυσική πηγή πρώτων υλών εκχύλιση μπανανών και φυκιών 
askophyloom nodosum. Το προϊόν παράγεται με την καινοτομία της Ikorganic 
και είναι 100% αφομοιώσιμο από την ριζόσφαιρα των φυτών. Το προϊόν 
περιέχει σε πλήρη αρμονία αμινοξέα, πρωτεϊνες, ρυθμιστικές ουσίες 
ανάπτυξης, ιχνοστοιχεία που εμπεριέχονται στα φυτικά εκχυλίσματα, 
φουλβικά και χουμικά οξέα.

ΟΦΕΛΗ: Βελτίωση της φυτρωτικής ικανότητας των σπόρων • Δημιουργία 
πλούσιου και υγιούς ριζικού συστήματος • Εμπλουτισμός της ριζόσφαιρας με 
ωφέλιμους μικροοργανισμούς για να ανταπεξέλθει στις απαιτητικές 
συνθήκες της καλλιέργειας • Ουσιαστική αντιμετώπιση και ταχεία 
επαναφορά των φυτών από το μεταφυτευτικό στρες με συνέπεια την γρήγορη 
και επιτυχή προσαρμογή των μεταφυτευθέντων φυτών στο χωράφι • 
Αμεσότητα στην απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων • Αύξηση του ρυθμού 
ανάπτυξης των φυτών • Ευρωστία του φυτού καθ’ όλη την διάρκεια της 
καλλιέργειας.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Με το σύστημα άρδευσης και διαφυλλικά.

Το Rootzilla είναι κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες κατά την μεταφύτευση 
καθώς συντελεί στην αναχαίτιση του μεταφυτευτικού στρες και στην ομαλή 
εδραίωση των φυτών στο έδαφος. Ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε 
μετέπειτα στάδια ανάπτυξης των φυτών προκειμένου να ενδυναμώσει το 
ριζικό σύστημα για την αντιμετώπιση αντίξοων συνθηκών που προκαλούνται 
από βιοτικούς ή αβιοτικούς παράγοντες.


