
Radicin
Indolylbutyric acid (IBA) 0,25%  

AP (Ετοιμόχρηστη σκόνη, 
άλλες μορφές σκόνης που εφαρμόζονται χωρίς διάλυση)

Κάτοχος της άδειας:                                                              Rhizopon BV
Rijndijk 263a, 2394 CE Hazerswoude-Rijndijk, The Netherlands

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί

Δηλώσεις προφύλαξης: • Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από
παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό
το προϊόν. • Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση. • Απαγορεύεται
η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο. Επαφή με τα μάτια: Καλέστε έναν
γιατρό. Κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά και ξεπλύνετε με σταθερή,
ήπια ροή του νερού για τουλάχιστον 15 λεπτά. Κατάποση: Καλέστε
ένα γιατρό ή ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην προκαλείτε εμετό και
μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθή-
σεις του. Πιείτε αμέσως μια μεγάλη ποσότητα του γάλακτος, ασπράδι
αυγού, διάλυμα ζελατίνης, ή, αν αυτά δεν είναι διαθέσιμα, πιείτε με-
γάλες ποσότητες νερού. Αποφύγετε το αλκοόλ. Επαφή με το δέρμα:
Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα.
Εισπνοή: Μεταφερθείτε σε καθαρό αέρα. Εάν δεν αναπνέει, χορη-
γήστε τεχνητή αναπνοή. Αν η αναπνοή είναι δύσκολη, δώστε οξυ-
γόνο. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό
αντίδοτο.- Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα
κενά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύ-
πημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθεν-
ται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στα μοσχεύματα στις
συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευά-
σματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε θερ-
μοκρασία δωματίου και σε σκοτεινό μέρος. Στις συνθήκες αυτές
παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.
Ημερομηνία παραγωγής / Αρ. Παρτίδας: Βλέπε συσκευασία

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 8.271/ ΕΡ/10-03-2017

Εγγυημένη σύνθεση: Indolylbutyric acid 0,25% β/β, Βοηθητικές ουσίες: 99,75% β/β

ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ: 25 ΓΡΑΜ.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το ινδολοβουτυρικό οξύ χρησιμοποιείται για να
ενισχύσει τον σχηματισμό ριζικού συστήματος σε μοσχεύματα καλλωπιστικών φυτών. 
Το ινδολοβουτυρικό οξύ είναι μια φυτοορμόνη της οικογένειας των αυξινών. Οι αυ-
ξίνες είναι απαραίτητες για την αύξηση των κυττάρων, επηρεάζοντας τόσο τη διαί-
ρεση όσο και την επιμήκυνση των κυττάρων. Η αύξηση και η διαίρεση των φυτικών
κυττάρων οδηγούν στην ανάπτυξη των φυτικών ιστών.

Πεδίο Εφαρμογής: Καλλωπιστικά φυτά.
Στόχος: Διέγερση ανάπτυξης ριζικού συστήματος (ριζοβολίας) μοσχευμάτων

Μέγιστη δόση: 25 mg σκευάσματος ανά μόσχευμα.
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Εμβάπτιση των μοσχευμάτων μέσα

στην ετοιμόχρηστη σκόνη.1,2

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

Παρατηρήσεις: 1) Το RADICIN είναι προϊόν έτοιμο για χρήση. 2) Τοποθετήστε τη βάση
του μοσχεύματος σε βάθος 1-2 εκ. (ανάλογα από το μέγεθος του μοσχεύματος) μέσα στην
σκόνη. Βυθίστε τις βάσεις όλων των μοσχευμάτων με ομοιόμορφο τρόπο, ώστε να επι-
τευχθεί ομοιόμορφη ριζοβολία των μοσχευμάτων. Απομακρύνετε την περίσσεια της σκό-
νης από το μόσχευμα, τινάσσοντάς το. Το μόσχευμα θα αρχίσει να σχηματίζει ρίζες σε
ολόκληρη την καλυμμένη με σκεύασμα επιφάνειά του. 3) Κατά την εφαρμογή, πρέπει να
προσέξετε ώστε η σκόνη να μην έρθει σε επαφή με τα φύλλα ή άλλα μέρη του φυτού,
καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο φυτό. 4) Διατηρήστε την σκόνη στεγνή. Η υγρή
σκόνη χάνει γρήγορα την δραστικότητά της. Αδειάστε επαρκή ποσότητα σκόνης από την
αρχική της συσκευασία για άμεση χρήση. Η ποσότητα της σκόνης που δεν χρησιμοποι-
ήθηκε δεν πρέπει να επιστρέφεται στην αρχική συσκευασία, για την αποφυγή πιθανής
μόλυνσης. 5) Συνιστάται να προετοιμάσετε το έδαφος πριν την φύτευση, ώστε να απο-
φευχθεί η απώλεια σκόνης κατά την φύτευση. Μετά τη φύτευση, πιέστε το έδαφος γύρω
από το μόσχευμα ή/και ποτί στε. 6) Η εφαρμογή του σκευάσματος γίνεται σε κλειστό/εσω-

τερικό χώρο. Μετά την εφαρμογή, τα μο-
σχεύματα μεταφέρονται στο θερμοκήπιο.
Μεταφορά των μοσχευμάτων σε υπαίθριες
συνθήκες δεν θα γίνει μέχρις ότου αυτά να
αποκτήσουν ρίζες, το οποίο στην πράξη γί-
νεται 2-3 μήνες μετά την εφαρμογή του
σκευάσματος στα μοσχεύματα.

Προορίζεται μόνο για ερασιτέχνες χρήστες
Χρησιμοποιείται σε κλειστούς χώρους

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: 

ΠΕΡΙΒOΙΑΣ 6 • 145 64 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ. 210 62 52 600 • www.phytorgan.gr


