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Optima Root is een speciale combinatie van voedingsstoffen, 
verschillende biostimulanten en sporenelementen, waarmee de 
wortelgroei en scheutontwikkeling worden gestimuleerd.

FUNCTIE VAN DE (VOEDING)STOFFEN IN OPTIMA ROOT
Zeewieren zijn van nature rijk aan alginaten en complexe suikers 
waardoor zeewieren bestand zijn tegen de extreme omstandigheden 
in de zee. De biostimulanten uit zeewieren kunnen andere gewassen 
ondersteunen bij plant- en wortelgroei.

De huminezuren in Optima Root triggeren de plant om wortels 
te ontwikkelen. Daarnaast zorgen de huminezuren er voor dat 
voedingsstoffen beter worden opgenomen.

De N, P, en K en de sporenelementen uit Optima Root zijn zeer 
belangrijk voor de wortelontwikkeling. Met een gift Optima Root 
ondersteun je optimaal de wortelgroei.

VOORDELEN
• Breed-spectrum voeding.
• Verbetert wortelgroei.
• Stimuleert scheutgroei.

SAMENSTELLING

Stikstof (N) totaal                                        37,0 g/kg
  Stikstof (N) ureum                                     16,0 g/kg
  Stikstof (N) organisch**                               9,0 g/kg
  Stikstof (N) ammonium                             12,0 g/kg
Fosfor (P2O5)*                                              62,0 g/kg
Kalium (K2O)*                                              52,0 g/kg
Boor (B)*                                                        0,1 g/kg
Zink (Zn)                                                   0,2 g/kg
Huminezuur                                                   1,8 g/kg
Fulvinezuur                                                    0,8 g/kg
Dichtheid                                                       1,2 kg/l
pH                                                                   7,0 - 8,0
Uiterlijk                                             Bruine vloeistof
* = wateroplosbaar

* = obtenu par hydrolyse de farine de poissons et de protéines végétales

EM-NUMMER
626.SA
Meststof. 
Oplossing van samengestelde meststof NPK 
bevattende sporenelementen, zeewierextracten en 
humuszuren 3,7–6,2–5,2.

VERPAKKING
Verkrijgbaar in verpakkingen van 17½ en 1000 liter.



Biezenmortelsestraat 57 | 5074 RJ  Biezenmortel | Nederland
T +31 (0)411-64 81 05   E info@soiltech.nl   W www.soiltech.nl 

GEBRUIKSRICHTLIJNEN
•  Goed schudden/roeren voor gebruik.
•  De aanbevolen dosering niet overschrijden. 
• Er wordt aangeraden eerst een proefbespuiting te  
 doen bij gevoelige planten alvorens te spuiten op  
 een volledig gewas.
•  Zorg voor geschikte spuitomstandigheden (o.a.  
 temperatuur, vochtigheid, windsnelheid).
•  Niet behandelen indien de temperatuur >25°C is  
 of indien deze kan oplopen >25°C in de uren na  
 de toepassing. 
• Voer de behandeling bij voorkeur op het einde van  
 de dag uit.
• Niet toepassen voor de oogst. 
•  Let op: Niet combineerbaar met producten op  
 basis van calcium en/of fosfaat. Producten nooit  
 puur met elkaar mengen.
• Bewaar op een koele en droge plaats, uit direct  
 zonlicht. 
• Dit product is getest en kan veilig worden   
 opgeslagen bij temperaturen vanaf 5°C.   
 Kristallisatie en/of sedimentatie kan plaatsvinden  
 onder de 5°C.  
•  De houdbaarheid van het product staat op het  
 etiket. Zolang er aan de gebruiksrichtlijnen voor  
 opslag wordt voldaan, is de houdbaarheidsdatum  
 (T.H.T.) op het etiket leidend. 

Waarschuwing: Bovenstaande omschrijving bevat slechts 
aanbevelingen. Aangezien er door Soiltech geen controle uitgeoefend 
kan worden op opslag, behandeling, toepassing, gebruik, weer, 
plant- of bodemomstandigheden voor, tijdens en na toepassing (alles 
wat invloed kan hebben op het functioneren van ons programma), 
wordt onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijkheid 
of aansprakelijkheid geaccepteerd voor schade, verlies, gebrek 
in werking of ongevallen (gevolgschade of anders), ontstaan 
door opslag, toepassing of gebruik. De koper neemt de volledige 
verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van Soiltech 
producten. Soiltech adviseert een teeltadviseur te raadplegen voor 
een producttoepassing. Indien bovenstaande aanbevelingen afwijken 
van een bemestingsadvies, raadt Soiltech u aan om het advies aan 
te houden. Bij twijfel hierover raadt Soiltech u aan contact op te 
nemen met uw adviseur. Voor al onze leveringen gelden de algemene 
leveringsvoorwaarden die te vinden zijn op www.soiltech.nl. 

DOSERING
Bodemtoepassing
•  Boomteelt, wijnbouw en (klein)fruit: 
 10 liter per hectare.
 2-4 keer per jaar, bij het planten / wortelvorming.

•  Gazon en weides: 
 10 liter per hectare.
 1 keer per jaar, bij het planten / wortelvorming.

•  Bosbouw en plantenkwekerij: 
 7-10 liter per hectare.
 1-14 keer per jaar, bij het planten / wortelvorming.

•  Sierteelt:
 10 liter per hectare. 
 1-14 keer per jaar, bij het planten / wortelvorming.
 
•  Groenten en aardbeien: 
 7-10 liter per hectare.
 1-8 keer per jaar, bij het planten / wortelvorming.

Toepassing via het fertigatie systeem
•  Moederoplossing: verdund op 1/1, (50% water met 50% Optima  
    Root).
•  Afstelling van de doseerpomp op 1%.
•  De toepassing moet direct gegeven worden (binnen de 12uur).


