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Vertimulch 
Livredder til hække og buske 
En stærk alt-i-en jordforbedring til eksisterende hække, planter eller træer. Universelt anvendelig til træer 
og andre planter på grund af kombinationen af endomycorrhiza og ectomycorrhiza. Mycorrhizal svampe 
koloniserer rødderne under forskellige forhold, hvilket resulterer i en markant stigning i - blandt andet - 
absorptionskapaciteten. 

Jordkomprimering eller jordbearbejdning kan resultere i stressende forhold for vegetationen. Tilsætning af 
mycorrhiza og rhizobakterier genopretter røddernes effektivitet og styrker planternes stresstolerance. PHC 
Vertimulch lufter jorden og letter ny roddannelse. Kombinationen af mycorrhiza og rhizobakterier 
gendanner den essentielle biologi omkring rødderne, som er blevet forstyrret af jordpakning.  

Forskning viser, at forskelle i vækst er signifikante på lang sigt. Dette skyldes det øgede 
absorptionsområde, næringstæthed og adgang til kapillærvand. 

• Alt-i-en løsning 
• Hurtig genopretning fra jordpakning 
• Patogenfri 
• Markant forbedret vækst årligt 
• Reparation af rodskader 
• Enkel og økonomisk anvendelse 
• Betydelig langsigtet vækstforskel 
• Øget tolerance for tørke og varmestress 

Ingredienser 

Endomycorrhiza 0.05 % (1,96 sporer/gram) 

Ectomycorrhiza 0.1 % (116.000 sporer/gram) 

Rhizobakterier 1 % 

Organisk gødning 46.36 % 

Fulvinsyre / huminsyre 26 % 

Polyacrylat 1 % 

Maltodextrin 0,1 % 

Formononetin 0.003 % 

Inerte ingredienser 25.387 % 

 

Dosering 
Velegnet til alle arter af træer, buske og hække. En volumenforøgelse kan opnås ved at kombinere med 
Biovin.  

Anvendelse Dosering 

Huller ± 8 cm i diameter og 25-30 
cm dybe 

85 gram/hul 

Boreafstand 75 cm 

Flade behandling / m² 10 kg / 80 m² 

I hæk / m 10 kg / 200 m hæk 
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Instruktioner ved fladebehandling 

1. Fjern blade og evt. flislag fra det område, hvor der skal behandles. 
2. Strø omhyggeligt den anbefalede mængde på arealet 
3. Med kultivator bearbejdes Vertimulch godt ned i jorden. 

1. Arbejd, med kultivator, 10 cm ned i muldlaget (15+ cm fra eventuelle stammer) 

4. Afslut og udjævn området. 

Instruktioner ved hækplantning 

1. Når hul eller rende er gravet og klar til plante: 
1. Bedst: strø 20-25 gram pr plante på jorden, der skal fordeles om plantens rødder. 
2. Godt nok: strø 20-25 gram pr plante i plantehullet inden planten sættes deri. 

2. Fordel muld omhyggeligt omkring plantens rødder og træd godt til. 
3. Afslut og udjævn området. 

Instruktioner til motorboremaskine 

1. Fjern blade og evt. flislag fra det område, hvor 
der skal bores. 

2. Opret en lille bunke med 85 gram PHC 
Vertimulch. (en måleske) 

3. Bor lige gennem Vertimulch til en dybde på 25-30 
cm. 

4. Bland Vertimulch med jorden ved at flytte boret 
op og ned i borehullet 2 eller 3 gange. 

5. Stempel ned for at forsegle borehullet. 
6. Afslut og udjævn området. 

Instruktioner til hånd- / stangboremaskine 

1. Bor huller som beskrevet ovenfor. 
2. Gem jorden, der er boret ud i en trillebør. 
3. Bland 85 gram Vertimulch grundigt med jorden fra hvert borehul. (85 gram x antal huller) 
4. Brug denne blanding fra trillebør til at udfylde hullerne igen og stamp ned med en pind. 

 

Emballage, transport og opbevaring 
PHC Vertimulch leveres i en kasse på 10 kg. Dette produkt tiltrækker fugt. Opbevares forseglet, tørt, væk 
fra UV-lys og mellem 0 ° C og 30 ° C. 
Opbevaringstid: 2 år. 

Kontakt din produktrepræsentant (Proplant.dk ApS, 93942121) for skræddersyet rådgivning.  


