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TreeStart - Mycorrhiza til træplantning 
Sammensætningen af TreeStart sikrer en hurtig etablering i det første år og stærk vækst i årene derefter. De 
biologisk nedbrydelige poser gør det til et brugervenligt produkt. Brevene kan placeres i plantehullet uden at åbne 
dem. TreeStart bliver aktiv, så snart planten begynder at vokse. Når rødderne begynder at vokse, går essentielle 
jordsvampe i TreeStart i symbiose med rødderne for at sikre sund vækst. Bakterierne i TreeStart er nødvendige for 
planter ved at frigive mineraler, binde kvælstof og nedbryde organisk materiale. Gødningen i poserne er af 
vegetabilsk og naturlig oprindelse. Tilsætningen af naturlige fulviske stoffer sikrer en forbedret absorption af 
planterne. Samarbejdet mellem mycorrhiza og et fugtighedsbindemiddel sikrer en høj stresstolerance under tørre 
og våde forhold. 

• Enkel anvendelse 
• Indeholder nødvendig jordbiologi 
• Bionedbrydeligt pose 
• Indeholder en naturlig mycorrhiza-stimulator 
• Forhindrer udvaskning af kvælstof 
• Forbedrer plante- og rodvækst efter plantning 
• Øger stresstolerance 

 

 

Fordele ved anvendelse 

• Enkel anvendelse 
• Indeholder nødvendig jordbiologi 
• Bionedbrydeligt pose 
• Indeholder en naturlig mycorrhiza-stimulator 
• Forhindrer udvaskning af kvælstof 
• Forbedrer plante- og rodvækst efter plantning 
• Øger stresstolerance 
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Dosering 

Poseemballage er fuldt biologisk nedbrydeligt og opfylder standarderne i EN 13432. Træer og buske 

med bare rødder skal behandles med PHC MycorDip. Kontakt din produktrepræsentant for 

skræddersyet rådgivning. 

Buske (længde) Rodklump diameter Poser 

80/100 cm 20 cm 1 

100/150 cm 25/30 cm 2 

150/200 cm 35/40 cm 3 

200/250 cm 40/50 cm 4 

– – – 

Træer (omkreds) Rodklump diameter Poser 

8/14 cm 35/40 cm 3 

14/20 cm 45/55 cm 4 

20/25 cm 70 cm 5 

25/30 cm 80 cm 6 

30/35 cm 90 cm 7 

35/40 cm 100 cm 8 

Emballage, transport og opbevaring 

TreeStart er pakket i poser med 50 poser. Produktet tiltrækker fugt og skal opbevares på et tørt, 

frostfrit sted væk fra direkte sollys. Luk posen tæt efter åbning. Poser kan hærde uden for 

pakken. Dette har ingen indflydelse på funktionen. 

Opbevaringstid: 2 år. 
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Ingredienser 

Vegetabilsk gødning 33,30 % 

Stenmel 17,78 % 

Fulvic Tør 8,89 % 

Hydrogel 8,22 % 

Naturligt fosfat 2,22 % 

Rhizo bakterier 0,62 % 

Mycorrhiza spor 0,46 % 

Formononetine 0,01 % 

Inerte ingredienser 28,50 % 

Som med alle organiske materialer kan analysen variere med 15%. 

Tilladelse 

TreeStart er en blandet gødning af mineraler og biostimulerende stoffer. 

Emballage, transport og opbevaring 
TreeStart fås i poser med 50 poser. Produktet tiltrækker fugt. Opbevar tørt, frostfrit og ude af direkte 
sollys. Efter åbning skal du forsigtigt gense posen. Breve kan blive hårde uden for pakken. Dette 
påvirker ikke handlingen. 
Holdbarhed: 2 år. 

Oplysninger om sundhed og sikkerhed 
Ikke beregnet til indtagelse. Vask hænder efter brug. I tilfælde af en ulykke, eller hvis du føler dig 
utilpas, skal du kontakte en læge. HOLDES UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE 

Garanti 
Plant Health Cure sælger produktet TreeStart i Danmark via Proplant.dk ApS. Når du bruger, skal du 
nøje følge instruktionen på emballagen. Vi garanterer ikke produktets egnethed uden for den 
oprindeligt tilsigtede applikation. Plant Health Cure er kun forpligtet til at erstatte produkter, der ikke 
opfylder specifikationerne. Forslag til anvendelse og oplysninger om resultaterne af anvendelsen af 
produktet fra producenten kan betragtes som pålidelige. Da Plant Health Cure ikke kan kontrollere 
brugsbetingelserne, er køberen/brugeren ansvarlig for alle resultater, herunder skader eller skader 
som følge af brugen af dette produkt alene eller i kombination med andre materialer. Copyright 2017, 

verserende patenter. HOLDES UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE. 
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