
ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
-Νέες φυτείες ξυλωδών ειδών: 4-5 εφαρμογές με το πρώτο 
πότισμα που γίνεται μετά το φύτευμα, και σε διαστήματα δύο 
εβδομάδων, 3-4 λίτρα/εκτάριο. 
-Εσπεριδοειδή: στην αρχή της άνοιξης και του καλοκαιριού. Δύο 
εφαρμογές σε κάθε σεζόν, 5 λίτρα/εκτάριο. 
-Οπωροφόρα και ελιά: κατά την έναρξη κάθε περιόδου 
καλλιέργειας. 2-3 εφαρμογές στη διάρκεια του πρώτου μήνα, 5 
λίτρα/εκτάριο.
-Κηπευτικά, φράουλες, βιομηχανικές καλλιέργειες και 
καλλωπιστικά με μεταφύτευση: στα πρώτα ποτίσματα μετά τη 
μεταφύτευση, 3-4 λίτρα/εκτάριο.
-Κτηνοτροφικά φυτά, κηπευτικά και βιομηχανικές καλλιέργειες με 
σπορά: στα πρώτα ποτίσματα μετά τη σπορά. Εφαρμόστε 10-15 
λίτρα/εκτάριο κατανεμημένα σε πολλά ποτίσματα κατά τη διάρκεια 
του πρώτου μήνα του κύκλου.

-Άλλες εφαρμογές σε όλες τις καλλιέργειες: όταν 
επιβραδύνεται η ανάπτυξη των ριζών, ειδικά εξαιτίας των χαμηλών 
θερμοκρασιών και σε καταστάσεις στρες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
-Μην αναμιγνύετε με όξινα προϊόντα.
Προφύλαξη
-P102 Φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
-P270 Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση του 
προϊόντος.
- Συστάσεις με βάση τις αναλύσεις της Daymsa. Για μεγαλύτερη 
ακρίβεια στις δόσεις ή/και τα μείγματα, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό μας ή με το Τεχνικό Τμήμα της 
εταιρείας μας.

ΑΜΙΝΟΞΕΑ - Για άρδευση με οργανικά λιπάσματα
Ενεργοποιητής της ανάπτυξης των ριζών 

ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ελεύθερα αμινοξέα......................10,7% β/β (12,0% β/ο)
Άζωτο (N) σύνολο.......................4,0% β/β (4,5% β/ο)

Το προϊόν Raiza περιέχει επίσης ολιγοπεπτίδια, πολυπεπτίδια, αλγινικά, μανιτόλη, ολιγοσακχαρίτες και πολυσακχαρίτες, φυτικές 
ορμόνες φυσικής προέλευσης, βεταΐνες, πολυαμίνες και βιταμίνες. Όλα αυτά τα στοιχεία προέρχονται από ειδικά εκχυλίσματα της 

φύκης Ascophyllum nodosum, άριστης ποιότητας, που διατηρούν την πλήρη δραστηριότητα και αποτελεσματικότητά του. Λόγω των 
συστατικών που παρέχει στη ριζόσφαιρα, το προϊόν αυτό λειτουργεί ως βιοδιεγέρτης των μεταβολικών διεργασιών της καλλιέργειας. 

Ενδείκνυται ιδιαίτερα για την προώθηση της ανάπτυξης της ρίζας και συνακόλουθα της γενικής ανάπτυξης της καλλιέργειας στα 
πρώτα της στάδια και σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες. Επίσης, αυξάνει τη διαθεσιμότητα και απορρόφηση των θρεπτικών 

ουσιών.
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