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Essentiële bouwstoﬀen
in biologisch afbreekbaar sachet

De samenstelling van TreeStart zorgt voor een snelle aanslag in het eerste jaar en sterke doorgroei in de jaren daarna. De biologisch afbreekbare sachets maken het een eenvoudig toepasbaar product. Het sachet kan in het plantgat worden geplaatst zonder te openen. Zodra de plant
gaat groeien wordt ook TreeStart actief. Bij de eerste wortelgroei gaan essentiële bodemschimmels in TreeStart in symbiose met de wortels om een gezonde groei te waarborgen. De bacteriën in TreeStart zijn noodzakelijk voor planten door het vrijmaken van mineralen, binden van
stikstof en het afbreken van organisch materiaal. De meststoﬀen in de sachets zijn van plantaardige en natuurlijke oorsprong. Bijvoeging van natuurlijke fulvine zorgt voor een verbeterde opneembaarheid voor de planten. De samenwerking van mycorrhiza en een vochtbinder zorgt voor
een hoge stresstolerantie onder droge en natte omstandigheden.
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Eenvoudige toepassing
Bevat noodzakelijke bodembiologie
Biologisch afbreekbaar sachet
Bevat natuurlijke mycorrhiza-stimulator

•
•
•

Voorkomt uitspoeling van stikstof
Verbetert de doorgroei na aanplant
Verhoogt de stresstolerantie

GEBRUIK IN COMBINATIE MET ANDERE (PHC) PRODUCTEN
TreeStart zorgt voor de noodzakelijke biologie en bemesting bij de opstart en gedurende het eerste jaar.
Na het eerste jaar is regelmatige toepassing van Healthy Start-tabletten aan te raden. TreeStart kan met alle
PHC-meststoﬀen, PHC-bacteriële producten en PHC-plantversterkers worden gebruikt.
Verpakking, vervoer & opslag
TreeStart wordt geleverd in zakken met 50 sachets. Product trekt vocht aan. Droog, vorstvrij en uit direct zonlicht
opslaan. Na opening de zak zorgvuldig hersluiten. Sachets kunnen hard worden buiten de verpakking. Dit heeft geen
invloed op de werking.
z.o.z.

Postbus 103 5060 AC Oisterwijk | Nederland | 013 - 7200 300 | www.phc.eu | info@phc.eu

Plant Health Cure B.V.

Technische gegevensblad

# 29

Gezondheid- en veiligheidsinformatie
Niet bedoeld voor inname. Was handen na gebruik. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt arts raadplegen
BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN
Productlicenties
TreeStart is een organische biostimulant en bevat producten die binnen de EU 847/2007 en NOP-normen vallen.
Patenten op dit product zijn aangevraagd en lopend.

AANVULLENDE INFORMATIE

INGREDIENTEN
Plantaardige meststof
Steenmeel		
Fulvic Dry		
Hydrogel 		
Natuurfosfaat		
Rhizobacteriën		
Mycorrhiza sporen
Formononetine 		
Inerte ingrediënten

33,30 %
17,78 %
8,89 %
8,22 %
2,22 %
0,62 %
0,46 %
0,01 %
28,5 %

Patenten in aanvraag, copyright 06-2017. Sachet-verpakking is volledig biologisch afbreekbaar en voldoet aan de normen gesteld in EN 13432. Bomen en
struiken met naakte wortels moeten met PHC MycorDip worden behandeld.
Zoals met alle organische materialen kan de analyse met 15% afwijken.

GEGARANDEERDE ANALYSE

DOSERING
Struiken (lengte)		
80/100 cm
100/150 cm
150/200 cm
200/250 cm

Wortel diameter 		
20 cm 					
25/30 cm
35/40 cm			
40/50 cm

Sachets
1
2
3
4

Bomen (omtrek)		
8/14 cm
14/20 cm
20/25 cm
25/30 cm
30/35 cm
35/40 cm

Wortel diameter 		
35/40 cm 			
45/55 cm
70 cm			
80 cm
90 cm
100 cm

Sachets
3
4
5
6
7
8

Endo-mycorrhiza

30,2 sporen/sachet
Rhizophagus intraradices
Entrosphospora colombiana
Glomus etunicatum
Glomus clarum

Ecto-mycorrhiza

390.000 sporen/sachet
Pisolithus tinctorius

Rhizo-bacteriën

710.000 KVE/sachet
Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus licheniformis
Bacillus pumilus
Bacillus subtilis
P. azotofixans
A. chroococcum

Fulvine/Humine

8%

GARANTIE
Plant Health Cure verkoopt het product TreeStart. Volg bij gebruik nauwkeurig de instructie op de verpakking. Wij staan niet garant voor geschiktheid van het product buiten de
oorspronkelijk bedoelde toepassing. Plant Health Cure is slechts gehouden tot vervanging van producten die niet aan de specificaties voldoen. Suggesties voor gebruik en informatie over resultaten door het gebruik van het product, verkregen bij de producent, kunnen betrouwbaar worden geacht. Omdat Plant Health Cure geen controle kan uitoefenen op de
gebruiksomstandigheden, is de koper/gebruiker verantwoordelijk voor alle resultaten, inclusief letsel of schade voortkomend uit het gebruik van dit product alleen of in combinatie
met andere materialen. Copyright 2017, patenten in aanvraag. Buiten bereik van kinderen houden.
De laatste versie van dit gegevensblad is altijd te vinden op www.phc.eu.
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