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• Πότισμα εδαφόυσ σε εγκατεστημενη Πόλυετη καλλιεργεια • 

1. Υπολογίστε την ποσότητα νερού
που απαιτείται για την εφαρμογή του 

προϊόντος.

2. Προσθέστε προϊόν σε νερό, 
σε κατάλληλο δοχείο ή δεξαμενη

και ανακατέψτε.

3. Ποτίστε με το διάλυμα το έδαφος γύρω από κάθε κορμό σε απόσταση 0.1 έως 1.5m ανάλογα με 
το μέγεθος των φυτών/δέντρων. Σε μικρά φυτά/δέντρα εφαρμόζουμε κοντά στον κορμό.

Ανάλογα με το μέγεθος των φυτών/δέντρων μπορεί να απαιτούνται από 5 ως 40 λίτρα το δέντρο.

• Ψεκασμόσ / Πότισμα εδαφόυσ στό εδαφόσ Πριν τη σΠόρα • 

1. Υπολογίστε την ποσότητα νερού που απαιτείται 
για την εφαρμογή του προϊόντος.

Ο απαιτούμενος όγκος νερού εξαρτάται
από την επιφάνεια εδάφους.

2. Προσθέστε προϊόν σε νερό, 
σε κατάλληλο δοχείο ή δεξαμενη

και ανακατέψτε.

3. Ψεκάστε ή ποτίστε
με το διάλυμα το χωράφι. 4. Σπείρετε.

• μεταφυτευση – εμβαΠτιση γυμνΩν ριζΩν • 

1. Προσθέστε προϊόν σε νερό, 
ανακατέψτε. 2. Γεμίστε ένα βολικό δοχείο. 3. Εμβαπτίστε τις ρίζες των φυτών. 4. Μεταφυτέψτε.

• μεταφυτευση – Ψεκασμόσ ριζΩν σε μΠαλα ΧΩματόσ • 

1. Γεμίστε ένα δοχείο ή δεξαμενή  
με νερό, προσθέστε ταμπλέτα

και αφήστε να διαλυθεί.

2. Ψεκάστε ή ποτίστε το λάκκο
φύτευσης.

3. Αφαιρέστε το φυτό με τη μπάλα 
χώματος από το δοχείο

και ψεκάστε ή ποτίστε το χώμα του.

4. Φυτέψτε, γεμίστε το λάκκο με χώμα
και μετά ψεκάστε την επιφάνεια

του εδάφους. Εφαρμόστε λίπασμα.

• Ψεκασμόσ σΠόρΩν • 

1. Προσθέστε ταμπλέτα σε νερό,
ανακατέψτε.

2. Εφαρμόστε στους σπόρους
με ψεκασμό ή πότισμα.

3. Ανακατέψτε ομοιόμορφα
τους σπόρους και στεγνώστε. 4. Σπείρετε.
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ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η χρήση του UltraFYT μπορεί να συνδυαστεί με ταυτόχρονη χρήση οργανικών

ή ανόργανων λιπασμάτων. Στην περίπτωση αυτή οι μικροοργανισμοί του UltraFYT
θα ωφεληθούν από τα θρεπτικά στοιχεία που παρέχουν τα λιπάσματα στο έδαφος.

Προσοχή: Δε θα πρέπει να γίνεται χρήση μυκητοκτόνων και βακτηριοκτόνων
εδάφους ταυτόχρονα με ή μετά την εφαρμογή του UltraFYT.

Tα σκεύη και δοχεία που απεικονίζονται είναι ενδεικτικά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε δοχείο είναι βολικό για τη διάλυση των ταμπλετών σε επαρκή όγκο νερού.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Το UltraFYT πρέπει να φυλάσσεται

στην αεροστεγή συσκευασία του, σε δροσερό 
αποθηκευτικό χώρο προστατευμένο από

ακραίες θερμοκρασίες και μακριά από παιδιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα πριν τη χρήση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡHΣΗ ΤΟΥ ULTRAFYT
Το UltraFYT θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν η θερμοκρασία του 
εδάφους είναι μεγαλύτερη από 14οC. Καλύτερη εποχή θεωρείται η 
άνοιξη όταν ξεκινά η ανάπτυξη των φυτών μετά το χειμερινό τους 
λήθαργο. Επίσης ιδανική περίοδος εφαρμογής είναι κατά τη σπορά 
ή τη μεταφύτευση νεαρών φυταρίων ή δενδρυλλίων στο έδαφος 
ώστε τα νεαρά φυτά να ωφεληθούν νωρίς και στο μέγιστο από τις 
ευεργετικές επιδράσεις των μικροοργανισμών του UltraFYT. 

Σε εγκατεστημένη καλλιέργεια κάθε αφρίζουσα ταμπλέτα UltraFYT 
εφαρμόζεται ιδανικά σε ένα στρέμμα εδάφους, μετά από διάλυση 
στο νερό.

