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ROOTS
®

 

Dry Soluble 
Estimulante solúvel para enraizamento 

 
 
 

• Minimiza o stress pós-transplante  
• Melhora o desenvolvimento da cultura  
• Potencia o desenvolvimento radicular 
  
 
 
 

Especificações: 
ROOTS dry solúvel é um produto que garante um bom enraizamento, e que, 
além do mais, melhora o comportamento da cultura em condições de 
salinidade.  
 
 
 
 
 

Análise garantida: 
Ácidos húmicos 39,0% 
Extracto de algas 25,0% 
Ácido ascórbico (vitamina C) 20,0% 
Aminoácidos 9,0% 
Myo-Inositol 4,0% 
Tiamina (vitamina B1) 2,0% 
A-tocoferol (vitamina E) 1,0% 
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Aplicações 
.  
Viveros: 
Repicado: Molhar as raízes das plântulas numa dissolução de 20 gramas em 10 Litros de 
água. Tratar as plântulas a partir de 3-5 cm, aplicando na água de rega 200-250 gramas 
por cada 1000 m² repetir a cada 2 semanas. 
Para superar algum stress pontual utilizar pulverizando as plantas e molhando bem. 
 
Hortícolas: 
Sementeira directa: a partir da 2ª folha verdadeira, aplicar na água de rega 100 a 150 
gramas por cada 1000 m². Repetir a los 21 días con la misma dosis. 
Raiz nua: Imergir a raiz durante 30 segundos numa dissolução com 20 gramas em 10 
litros de água. Uma vez enraizados, aplicar na água de rega 100 gramas por cada 1000 
m². 
Transplantes com torrão: na rega de assento, aplicar 100 gramas por cada 1000 m². 
Repetir aos 21 dias com a mesma dose. 
Produção hortícola: aplicar via radicular cada 15/21 dias durante o ciclo da cultura. Dose: 
1 – 1,5 kg/Ha, consoante a densidade e desenvolvimento das plantas. 
Hidroponia: aplicar 0,75 – 1 kg/Ha cada 15/21 dias. Em aplicações semanais utilizar 0,5 
kg/Ha. 
 
Fruteiras: 
Transplante de culturas lenhosas (vinha, olival, fruteiras, silvícolas e ornamentais) 
Em raiz nua: dissolver 300 gramas em 100 litros de água e submergir a raiz das plantas 
durante 3 minutos na solução. 
 No início da rebentação, aplicar 1 – 1,5 gramas por cada cm de diâmetro de tronco. 
 
Outros (vaso, saco): na rega de assento, aplicar em cada planta 1 – 1,5 gramas por cada 
cm de diâmetro do tronco. 
 
Árvores de grande porte: aplicar 1,5 gramas por cada cm de diâmetro do tronco. Repetir 
aos 30 dias e sempre que se considere conveniente 
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