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Structuur-actief Rhodo

Aan-en verplant grond zuurminnende planten met micro-organismen.

Hoogwaardige bodemverbeteraar verrijkt met micro-organismen en natuurlijk fosfaat. Innogreen
Structuur-Actief Rhodo is ontwikkeld voor de aan-en verplant van zoutminnende vaste planten, bomen
en heesters voor verbetering van de bodemstructuur in het algemeen. Door de speciale samenstelling
slaan de planten beter aan en wordt de bodemstructuur sterk verbeterd. Innogreen Structuur-Actief
Rhodo kan bij vrijwel alle vaste planten, heesters, bomen en coniferen worden toegepast.

Meng 1 deel Structuur-Actief Rhodo met 2 delen van de aanwezige tuingrond. Structuur-Actief bevat
organische voedingsstoffen, extra fosfaat, Mycorrhizae en andere bodembacteriën en schimmels voor
een versnelde beworteling en activatie van het bodemecosysteem. Door het gebruik van Structuur-Actief
Rhodo zal de opname van voedsel en water sneller en makkelijker op gang komen. Bovendien wordt het
natuurlijke biologische evenwicht bevorderd. Structuur-Actief Rhodo kan jaarrond toegepast worden en
voorkomt inboet.

Structuur-Actief Rhodo

• aanplantgrond met micro-organismen

• gezondere en meer vitale planten

• optimale beworteling en aanslag

• verbetering van de lucht/water huishouding

• minder uitval en betere uitstoeling van planten

• verbetering van de structuur van de grond

Samenstelling: Natuurfosfaat, veen, groencompost, houtsnippers, ectomycorrhiza, endomycorrhiza,
actinomyceten, zeewier en humuszuren.

Dosering algemeen advies:

• oppervlakte: 2 m³ per 100 m² (doorspitten tot ± 30 / 40 cm)

• plantgat: 250 liter per m³aanplant

• hagen: minimaal 10 liter per strekkende meter

* bovenstaande adviezen zijn een richtlijn. De toepassing is sterk afhankelijk van o.a. grondsoort
bodemgesteldheid en plantgrootte!

Gebruiksaanwijzing: 1) Graaf een ruim plantgat. 3) Meng de uitgegraven grond homogeen met de
Structuur-Actief Rhodo4) Doe een gedeelte onder de kluit op de bodem van het plantgat bij vaste
planten en heesters. Bij grotere bomen zorgen voor een stabiele ondergrond. De overige grond
aanbrengen rond de kluit en licht aandrukken. 5) Geef voldoende water bij warme omstandigheden.


