
Batchno.

Biostimulant op basis van humus-, fulvine- en aminozuren.
Verbetert de kieming en wortelvorming, 
versnelt de opkomst en begingroei.
Toepasbaar als bodembespuiting.

Geregistreerd door wederzijdse 
erkenning volgens de Ierse toelating.

Bevat:
 5,8% Humuszuren (66,2 g/l)
 1,4% Fulvinezuren (16,6 g/l)
 3,5% Vrije aminozuren  (41 g/l)

Soortelijk gewicht: 1.15 kg/l

GROEIVERBETERAAR

Inh. 10L (11,5 kg)



CropSolutions is een kwaliteitskeurmerk voor de plant-
aardige sector waarbij deelnemende toeleveranciers 
kennis delen, inkoop bundelen en groeiproducten leveren.

CropSolutions
Oostelijke Kanaalweg 5
NL-4424 NC Wemeldinge
Tel: +31 (0)113 629 000
www.cropsolutions.nl

Omstandigheden:
CropActiv producten moeten vorstvrij worden bewaard bij een optimale 
temperatuur tussen 10-25˚C. Bij twijfel over mengbaarheid eerst een 
mengproef uitvoeren. Schudden voor gebruik. Uitsluitend in de oorspronke-
lijke verpakking bewaren. 

Gevarenaanduidingen:
CropActiv Optiroot is vrij van gevaaraanduidingen 

Werking:
CropActiv Optiroot is een vloeibaar product en bevat onder andere humus-,
fulvine- en aminozuren, maar ook NPK en micronutrienten. In deze samen-
stelling zorgt CropActiv Optiroot voor verbeterde bodemomstandigheden 
rondom de kiem en wortel. Ook bevat CropActiv Optiroot wortel voedende 
stoffen waardoor snellere ontwikkeling bereikt wordt. Tot slot worden 
ook ondersteunende bodembacteriën gestimuleerd in hun ontwikkeling. 
Dit alles resulteert in een snellere kieming, wortelvorming en begingroei 
van gezaaide en geplante gewassen. Gevolg is een groter wortelstelsel, 
betere opname van nutriënten, minder snel optreden van (droogte)stress 
en vaak een effect op opbrengst en/of kwaliteit. De effecten zijn groter bij 
minder gunstige omstandigheden. 

Gebruik:
Spuit CropActiv Optiroot op de bodem voor zaaien of aanplant. Toepassen 
kan met de meeste spuitdoppen worden gespoten, met uitzondering van de
ultrafijne doppen. Spuit niet direct in de zaaivoor op fijnzadigen. Meng niet 
met minerale olie, complexe hulpstoffen als Squall, Calciummeststoffen en
producten met een lage pH. Mengen met vloeibare stikstof of fosfaat gaat 
goed (max 1 deel CropActiv Optiroot op 4 delen stikstof) evenals menging 
met de meeste fungiciden en insecticiden. Mengen met herbiciden is niet 
logisch en kan soms problemen geven. In geval van twijfel uw adviseur 
raadplegen. 

Toepassing Tijdstip van toediening Dosering Opmerkingen

Bodemtoepassing Voor verplanten van gewassen 15-30 liter/ha Volledige oppervlakte

10 liter/ha Rijentoepassing

Voor zaaien of poten 10-15 liter/ha Volledige oppervlakte

5-10 liter/ha Rijentoepassing

Fertigatie/(druppel)irrigatie In de periode van wortelvorming 3-5 liter/ha 2-4 maal

Substraatbehandeling Mengen met substraat 5 liter/m3

Dippen/dompelen Kort dompelen voor omplanten 5% oplossing

Advies:

Vul eerst de tank volledig met water en voeg CropActiv Optiroot toe voordat de andere middelen van de tankmix worden toegevoegd.


