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INOQ Special 
Et alsidigt mix af Mycorrhiza, der sikrer god og hurtig etablering af dine plantninger.  

Mycorrhiza er svampe, der i symbiose med planternes rødder hjælper planten med at få vand og 
næringsstoffer, til gengæld herfor, får Mycorrhiza sukkerstoffer retur. Fordi Mykorrhiza er så effektive 
til at finde enhver vand og nærings ressource i vækstmediet, og til at administrerer den for planten, 
kan du spare på gødskning til dine planter (brug evt. lidt organisk gødning) og kun give planterne få 
dybdevandinger ved tørkeindeks 9 eller derover. 

• Vækst og evnen til blomstringen øges 
• Tolerance over for skadedyr og sygdomme øges 
• Dårlige vejrforhold tolereres bedre (både tørke og vand) 
• Jordstrukturen forbedres (også godt ved heftig regn) 
• Let at blande med alle jordtyper. 
• Høj vandabsorberingsevne. 

• Forbedring af jordstrukturen. 
• Forøgelse af humusindholdet 

 
I såvel haver, som parker og landskab lægges der mere og mere vægt på fuld bæredygtighed, en 
naturlig produktionsmetode og den interne kvalitet af planterne. Den rettidige inokulering af rødderne 
med naturlige mykorrhiza jordsvampe styrker planterne bæredygtigt. 

INOQ endomycorrhizal produkter er vitale stoffer for jorden, der hjælper planterne med at danne et 
naturligt samfund med nyttige mykorrhizale symbioser. Disse vigtige partnere for planterne findes ikke 
i alle slags præparerede vækstmedier, hvor der ofte er lagt mere fokus på struktur end på aktive 
svampe og gavnlige bakterier. Ligeledes findes de ikke i mange jord- og grusarter. I m oderne 
planteproduktion, plejes planterne optimalt af professionelle gartnere i vækstfasen, med jord med højt 
humusindhold, organiske gødninger og mellemafgrøder, der gavner jord og planter. Den første stress, 
der kan være altødelæggende for planten, opstår oftest ved ud/omplantning af dem til dårlige 
jordforhold. 

Gartnere og landskabsarkitekter skal ofte garantere en vækstrate for projekter, og fiaskoer er dyre at 
erstatte. Behandling med INOQ endomycorrhizal-produkter reducerer stress ved omplantning og 
reducerer udfald betydeligt, hvilket sparer arbejde og omkostninger!  
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Jord ændring/biostimulans      

  Ved hjælp af højmose tørv, ler, perlit og levende mikroorganismer  
Til jordforbedring og forøgelse af biologisk aktivitet  
Hvis produktrelaterede doserings anbefalinger følges, er det samlede 
næringsstofindgang under de maksimale værdier, der er specificeret i DüVO §4 (#) 2. 
0,27% Kaliumoxid  
16,94% organisk stof  

Netto volumen  10 ltr.    

Distributør  Proplant.dk ApS – Snedkervej 18 – 6710 Esbjerg – Tlf. 93942121 – www.proplant.dk 

Indeholder  Højmosetørv, ler, perlit og levende mikroorganismer  

  Endomycorrhizal svampe   

  Rhizoglomus irregulare  

  Funneliformis mosseae  

  Funneliformis caledonium  

  0,35% svovl (S), 0,6% magnesium (mg)  

Opbevaring  2 år, mellem 4 °C og 15 °C under mørke og tørre forhold  

Dosering  I substrat  2 til 5% (produktion af frøplanter)  
5 til 10% (planteproduktion)  

  I plantehul  20 ml/plante (op til 12 cm pot) op til 
100 ml/plante (op til 10 l potte)  

  I beplantninger  Alt efter størrelsen af planten, op til 100 ml/plante i borede huller  

  Overfladebehandling  100 ml/m² (eller 500 m hæk) 

Yderligere information    

  Med hensyn til genteknologi: de anvendte mikroorganismer er indenlandske stammer. 
Der anvendes ingen genetisk modificerede organismer (GMO'er)  

      

Mycorrhiza-enheder (pr. ml)  145  

Mycorrhiza effektivitet  
(øget vækst [%] i standardiseret test)  

54 +/- 8  

Specifik vægt [g/l]  220-360  

Tolerance over for fungicider  dokumenteret  

Oplysningerom sundhed og sikkerhed  Ingen særlig forsigtighed er nødvendig.   
Undgå dog indånding og indtagelse  
Fri for patogener bevist (DNA MultiScan®)  
Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt  

Føres i pakninger:   10 ltr., 25 ltr., og 1000 ltr.  

Kan anvendes i økologisk landbrug i(EU-Kommissionens forordning 889/2008 artikel 3 (4))  

  


