ACTIVATORI BIOLOGICI

ROOTEX®
Formulă cu concentrație ridicată de fosfor
Descriere
ROOTEX® este un îngrășământ hidrosolubil sub formă solidă creat special pentru culturile care
au cerințe ridicate față de fosfor, cu scopul de a:
• Stimula înrădăcinarea
• Amplifica creșterea ulterioară a rădăcinilor.
ROOTEX® este un produs cu aplicare la sol, pentru culturi anuale și perene în terenuri irigate, dar
și pentru culturi sezoniere.
ROOTEX® poate fi aplicat în culturi nou transplantate sau însămânțate, având ca scop o mai
bună fixare și recuperare a plantelor după transplantare, dezvoltarea omogenă a acestora, dar și
reducerea pierderilor post-transplantare.
În plus față de efectul de stimulare a înrădăcinării, ROOTEX® ajută planta să se dezvolte
complet, chiar și atunci când înrădăcinarea este totuși parțială, ca urmare a unor factori limitativi cum
ar fi temperatura, umiditatea, nutriția, diverse boli, Ph alcalin al solului.
Avantaje
•
•

Dezvoltă activitatea metabolică prin aportul de bio-molecule pe care planta, în condiții
climatice dificile, nu le mai sintetizează în mod normal.
Produsul se poate aplica în orice fază de dezvoltare fenologică (creștere vegetativă, înflorit,
pârgă).

Compatibilitate
Verificați întotdeauna compatibilitatea cu alte produse înaintea folosirii. Nu amestecați cu Mancozeb
sau cu alte produse care conțin Mancozeb.
Compoziție

g/L

Azot (N)

7%

Fosfor (P2O5)

47%

Potasiu (K2O)

6%

Inert

21,5%

Recomandări de utilizare
Cultura

Stadiu

Metoda de
aplicare

Fertirigare

Legume (măr,
păr, cireș,
piersic)

Doza
kg/ha/aplicare

Se aplică după
transplantare

2-5

și se repetă la o săptămână

Culturi nou
înființate

Culturi în
vegetație

Moment de aplicare

Aplicare uniformă a soluției,

Localizat, pe
fiecare plantă

2-4

Fertirigare

4-6

la baza plantei
1 - 2 aplicări, în funcție de
necesitate
Aplicare după transplantare.

Pomi fructiferi
(vinete,
castraveți,
salată verde,
pepene galben,

Culturi nou
înființate

3-5

ori, în funcție de ritmul de
creștere.

ardei,
căpșuni, roșii,
pepene verde,
dovlecei)

Fertirigare

Se repetă odată sau de
două

Aplicare uniformă a soluției,

Localizat, pe
fiecare plantă

5-8

Fertirigare

10-15

la baza plantei.

Culturi pe
rod

Primăvara devreme, la
plecarea în vegetație

Întotdeauna cititi cu atenție recomandările de pe etichetă înaintea utilizării produsului.

