
 
Organische biostimulator  
 
Tree-Fit Root activator wordt toegepast bij de aan- en verplant van bomen en heesters en 
daar waar bij werkzaamheden aan de bodem schade aan de wortels van bomen en of andere 
beplanting ontstaat. Tree-Fit Root activator bespoedigt het herstel en de snelle aanmaak van 
nieuwe haarwortels, het vergroot de vitaliteit en versterkt direct de weerstand van bomen en 
heesters.    
 
De opnamecapaciteit van voedingsstoffen en het transport door de plant worden bevorderd. 
Dit levert een hogere weerstand op en versterkt de groei. Tree-Fit Root activator bevat alle 
essentiële elementen in een natuurlijke en snel opneembare vorm.   
 

Tree-Fit Root activator: 

 stimuleert actief de wortelontwikkeling 

 stimuleert direct het bodemleven 

 verbetert de voedingshuishouding in de bodem 

 vermindert “inboot” 

 planteigen hormonen voor balans in groei 

 bevat meer dan 70 sporenelementen 
 

Samenstelling: 
Humuszuren, sporenelementen saponine, aminozuren, vitamine C en B1 en zeewier.  
 
Dosering algemeen advies:   
Gemengd aangieten en spuiten. 0,5% oplossing: 50 ml per 10 ltr water.  
 
Per cm stam diameter: 
0 - 10 cm 0,5% oplossing: 50 ml per 10 ltr water  
10 - 20 cm 0,8% oplossing: 80 ml per 10 ltr water  
20 - > cm 1% oplossing: 100 ml per 10 ltr water  
 
Toepassing: 
Bomen diameter 10 - 20 cm  
50-70 ltr spuitvloeistof verdelen tussen spuiten en aangieten 1:4  
Bomen diameter 20 - 40 cm  
100 ltr spuitvloeistof verdelen tussen spuiten en aangieten 1:5  
Bomen diameter meer dan 40 cm  
150 / 200 ltr spuitvloeistof verdelen tussen spuiten en aangieten 1:5  
 
Voor een optimaal resultaat adviseren we de juiste dosering door één van onze adviseurs te 
laten bepalen aan de hand van de bodemgesteldheid.  
 
 
Daar Innogreen VOF over het gebruik, de opslag alsmede het onjuist toepassen van haar producten geen controle  
kan uitoefenen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor verminderde werking of eventuele schade.  
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