Δε συνιστάται η χρήση του UltraFYT σε καλλιέργειες μανιταριών 
και εδώδιμων μυκήτων.

Το UltraFYT δε θα πρέπει να συνδυάζεται με μυκητοκτόνα ή βακτη-
ριοκτόνα. Επίσης μετά την εφαρμογή του UltraFYT δε θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μυκητοκτόνα ή βακτηριοκτόνα εδάφους καθώς 
αυτά θα διαταράξουν τη μικροβιακή ισορροπία εδάφους που επι-
φέρει το UltraFYT.

Κατά ή μετά την εφαρμογή του UltraFYT, μπορεί να γίνει κανονικά 
χρήση ανόργανων ή οργανικών λιπασμάτων.

2310 797.262

Η ΦΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΟΥ… 

UltraFYt ΓΙΑ ΓΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΥΓΙΕΣ ΕΔΑΦΟΣ

Εφαρμόστε 1 εβδομάδα 
πριν τη σπορά

Ο απαιτούμενος όγκος 
νερού εξαρτάται από την 
επιφάνεια εδάφους που 
θέλουμε να βελτιώσουμε 
και από την ηλικία/μέγεθος 
των φυτών/δέντρων.



με ποιους τρόπους και μηχανισμούς βοηθά το UltraFYT τα φυτά
Οι μικροοργανισμοί που βρίσκονται στο έδαφος είναι μέρος της οργανικής ουσίας του εδάφους η οποία περιέχει επίσης το σύνολο των 
υπολειμμάτων φυτικής & ζωικής προέλευσης σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης και τα προϊόντα ανασυνθέσεων των υπολειμμάτων.
Οι μικροοργανισμοί του εδάφους είναι ένα «εργοστάσιο» μεταβολικών διεργασιών που αποικοδομεί οργανικά υπολείμματα, διαλυτοποι-
εί θρεπτικά στοιχεία, δεσμεύει ατμοσφαιρικό άζωτο, αλληλεπιδρά με το ριζικό σύστημα των φυτών και τελικά επηρεάζει σημαντικότατα 
όλες τις ιδιότητες του εδάφους (φυσικές, μηχανικές, χημικές, βιοχημικές) οι οποίες κρίνουν την καταλληλότητά του για καλλιέργεια.

Μία ταμπλέτα UltraFYT περιέχει δισεκατομμύρια σπόρια ωφέλιμων μικροοργανισμών. 
Όταν αυτοί οι μικροοργανισμοί ενεργοποιηθούν στο έδαφος, επιτελούν σωρεία μεταβολικών διεργασιών που ωφελούν τα φυτά 
με τους παρακάτω τρόπους:

τρόπος χρήσης του UltraFYT (βλέπε αναλυτικό πίνακα)

Βελτιώνουν τη δομή 
του εδάφους και την ικανότητα 
συγκράτησης εδαφικής υγρασίας.

Αυξάνουν την ταχύτητα βλάστησης 
των σπόρων και ανάπτυξης των 
νεαρών φυτών, εξασφαλίζοντάς τους 
ένα άριστο εδαφικό περιβάλλον.

Παράγουν διάφορες φυτοορμόνες 
(ινδολ-3-οξικό οξύ, αιθυλένιο, 
γιββεριλλίνη, κυτοκινίνη, απαμινάση 
του 1 αμινοκυκλοπροπάνο-1-
καρβοξυλικού οξέος) που διεγείρουν τις 
αναπτυξιακές διεργασίες του φυτού.

Βελτιώνουν τη συνολική ανάπτυξη 
και ευρωστία των φυτών.

Αποικοδομούν νεκρή οργανική 
ύλη παράγοντας χούμο και 
αφομοιώσιμα θρεπτικά στοιχεία.

Αυξάνουν την ικανότητα του 
εδάφους να συγκρατεί και να 
εναλλάσσει ιόντα με το εδαφικό 
διάλυμα και τις ρίζες των φυτών.

Δεσμεύουν ατμοσφαιρικό 
άζωτο και το καθιστούν 
διαθέσιμο στα φυτά.

Διαλυτοποιούν φώσφορο, κάλιο 
και ψευδάργυρο στο εδαφικό 
διάλυμα καθιστώντας τα 
αφομοιώσιμα από τα φυτά.

Αυξάνουν την αντοχή των 
φυτών σε ξηρασία, αλατότητα 
και βαρέα μέταλλα.

Παράγουν αντιβιοτικές ουσίες 
και διάφορους μεταβολίτες που 
ισχυροποιούν την άμυνα των 
φυτών σε παθογόνα.

Ανταγωνίζονται παθογόνους 
μικροοργανισμούς για θρεπτικά 
στοιχεία και χώρο.

Αυξάνουν το ξηρό βάρος των ριζών 
και τη συγκέντρωση χλωροφύλλης, 
σακχαρόζης, γλυκόζης, φρουκτόζης 
και αμινοξέων στα φύλλα.

