FICHA TÉCNICA RIZODERM
RIZODERM é um estimulante/protector do sistema radicular, formulado à base de esporos de estirpes
naturais de Trichoderma harzianum e bio activadores naturais do crescimento da raiz.
RIZODERM actua no controlo biológico de diversos fungos patogénicos (Pythium, Fusarium, Sclerotinia,
Armillaria, Botritis, Rhizoctonia, etc…). Os organismos vivos contidos neste produto colonizam rapidamente
as raízes das plantas, protegendo-as de forma contínua ao longo da época de crescimento.
RIZODERM fornece às raízes todos os elementos necessários ao seu desenvolvimento, nomeadamente
hormonas naturais extraídas por processos de fermentação, aminoácidos, vitaminas e açucares.

Composição:
Trichoderma harzianum
Bio activadores radiculares
Complexo vitamínico B1,B6,B12
Polissacáridos
Proteínas

1x10 8UFC/g
0,3 % p/p
1,5 % p/p
3 % p/p
4 % p/p

Azoto (N)
Fósforo (P2O5)
Potássio (K2O)
Cálcio (Cao)
Magnésio (MgO)
Boro (B)
Manganês (Mn)
Molibdeno (Mo)
Zinco (Zn)

8 % p/p
18 % p/p
8 % p/p
1,5 % p/p
0,75 % p/p
0,42 % p/p
0,92 % p/p
0,25 % p/p
0,75 % p/p

Culturas:
RIZODERM Está recomendado para todas as culturas.
Época de aplicação:
O período de aplicação vai desde a sementeira, para favorecer a germinação, até a cultura já estabelecida
de forma a proteger e aumentar o sistema radicular, sempre que a temperatura do solo esteja acima dos
15ºC. Sempre que possível é conveniente inocular as plantas no viveiro.
Doses:
Hortícolas- 300-600g / 1000m2 na transplantação e uma segunda aplicação 15 dias depois.
Viveiros ornamentais- 100-150g/m3 de substrato.
Vinha- Imediatamente antes da plantação50g/l de água. Deixando de molho 48horas. Repetir no campo a
6-10g / cepa.
Relvados- 2 aplicações de 5 -10kg/ha espaçadas 15 dias.
Rizoderm é compatível com a maioria dos produtos fitossanitários, com excepção de benomil,
carbendazima, tiabendazol, imazalil, propiconazol, tebuconazol, trifulmizol e tiofanato de metilo. No
entanto é conveniente não aplicar fungicidas nas semanas prévias à aplicação de Rizoderm.

