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MYKO Træ          Charge:  C-0115 

Træproduktion, -træplantning og -restaurering 

✓ Blanding af mycorrhiza svampe  

✓ Forbedrer jordbundsstrukturen en sammenlægning 

✓ Øger humus-indholdet 

✓ Kan anvendes i økologisk landbrug i overensstemmelse med EF-Kommissionen forordning 889/2008 Artikel 3, 

stk. 4 

Jordbundsændring/biostimulerende 

Ved at bruge højmose tørv, ler og levende mikroorganismer 

Til forbedring af jordbunden og forøgelse af den biologiske aktivitet  

Hvis produktrelaterede applikationsanbefalinger følges, ligger det samlede næringsstofinput under de maksimumsværdier, 

der er angivet i DüVO §4 (3) 2. 

0,53  % kvælstof (N) 

0,14  % Fosfat (P2O5) 

0,26% Kaliumoxid (K2O) 

 

Forhandler:  Proplant.dk ApS, Snedkervej 18, 6710 Esbjerg. Tlf. 93942121, info@proplant.dk 

Producent:  INOQ GmbH, Solkau 2, 29465 Schnega, Tyskland 

 

Nettovolumen: 10 l 

 

Indhold: Højmose tørv, ler og levende mikroorganisme 

Ectomycorrhizal svampe 

• Amanita muscaria, Cenococcum geophilum,  

• Hebeloma crustuliniforme, Hortiboletus  rubellus 

• Pisolithus tinctoriuis, 

Endomycorrhizal Svampe 

• Rhizoglomus uregelmæssig,  Tragtiformis mosseae, 

• Tragtformis caledonium,  Funneliformis  geosporum 

 0,16  % svovl (S), 0,42  % magnesium (mg), 25,11 % organisk stof 

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

 

Dosering Blanding i vækstmedie 2-5 %   (produktion af frøplanter) 

  5-10 %    (planteproduktion) 

 Placering i plantehullet 20 ml /plante (op til Ø 15 cm stamme) 

  op til 100 ml /plante /op til Ø 40 cm stamme) 

 Eksisterende planter op til 100 ml / plante i borehuller 

 Overfladebehandling op til  100 ml / m² 

 

Yderligere oplysninger 

Med hensyn tilgenteknologi: De anvendte mikroorganismer er oprindelige stammer. Der anvendes ingen genetisk 

modificerede organismer (GMO'er) 

 

Ectomycorrhiza colonisation index (standardiseret  test) 80% 

Endomycorrhiza Enheder (pr. ml) 60 

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

 Ectomycorrhiza  24. ± 5 

 Endomycorrhiza 32. ± 8 

Specifik vægt [g/l] 300 - 450 

 

Tolerance over for fungicider  Bevist 

 

Oplysninger om sundhed og sikkerhed Ingen særlig forholdsregel nødvendig 

    Undgå indånding eller indtagelse 

Fravær af fytopatogener bevist 

(DNA multiscan®) 

    Materialesikkerhedsdatablad tilgængeligt på www.proplant.dk 

 

Forhandles i pakninger: 1 liter, 5 liter, 10 liter, 25 liter, 1000 liter 
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