Ψεκασμός σπόρων: Mε ψεκασμό, διαλυμένο στο νερό, απευ-
θείας σε σπόρους που προορίζονται για σπορά. Η διάλυση 
μίας ταμπλέτας θα πρέπει να γίνεται σε τόσο όγκο νερού όσος 
απαιτείται για την πλήρη κάλυψη σπόρων που προορίζονται να 
σπαρθούν σε 2-4 στρέμματα εδάφους. Η σπορά θα πρέπει να 
γίνει αμέσως μετά το στέγνωμα των σπόρων.

Πότισμα εδάφους σε εγκατεστημένη καλλιέργεια: Με ριζο-
πότισμα ή στάγδην άρδευση σε όλες τις εγκατεστημένες υπαίθριες 
δενδρώδεις καλλιέργειες, σε χλοοτάπητες, κήπους και θερμοκή-
πια. Μία ταμπλέτα UltraFYT μπορεί να εφαρμοστεί και να καλύ-
ψει αποτελεσματικά ως 1-2 στρέμματα. Σε αυτή την περίπτωση η 
ταμπλέτα θα πρέπει να διαλυθεί σε επαρκή όγκο νερού ώστε το 
προϊόν να διεισδύσει τουλάχιστον στην επιφανειακή ριζόσφαιρα.

Σε υδροπονικές καλλιέργειες, κάθε ταμπλέτα μπορεί να 
εφαρμοστεί σε 750 λίτρα νερού.

Μεταφύτευση & ψεκασμός ριζών σε μπάλα χώματος: Με 
ψεκασμό στο λάκκο φύτευσης και τη μπάλα χώματος αμέσως 
πριν τη μεταφύτευση. Η διάλυση μίας ταμπλέτας θα πρέπει να 
γίνεται σε τόσο όγκο νερού όσος απαιτείται για την καλή διαβρο-
χή των λάκκων φύτευσης σε 2 στρέμματα.

Μεταφύτευση & εμβάπτιση γυμνών ριζών: Με εμβάπτιση των 
ριζών, γυμνόριζων φυτών, που πρόκειται να μεταφυτευτούν στο 
έδαφος. Η διάλυση μίας ταμπλέτας μπορεί να γίνει σε 10-20 λίτρα 
νερού ή σε όσο όγκο νερού απαιτηθεί. Αν χρειαστεί μικρότερος 
όγκος νερού η ταμπλέτα μπορεί να σπάσει σε μικρότερα κομμάτια.

Εφαρμογή στο έδαφος πριν τη σπορά: Με πότισμα του εδά-
φους και στη συνέχεια σπορά. Μία ταμπλέτα UltraFYT μπορεί να 
εφαρμοστεί και να καλύψει αποτελεσματικά ως 1-2 στρέμματα. 
Αν σπαρθεί μικρότερη έκταση η ταμπλέτα μπορεί να σπάσει σε 
μικρότερα κομμάτια.

βιόλόγικό
ΠρόΪόν

Ενισχύει
τη γρήγορη
και υγιή
ανάπτυξη
των φυτών

Τι είναι το UltraFYT

Η βλάστηση των σπόρων, η ανάπτυξη των ριζών και η 
αύξηση και παραγωγικότητα των φυτών εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από την ύπαρξη ενός ισορροπημένου περιβάλλοντος μικροορ-
γανισμών στο έδαφος, οι οποίοι αυξάνουν τη γονιμότητα των καλλιεργού-

μενων εδαφών. To UltraFYT είναι ένα μίγμα των προβιοτικών, ωφέλιμων μυκή-
των Trichoderma koningii και T. polysporum και των βακτηρίων Bacillus laterosporus, 

B. megaterium και Paenibacillus polymyxa. Οι ωφέλιμοι αυτοί μικροοργανισμοί βρίσκο-
νται σε μεγάλους πληθυσμούς σε υγιή και παραγωγικά εδάφη και συμβάλλουν σημαντικά 
στην ευρωστία, υγιή ανάπτυξη και παραγωγικότητα των φυτών.

To UltraFYT είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των καλλιεργούμενων εδαφών 
ανεξάρτητα από την τιμή του pH τους και από άλλες φυσικοχημικές τους ιδιότητες.  
Είναι ένα πλήρως φυσικό προϊόν σε μορφή αφρίζουσας ταμπλέτας, μη τοξικό, 

διαλυτό στο νερό, ασφαλές σε συστήματα στάγδην άρδευσης και ασφαλές για 
χρήση στη βιολογική γεωργία. Δεν περιέχει παθογόνους ή γενετικά τροπο-

ποιημένους μικροοργανισμούς και δεν προκαλεί ασθένειες στα φυτά. 
Παράγεται από καθαρές καλλιέργειες μικροοργανισμών και 

όχι από μίξη διαφόρων άγνωστων οργανισμών που 
προέρχονται από λύματα ή άλλα οργα-

νικά υλικά.


