Productinformatie

TreeGuard
TreeGuard is een milieuvriendelijk product op basis van natuurlijke organische voedingsstoffen, die de
opname van de wortels stimuleert, met daarnaast een verdrijvende werking op luizen, mineermotten
en overige hinderlijke bladzuigende en bladetende insecten.
TreeGuard is systemisch, wordt door de wortels opgenomen, en naar de bladeren getransporteerd.
De smaak van het blad zal door TreeGuard enigszins veranderen, waardoor de bladeren
onaantrekkelijk worden voor zuigende insecten. Dit is overigens voor de mens niet waarneembaar.

doseringstabel

TreeG
TreeGuard Premium:
Premium:
Meng 1 liter TreeGuard Premium op 50 liter water. (1 op 50)
Deze oplossing kan het beste worden toegediend
door aangieten óp de grond rond de boom,
boom
of toedienen in doseerbuizen, drainring of drainslang.

Boomdiameter
10 cm
20 cm
30 cm
40 cm
50 cm

TreeGuard
1 op 50
10 liter
20 liter
30 liter
40 liter
50 liter

doseringstabel

TreeGuard Granulaat:
TreeGuard Granulaat wordt eenmaal bij de boom gestrooid,
of in de grond verwerkt.
Door de natuurlijke voedingsstoffen wordt de opname van de
wortels gestimuleerd. Daardoor zullen ook de plantextracten
meegenomen worden met de sapstroom.
Het voordeel van TreeGuard Granulaat is de lange werking, en
de arbeidsbesparing door de eenmalige toediening.

Boomdiameter
10 cm
20 cm

Granulaat
2 kg
4 kg

30 cm
40 cm
50 cm

6 kg
8 kg
10 kg

Vroeg beginnen is belangrijk:
TreeGuard heeft enige tijd nodig om in de bladeren van de boom te komen. Wij adviseren dan ook
om vroeg in het seizoen te beginnen zodra de eerste groei zichtbaar is, en de sapstroom op gang
komt (begin april). De natuurlijke organische voedingsstoffen in TreeGuard Premium en TreeGuard
Granulaat stimuleren de groei van de wortels. Het zijn deze haarwortels die zorgen voor de opname
van voeding. Hierdoor zal ook TreeGuard beter worden opgenomen in de boom.
Belangrijk:
Belangrijk: Afhankelijk van de insectendruk is het wellicht nodig de behandeling met
TreeGuard Premium te herhalen.

