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ROOTS® 

Concentrado 
Crescimento Rápido 

das Raízes  
 

  
Disponível em embalagens de 10 L 

    
 

• Favorece um rápido desenvolvimento do sistema radicular 
• Rápido desenvolvimento das plantas  
• Assegura um melhor estabelecimento do sistema radicular 
• Mantém a massa de raízes apesar de existirem condições de 

stress 
 
 

Especificações 
ROOTS® concentrado consiste numa formulação complexa e avançada que promove o 
crescimento rápido do sistema radicular e a regeneração de viveiros e plantas, assim como o 
seu rápido estabelecimento. 
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Aplicações: 
 

Instruções Gerais de Uso 
 

ROOTS® concentrado não é fitotóxico e foi formulado para aplicação em substratos, ou de 
forma foliar. Está previsto para suplementar os programas de fertilização, e pode-se aplicar 
por injecção ou em fertirrigação 
A diluição mínima é de 1:30 em água. 
Agitar bem antes de usar. 
 

Análise garantida: 
Ácidos húmicos 2,9% 
Extractos de Algas 4,0% 
Vitamina C (Ácido Ascórbico) 3,0% 
Aminoácidos 1,0% 
Myo-Inositol 0,5% 
Vitamina B1 (Tiamina) 0,3% 
Vitamina E (alfa-Tocoferol) 0,1% 
 

Estufas  
3 a 5 Litros/Ha cada 2 semanas diluídos 1:100 através do sistema de fertirrigação ou de forma 
radicular 
 

Culturas Hortícolas  
Viveiros – 0,1 L/10 L (1:100) cada 4-6 semanas 
Plantas transplantadas com torrão – 0,1 L/ 10 L (1:100) através de fertirrigação 
Imersão de raízes nuas – 0,1 L/10 L de água (1:100) 
Vegetais – 10 L/Ha na água de transplante 
Culturas de ar livre – 10 L/Ha através de fertirrigação 
 

Compatibilidade 
ROOTS® concentrado é uma mistura compatível com fertilizantes solúveis, herbicidas, 
pesticidas, fungicidas, e géis absorventes. Assim como a maioria dos químicos, ler todas as 
etiquetas para verificação de compatibilidade e, se for prático, testar numa pequena área 
antes do uso extensivo com outros produtos químicos. 
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