
ROOTIP BASIC

Ÿ ROOTIP BASIC reprezintă o nouă generație de 
biostimulatori radiculari;

Ÿ Este un produs creat pentru a stimula apariţia și 
dezvoltarea de noi perișori absorbanţi, pentru a garanta 
absorbţia elementelor nutritive cu aplicare la sol 
(fertilizanţi, microelemente etc.);

Ÿ Efectul obţinut este mai bun în privinţa acelor 
microelemente care sunt absorbite numai prin perișorii 
absorbanţi recent formaţi (ex. fier, calciu).

Ÿ Îmbunătăţește creșterea microorganismelor benefice în 
rizosferă și pune la dispoziţie precursorii de hormoni 
(auxine și citochinone). Asigură o formare mai rapidă a 
perișorilor absorbanți (de cca. 3 ori) și prelungește viața 
acestora (de cca. 3 ori);

Ÿ Microorganismele reușesc să convertească precursorii 
în hormonii necesari, fără a exista riscul ca aceștia să se 
acumuleze în concentraţii excesive. Se poate afirma că 
se obţine o ajustare fină a balanţei hormonale în 
momente vitale pentru creșterea plantelor;

Ÿ De asemenea, crește volumul aparatului radicular, cu 
până de 10 ori mai mult decât în condiții normale;

Ÿ ROOTIP BASIC facilitează dezvoltarea hifelor ciupercilor 
de micorize, ducând la creșterea conţinutului de 
glomalină din sol, cu efect pozitiv asupra structurării 
solului.

Fertigare: produsul se amestecă cu apa pentru irigare în doză 
de 10 - 20 l/ha.
APLICARE RADICULARĂ 
Ÿ Soluţie în concentraţie de 0,25% aplicată:
 - la ghiveci înainte de transplantare sau după plantare la 
 locul plantării;
 - de câte ori este nevoie pentru stimularea dezvoltării 
 aparatului radicular sau refacerea lui.
Ÿ În compoziția mocirlei pentru imersarea rădăcinilor 

înainte de plantare, în concentraţie de 0,5%;
Ÿ În amestecuri pentru tratarea seminţelor, în doze de 1 - 3 

l/t sămânţă, în funcţie de dimensiunea seminţelor;
APLICARE FOLIARĂ: în doză de 2 - 5 l/ha pentru refacerea 
aparatului radicular.

Culturi  Doză (l/ha)

Pomi fructiferi 80 - 120 l/ha distribuită în etape, pe 

   toată perioada de vegetație

Legume  5 - 10 l/ha săptămânal

Ÿ Este o glicoproteină greu solubilă și lent biodegradabilă;
Ÿ Este produsă de hifele ciupercilor de micoriză 

arbusculară;
Ÿ Acționează ca un ciment care leagă particulele de nisip, 

praf și argilă în agregatele de sol, cărora le menține 
stabilitatea (este funcția despre care se crede că o 
îndeplinește humusul).

Conținut % Glomalină Acizi humici și fulvici
În sol 2,00 0,10
În sol calcinat 30,00 8,00

CARACTERISTICI

GLOMALINA

AVANTAJE ȘI BENEFICII

APLICARE ȘI DOZARE
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Ÿ În cazul amestecării cu alte produse înaintea aplicării 
tratamentului efectuați un test de compatibilitate fizică. Dacă 
soluția floculează, nu efectuați combinația respectivă;

Ÿ Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă;
Ÿ Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la 

diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

A se păstra în ambalajul original, inchis ermetic, la loc răcoros și 
uscat.

Bidoane de 5  și 1 l. l

Conține aminoacizi, peptide, elemente nutritive și compuși speciali

Aminoacizi 7,80
Azot (N) 9,00
Potasiu (K) 1,70
Materie organică 7,00
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