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Oppervlakte m2 Rovistim Water

1.000 1 liter 50 - 100 liter

5.000 5 liter 250 - 500 liter

10.000 10 liter 500 - 1.000 liter

Rovistim wordt door de wortels van de boom of
plant opgenomen, daar waar het natuurlijk
evenwicht de meeste impact heeft. 
Deze wortelstimulator werkt verzorgend,  voedend
en ondersteund herstellend vermogen. 
Rovistim is vooral geschikt om toe te passen bij
jonge aanplant: verplantschok te verkleinen,
wortelgroei te stimuleren en de aanslagkans te
vergroten. Deze natuurlijke oplossing kan ook
worden toegepast wanneer door invloeden van
buitenaf de vitaliteit en de weerbaarheid moet
worden verhoogd. 
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Preventie toepassing (lage dosering)

>> Rovistim bestaat uit algen, zeewieren en een
geconcentreerde samenstelling van specifieke
kruidenconcentraten. De combinatie van
natuurlijke ingrediënten én de speciale bereiding
hiervan, resulteert in een hoge effectiviteit. Om
optimaal effect te bereiken is het advies Rovistim
preventief toe te passen
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Stamdiameter Dosering per boom

10 cm 0,2 liter

20 cm 0,4 liter

30 cm 0,5 liter

40 cm 0,7 liter

50 cm 0,9 liter

60 cm 1,1 liter

70 cm 1,3 liter

80 cm 1,5 liter

LEES MEEROppervlakte m2 Rovistim Water

1.000 2 liter 50 - 100 liter

5.000 10 liter 250 - 500 liter

10.000 20 liter 500 - 1.000 liter
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@GreenGuardBV @greenguard

Rovistim toe passen gedurende het groeiseizoen.
Rovistim oplossen in water en toedienen tijdens
het water geven of door middel van sproeien of
spuiten. Spuit met grove druppels zodat Rovistim
de bodem bereikt. Voor optimale werking moet de
bodem vochtig zijn en is er bij voorkeur
regenachtig weer nodig. Na het aanbrengen is
sproeien met water noodzakelijk, tenzij het regent. 

De werkingsduur is 2 - 3 weken. Nazorg planten: 1
- 2 behandelingen. Nazorg bomen: gedurende 1 - 3
jaar, afhankelijk van de behoefte. Rovistim is
verkrijgbaar per 5 en 10 liter. Rovistim is voor
professioneel gebruik.

Aanplanten bomenToepassing

Curatieve toepassing (hoge dosering)
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