
DECLARATIE DE CONȚINUT 
pentru produsul 

 

ROOTS 

Seria ROOTS Nr. 10112020INPTORG-ROOTS-ANXII 
Emisă de: NOROFERT S.A. 
 

Prin prezenta, NOROFERT S.A., CIF RO12972762, cu sediul social în Str. Petrache Poenaru, nr. 26, 
sector 5, București declară că: 

Produsul ROOTS conține substanțe active NON GMO permise a fi folosite în agricultura 
ecologică, în conformitate cu Reg. (CE) 889/2008 de punere în aplicare a Reg. (CE) 834/2007, 
Anexele I și II, după cum urmează: 

 
      Substanțe active declarate: 
 

• trichoderma hamatum; 

• trichoderma atroviride (harzianum spp.); 

• trichoderma koningii; 

• trichoderma lonigbrachiatum; 

• trichoderma reesei; 

• Azospirillum lipoferum; 

• bacillus subtilis; 

• bacillus amyloliquefaciens; 

• bacillus licheniformis; 

• 8 Endo-Mycorrhizae; 

• 7 Ecto-Mycorrihizae; 

• 5 Trichoderma; 

• acizi humici; 

• ascophyllium nodosum; 

• aminoacizi; 
 
Declarația este valabilă în conformitate cu Regulamentul (CE) 834/2007 pe toată perioada 
validității acestuia, cu referire exactă la restricțiile și permisiunile specificate în Anexele I 
și II, părți integrante ale acestuia (n.r. Reg. (CE) 834/2007) 
 
 
        NOROFERT S.A. 
          L.S. 



 
 

 FIȘA TEHNICĂ ȘI DE DESCRIERE A PRODUSULUI 
 

 ROOTS 
 
Conținut: microorganisme, aminoacizi, acizi humici. 
 
Fraze de precauție 
P 101 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau 
eticheta produsului. 
P 102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
P 280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție 
a ochilor/echipament de protecție a feței. 
P 302 + P352 – În caz de contact cu pielea: spălați cu multă apă. 
P 363 – Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare. 
P 501 – Eliminați conținutul/recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor 
periculoase. 
 
Mod de ambalare: 

e x monodoză 0,25L, 1L, 10L 

 
Depozitare / termen de valabilitate: 
5 – 25 grade Celsius, ferit de razele soarelui și îngheț / 24 luni de la data fabricației 
 

 Producător: 
 NOROFERT S.A. 

Str. Petrache Poenaru, nr. 26, sector 5, București 
ROMÂNIA 

 
Telefon: 0720.764.420 
Adresa de e-mail: office@norofert.ro 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:office@norofert.ro


1. Conținut produs / conformitate 
 

• trichoderma hamatum; 

• trichoderma atroviride (harzianum spp.); 

• trichoderma koningii; 

• trichoderma lonigbrachiatum; 

• trichoderma reesei; 

• Azospirillum lipoferum; 

• bacillus subtilis; 

• bacillus amyloliquefaciens; 

• bacillus licheniformis; 

• 8 Endo-Mycorrhizae; 

• 7 Ecto-Mycorrihizae; 

• 5 Trichoderma; 

• acizi humici; 

• ascophyllium nodosum; 

• aminoacizi; 
 
*conform cu 889/2008 – Anexa  II (actualizat) 
 

2. Proprietăți fizico/chimice 
ROOTS se prezintă sub formă de lichid de culoare maro închis, cu miros specific. 
 
 

3. Mod de acțiune / descriere 
ROOTS  este un produs ecologic inovativ care are rol preventiv, de populare a solului cu 
microorganisme, de stimulare a dezvoltării rădăcinilor și de activare a elicitorului. 
ROOTS  se administrează ca atare direct la rădăcină, nefiind necesare alte operațiuni, în 
același timp cu administrarea uleiului mineral (FORTIS MINERAL T.P.). 
Prin conținutul său de microorganisme asigură protecția pomului / arbustului/ butașului, 
aerează solul, disponibilizează nutrienții și activează sistemul natural de protecție. 

