Productinformatie

Mycomix
Mycomix bevat natuurlijke Mycorrhiza-schimmels in een hoge concentratie.
De meeste planten en bomen leven in symbiose met mycorrhiza. De schimmels
vergroeien met plantenwortels en vormen in de grond een zeer uitgebreid
netwerk van schimmeldraden.
Het toedienen van Mycomix vergroot op natuurlijke wijze de opname van
voedingsstoffen en water. Tevens bevordert het de groei en gezondheid van de
plant en activeert het bodemleven.
Bomen, planten en heesters met deze schimmels worden beschermd tegen
droogte. De fijne schimmeldraden kunnen uit de verste plekjes in de bodem
water opnemen.
Daarnaast hebben mycorrhizaschimmels een ziektewerende functie, waardoor
bomen, planten en heesters minder gevoelig zijn voor ziekten.
In steeds meer groeiplaatsen voor planten en bomen komen Mycorrhiza-schimmels nauwelijks voor.
Bij het (ver)planten van bomen worden gemyccorhizeerde wortels beschadigd, en bij het bewerken
van de grond verdwijnen veel Mycorrhiza.
Het toedienen van Mycomix bij het zaaien, oppotten, (ver)planten, of na grondbewerking levert
grote voordelen op:
•Betere beworteling en minder uitval
•Betere opname van voeding en water
•Daardoor minder mest en water nodig •Activeert het bodemleven
•Betere en uniforme groei
Niet alle planten en bomen hebben een symbiose met elk soort Mycorrhiza.
GreenGuard heeft gekozen voor speciale mixen voor diverse boomsoorten:
•
•
•
•
•
•
•

Mycomix 1 voor:
Mycomix 2 voor:
Mycomix 3 voor:
Mycomix 4 voor:
Mycomix 5 voor:
Mycomix 6 voor:
Mycomix 7 voor:

Acer, Taxus, Aesculus, Ulmus, Fraxinus
Pinus, Picea, Quercus, Cedrus, Betula
Tilia, Castanea, Fagus, Carpinus
Alnus, Salix, Populus (en ook Bos- en Haagplantsoen)
Extensieve daktuinen – Sedum beplanting
Intensieve daktuinen, particuliere tuinen, vaste planten en heesters,
Rhododendrons

** Kijk voor uitgebreide lijst op de achterkant **
De dosering van Mycomix heeft als vuistregel:
200 ml. Mycomix per 10 cm. stamomvang, of
100 ml. Mycomix per m2.
Belangrijk: Breng de korrels niet te diep in de grond.
Bij bomen die geplant worden met wortelkluit, is het advies om Mycomix ín en direct bij de kluit aan te
brengen. Bij bestaande planten en heesters kan Mycomix gestrooid worden, en daarna goed beregend, zodat
het goed de grond in spoelt.
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