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Tree-fit

Vloeibare organische meststoffen

Tree Fit Basis

Tree-Fit Basis wordt toegepast bij recentelijk aan- en verplantte bomen en heesters. Ook te
gebruiken waar bestaande bomen in zodanig schrale grond( of bomenzand) staan dat er
ondersteunend voeding gegeven dient te worden. Tree-Fit Basis bespoedigt de groei,
voorkomt gebrek ziekten, geeft kleur en activeert haarwortels. Het verhoogt de vitaliteit en
versterkt de weerstand van bomen en heesters. De voedingsstoffen hebben een hoge
opnamecapaciteit en worden gemakkelijk door de plant omgezet. Dit levert een hogere
weerstand op en versterkt direct de groei. Tree-Fit Basis bevat alle essentiële elementen in
een natuurlijke en snel opneembare vorm.

Tree-Fit Basis

• geeft groei, geeft kleur

• voorkomt gebreksziekten, verhoogt de weerstand

• stimuleert de bodem en de wortels

Bevat: NPK 6-3-4 + aminozuren, melasse en zeewier.

Tree Fit Speciaal

Tree-Fit Speciaal wordt toegepast bij het recentelijk aan- en verplantte bomen en heesters.
Het bespoedigt de groei, geeft kleur en activeert bodemleven en de aanmaak van
haarwortels. Tree-Fit Speciaal vergroot de vitaliteit en versterkt de weerstand tegen
schimmels en andere ziekten en plagen. De “slapende ogen” worden geactiveerd en het
vermindert in sterke mate plantstress. De voedingsstoffen hebben een hoge
opnamecapaciteit en worden gemakkelijk door de plant omgezet. Dit levert een hogere
weerstand (dankzij o.a. thiamine) op en versterkt direct de groei. Deze mix bevat alle
essentiële elementen in een natuurlijke en snel opneembare vorm.

Tree-Fit Speciaal

• geeft groei, geeft kleur en weerstand

• vermindert en voorkomt plantstress

• stimuleert het bodemleven en activeert slapende ogen

Bevat: NPK 4-3-5 + aminozuren, melasse, zeewier, humuszuren,
sporenelementen, saponine, vitamine B1 (thiamine) en bacteriën.

Standaard dosering (gemengd aangieten en spuiten): 0,5 % oplossing: 50 ml per 10 ltr.
Water (0,5 liter per 100 liter water)

Bomen per cm stamomtrek aangieten:

14/16 en 16/18 cm : 0,5 liter per 100 liter water (één can = 40 bomen)
18/20 en 20/25 cm : 1 liter per 100 liter water (één can = 20 bomen)
30 cm of meer: 1,5 liter per 100 liter water (één can = ± 13 bomen)


