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Rootomix + Rootox
Bu ikili özel tasarlanmış bir arge ürün çistidir.

Garanti Edilen İçerik   (w/w)
Suda Çözünür Bor (B)          % 0,4
Suda Çözünür Demir (Fe)     % 2,1

Garanti Edilen İçerik   (w/w)

Perhidroksik Asit             % 47,23
Asetik Asit                      %   5,00
Fosforik Asit                   %   0,50
Sülfürik Asit                   %   0,05
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    ÖZELLİKLERİ

•  Toprakta geçirgenliği arttırır, iyi bir hava ve su dengesi sağlar.
•  Toprakta tuzlanmayı engeller.
•  Mükemmel bir bitki kök sistemi oluşturur.
•  Yeni dikilen fidelerin toprağa kök salmasını hızlandırır.
•  Bitkinin çalışma hızını arttırır.
•  Toprağa uygulanan toz gübrelerin alımını kolaylaştırır.
•  Ürünün kalitesini ve verimini arttırır.
•  Ürünün raf ömrünü ve yola dayanıklılığını arttırır.

UYGULAMA DOZLARI  VE KULLANIM DÖNEMLERİ

1. Dikimden Önce:
a) Toprak solarizasyonu ile birlikte:
Toprak yüzeyi ince plastik ile örtüldükten sonra damlama sulama sistemi ile toprak 
iyice ıslatılır. Killi topraklarda iki hafta sonra Rootomix dekar başına 10 litre dozunda 
8-10 dk süre içinde damlama sistemi ile toprağa uygulanabilir. Kumlu topraklarda ise 
Rootomix dekar başına 5 litre dozunda 2. hafta ve 4. haftada olmak üzere 5-7 dakika 
süre içinde damlama sistemi ile toprağa iki defa uygulanabilir.
b) Toprak aktif oksijenini zenginleştirmek için:
Dikimden bir hafta önce toprak iyice ıslatıldıktan sonra 5-7 dk içinde Rootomix dekar 
başına 5 litre dozunda boş araziye verilebilir.

2. Dikimle Birlikte:
Fideleri güçlendirmek ve kök ortamı oktif oksijen içeriğini arttırmak için, dikimden önce 
fideler veya viyoller % 0,5’lik Rootomix çözeltisine daldırılarak dikim yapılabilir.

3. Dikimden Sonra:
a) Dökme olarak:
Bitki gelişimine bağlı olarak, toprak iyice sulandıktan sonra toprakta bitki kök ortamı aktif 
oksijen ihtiyacını karşılamak ve iyi bir kök gelişimi sağlamak için Rootomix % 0,5’lik 
çözelti halinde dikimden 7-10 gün sonra bitki kök boğazına dökme olarak uygulanabilir.
b) Damlama ile uygulama:
Bitki gelişimine bağlı olarak, toprak iyice sulandıktan sonra toprakta bitki kök ortamı aktif 
oksijen ihtiyacını karşılamak ve iyi bir kök gelişimi sağlamak için Rootomix % 0,5’lik 
çözelti halinde dikimden 7-10 gün sonra damlamadan uygulanabili

İkili karışım olarak, 1 da alana Rootomix 5 litre ve Rootox 1 litre dozunda 50-100 litre 
su içerisinde karıştırılarak damlamadan uygulanabilir.

r.

4. Büyütme Periyodu Boyunca:
Bitkilerin kök ve gövde aksamlarının dengeli ve güçlü büyümelerini sağlamak için 
büyüme periyotları boyunca, Rootomix dekar başına 2,5-5 litre dozunda  3-4 hafta 
aralıklarla hasat dönemine kadar damlamadan toprağa uygulanabilir.

Rootomix + Rootox
Bu ikili özel tasarlanmış bir arge ürün çistidir.


