
Ett miljövänligare alternativ
Ecoplug max är bara giftigt för gröna växter och utgör 
därför ingen risk för människor eller djur.  

Varje Ecoplug max innehåller 204 mg glyfosat, ett 
bekämpningsmedel som är godkänt av Kemikalieinspektionen. 
Glyfosatet ligger inkapslat i Ecoplugen. 

När pluggen slås ner i stubben transporteras kemikalien 
med växtens näringsbanor och blockerar trädets 
proteinbildning, vilket ökar förnuttnelseprocessen. 
Kemikalien stannar i trädets rotsystem och bryts sedan 
ner till naturliga ämnen som koldioxid, vatten och fosfat. 
Den förorenar inte heller grundvattnet, detta på grund av 
den låga rörligheten och snabba nedbrytningen.
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1. Borra hål
Borra hål
uppifrån nära 
barken eller från 
sidan. Hålet ska 
vara 30-32 mm 
djupt, använd en
13 mm borr. 

2. Sätt i plugg
Placera pluggen 
i hålet med den 
tjockare delen uppåt.

3. Slå till
Slå in Ecoplug max 
hårt med en 
hammare.

Vad är Ecoplug max?
Har du nyligen avverkat träd? Vad många inte vet är att 
när ett träd huggs ned har man ett problem. Även om 
trädet är nedhugget kommer lövsly och rotskott efter 
hand att växa upp kring stubben. Åtgärdar man inte detta 
kan de växa sig meterlånga. Att år efter år röja bort slyn 
som växer upp är både tidskrävande, dyrt och jobbigt.

Ecoplug max är ett miljögodkänt och ekonomiskt 
alternativ som löser dina lövslyproblem efter endast en 
användning. Ecoplug max fungerar på alla lövträd och 
ett 100 procentigt resultat utlovas vid rätt användning. 
Ecoplug max innehåller den godkända kemikalien 
glyfosat, som tar död på stubben som sedan bryts ned. 
På så sätt riskerar kemikalien inte att spridas vidare till 
kringliggande växtlighet och djurliv. 

Hur gör man?
Ecoplug max är enkel att applicera. Man borrar först 
30-32 mm djupa hål ner i stubben eller i ett stående 
träd. Sedan placeras pluggen i hålet och slås ned med 
en hammare. För att räkna ut hur många Ecoplugar som 
behövs till en stubbe delar man dess diameter på fyra  
d.v.s. en stubbe med 32 cm i diameter behöver 8 (32/4) 
Ecoplugar jämt utplacerade så nära barken som möjligt.

Det som händer när man slår i en Ecoplug max i en 
stubbe är att kemikalien glyfosat går ut i hela dess rot-
system och förhindrar ny tillväxt. Det tar nu 4-6 veckor 
för trädet att dö. 

Ecoplug max har två typer av borr. Den lilla är framtagen 
för dig som bara behöver borra några hål och den stora 
för dig som använder Ecoplug max i större skala. Den 
stora borren går att slipa flera gånger. Borrarna finns att 
köpa hos Ecoplug Sweden AB.


