
RHIZOTONIC

u	RYCHLEJŠÍ VÝVOJ KORENU

u	SILNÉ KORENY

u	ZVÝŠENÁ ODOLNOST 
 VUCI CHOROBÁM

u	VÍCE NEŽ 60 MIKRO- 
 BIOLOGICKÝCH LÁTEK

DYNAMICKÝ KOŘENOVÝ STIMULÁTOR A UVOLŇOVAČ NAPĚTÍ
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CANNA RHIZOTONIC je silný, na bázi řas, vegetativ-
ní stimulátor pro kořeny rychlerostoucích rostlin, kte-
ré už mají kořeny nebo počátky kořenů. RHIZOTO-
NIC stimuluje další kořenový růst, zvyšuje odolnost 
rostlin proti nemocem a podporuje vnitřní a vnější 
sílu rostlin.

RHIZOTONIC je 100% přírodní, obsahuje mnoho vi-
tamínů. RHIZOTONIC ovlivňuje kořenový systém a je 
ideálním doplňkem pro plodné prostředí vytvářené 
pěstitelem. RHIZOTONIC má klidný efekt na rostliny 
a je ideální pro použití po přepravě nebo při pře-
sazování. RHIZOTONIC také pomáhá rostlinám, po-
kud jsou nemocné nebo pokud se špatně vyvíjí.

RHIZOTONIC může být používán s jakýmkoliv sub-
strátem. Je vhodný pro pěstování v zemině a hyd-
ro-kulturách. RHIZOTONIC se často nastříkává na 
listy a také ho můžeme použít jako jednoduchý 
prostředek ke zvýšení pH v zásobnících s hnojivem.

Povzbuzující kořenový prostředek
RHIZOTONIC přidává více než 60 mikrobiologických 
látek, které značně zrychlují růst kořenového systé-
mu. Různé stopové prvky a vitamíny jako je B1 a B2 
jsou obsaženy v produktu RHIZOTONIC, aby stimu-
lovaly produkci hormonů a kořenového růstu, tudíž 
poskytuje lepší a silnější kořeny.

Vitální rostliny
Dobré výsledky začínají zdravou rostlinou. Je zde 
mnoho rozdílných způsobů stimulování rostlin vedle 
kyselosti, teploty vzduchu a světla. RHIZOTONIC je 
účinný v kořenové a růstové fázi. Jiný důležitý prvek 
v produktu RHIZOTONIC je hormon na zesílení ko-
řenů Oligosacharid. Vědecký výzkum ukázal jeho 
přínosný efekt při vytváření kořenových buněk bez 
negativních postranních efektů. Vaše rostliny bu-
dou určitě mít krásné, silné a bílé kořeny s produk-
tem RHIZOTONIC.

Výhody produktu CANNA RhIzOTONIC:
• Pomoc při naléhavé tvorbě svěžího, nového  

kořenového růstu při štěpech a přesazování.
• Při předchozím použití feminizátoru semínek 

urychlí proces klíčení.
• Zvyšuje celkový růst a chemické reakce v  

rostlinách k zajištění zdravější, mohutné a silnější 
rostliny.

• Pomáhá při regeneračním procesu rostliny nebo 
při zastřihování tak, aby absolutně v žádném  
případě nebyla vystavená žádnému namáhání.


