
Kasu

MÜKORIISA ISTUTUSPULBER 
MYCOFORCE TRANSPLANTER

ENDO- JA EKTOMÜKORIISA INOKULANT, MIS SOBIB 
PEAAEGU KÕIGILE* KONTEINER- VÕI JUUREPALLIGA 
PUUDELE JA PÕÕSASTAIMEDELE ENNE ÜMBERISTUTAMIST.

SISALDAB
Endomükoriisa liike – Glomus claraum, G. intraradices, G. 
mosseae, G. deserticola, G. monosporum, G. aggregatum, 
Paraglomus brasilianum, Gigaspora margarita ja G. etunicatum
Ektomükoriisa liike – Rhizopogon villosullus, R. luteolus, R. 
amylopogan, R. fulvigeba, Pisolithus tinctorius, Laccaria bicolor, L. 
laccata, Scleroderma cepa ja S. citrinum. Kasulikke mullaseeni ja -
baktereid, tseoliiti, mikroelemente.

PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Mükoriisa aitab taimedel toitainetevaeses pinnases kasvama 
hakata, kuid parimate tulemuste saavutamiseks tuleb taimed 
istutada orgaaniliste ainete rikkasse mulda. Väetise 
kasutamise korral kasutage väikeses koguses aeglase toimega, 
eelistatult madala fosfaadisisaldusega, orgaanilist väetist. 
Mükoriisataimed ei vaja suuri väetisekoguseid. (Vaadake 
MycoForce'i väetiste sarja.) Mükoriisataimed on parema 
tervisega ja elujõulisemad. Hea tervisega taimed peavad 
paremini vastu ka haigustele. Fungitsiidivajaduse korral 
tutvuge meie teabelehega fungitsiidide sobivuse ja 
kasutamise kohta. Taime mittekahjustavad herbitsiidid ja 
insektitsiidid ei häiri mükoriisaseente arengutsüklit.
* SOBIVUS LIIKIDEGA

Kõik puud ja põõsastaimed, v.a. loorebrilised, rododend-
ronid ja asalead. Samuti kanarbikuliste, orhideeliste ja 
ristõieliste perekonda kuuluvad taimed.

Lisateabe saamiseks või nõu küsimiseks selle kohta, 
kuidas mükoriisa eoseid istutamisel kasutada, pöörduge Symbio 
poole. Külastagewww.symbio.co.uk

SÄILITAMINE
MycoForce’i istutuspulber säilib kuivas ja jahedas kohas 
vähemalt 18 kuud. Mitte külmutada ega hoida 
otsese päikesevalguse käes. Kasutage 12 tunni jooksul 
pärast veega segamist.

VASTUTUSEST LOOBUMINE
Symbio müüb toodet MycoForce Transplanter, kuid 
ei vastuta selle eest, et toode sobib eesmärgiga, mis ei 
piirdu infolehe või lisatud kirjandusega. Symbio vastutus 
piirdub selliste toodete väljavahetamisega, mis ei vasta 
tootesildil või infolehel toodud spetsifikatsioonidele.

Ettevaatusabinõud
Vältida tolmu sissehingamist. Ebapiisava õhutuse korral 
kasutage hingamisteede kaitsevahendeid.
SISSEHINGAMISE KORRAL: Hingamisprobleemide korral minge 
värske õhu kätte ja olge mugavas puhkeasendis, mis võimaldab 
kergesti hingata. Hingamisteede probleemide korral võtke 
ühendust arstiga. Visake toode/pakend ära kooskõlas kohalike 
seadusandlike nõuetega.
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KASUTAMINE JA KASUTUSJUHISED
Konteiner- ja juurepalliga taimed
Kandke ühtlane mükoriisa eoste kiht juurepalli välisküljel 
asuvale noorele toitvale juurestikule. Selleks on kaks 
võimalust:

 Raputage pulbrit õrnalt kogu juurepallile,
 segage MycoForce’i istutuspulber veega ja kastke juure-

pall selle sisse või
 Pange MycoForce’i istutuspulber istutusaugu põhja või 

segage mulla sisse, mis puutub kokku.

Pistikud – niisutage pistikut ja kastke see pulbrisse 
Seemned – segage seemnetega määral 100 g 250 ruutmeetri 

külvatava ala kohta.
Kogus: 1 kg tootest piisab 333 2–3 l taime jaoks 
Kasutage 1 g toodet ühe liitri juurepalli kohta.

PAKENDI SUURUS
300 g 1 kg 5 kg 10 kg 

 Parandab istikute elujõulisust
 Kiirendab paljundusmaterjali ja ümberistutatud taimede kasvukiirust
 Kiirendab taimede kasvu toitainetevaeses pinnases
 Vähendab vajadust väetiste, fungitsiidide ja vee järele
 Suurendab taimede loomulikku jõudu ja tervist