Rolul ciupercilor Trichoderma: 
- Distrug bolile din sol; 

- Susțin dezvoltarea rădăcinilor; 

- Competiție directă cu patogenii pentru spațiu și nutrienți; 

- Determină plantele să sintetizeze compuși biostatici; 

- Infectează hivele fungice ale factorilor patogeni; 

- Stimulează producția de substanțe cu rol de apărare; 

- Facilitează absorbția de nutrienți minerali; 

 
 



Rolul Bacillus Subtilis: 
- Biocontrol (distruge bolile din sol); 

- Competiție directă cu patogenii pentru spațiu și nutrienți; 

- Infectează hivele fungice ale factorilor patogeni; 

 
Rolul Bacillus Amyloliquefaciens: 

- Stimulează producția de zahăr, enzime și vitamine; 

- Stimulează dezvoltarea rădăcinilor; 

- Extrem de eficient împotriva Botrytis, Fusarium, Pythium și Rhizoctonia; 

 
 
Rolul micorizelor: 
Micoriza (în plural: micorize, numele științific mykorrhiza) este o formă de simbioză 
între fungi și plante în care o ciupercă intră în contact cu sistemul rădăcinilor fine unei 
plante.  
Datorită caracteristicilor specifice, micorizele sunt împărțite în mod tradițional în trei 
grupuri diferite: ectomicorize, endomicorize și micorize arbusculare. O altă clasificare 
face distincția între cinci micorize, anume ortoide, ectopice, arbutoide, ericoide și 
arbusculare precum două forme antagoniste. 
Miceliul (toate hifele ramificate) formează o teacă densă în jurul vârfurilor 
rădăcinoase tinere, încă fără scoarță. Ca reacție, capetele rădăcinilor se umflă și nu 
mai dezvoltă fire păroase. După ce acele lipsesc, hifele ciupercii preiau 
responsabilitatea. Astfel, hifele fungide cresc în cortexul rădăcinii, dar nu penetrează 
în celulele lor, ci formează în spațiile extracelulare o rețea care facilitează schimbul de 
nutrienți între ciupercă și plantă, așa numita „Rețeaua Hartwig” (după botanistul 
silvicultor german Robert Hartig, 1839-1901).  
Ele ajung foarte departe în matricea solului, asigurând o absorbție bună și extinsă a 
nutrienților și a apei. În plus, micorizele protejează rădăcina copacilor de infecții prin 
penetrarea de bacterii sau altor ciuperci. 

 
Rolul aminoacizilor: 

- Stimularea procesului de înflorire; 

- Aduce un raport semnificativ la dimensiunea și coloritul fructelor; 

- Creșterea raportului de zahăr și aciditate (Brix); 

 
Rolul acizilor humici: 

- Deblocarea nutrienților din sol; 

- Crește permeabilitatea membranelor permițând absorbția nutrienților; 

- Stimulează dezvoltarea și înmulțirea microorganismelor din sol; 

- Reduce problemele de supra-salinitate; 

- Reduce eroziunea solului; 



 
Rolul ascophyllium nodosum: 

- Asigură necesarul de auxine, citochinine, micro și macro elemente; 

- Conținut ridicat de gibereline, betaine, polizaharide și aminoacizi; 

 
Rolul Azospirillum lipoferum: 

- Colonizează rădăcinile fixând azotul, fitohormonii și hormonii; 

- Dezvoltă sistemul radicular; 

- Facilitează absorbția nutrienților; 

- Întărește sistemul imunitar; 

 
5. Doze recomandate 

 1 x monodoză (flacon 0,25 litri) / pom fructifer / arbust / butaș viță de vie 
 
 5L /ha , in 200 litri apa 
 
 
        Culturi țintă: 

- Arbuști fructiferi; 

- Măr, păr, cais, piersic; 

- Cireș, prun, smochin; 

- Viță de vie; 


