
BioBodem®                  

Ent en stimuleert nuttig bodemleven 

 

BioBodem is rijk samengesteld uit micro-organismen en voedingsstoffen.  

Het ent nuttig bodemleven als bacteriën, schimmels (o.a. Mycorrhizae)  

en is verrijkt met voedingsstoffen zoals zeewier en gisten om het bodem-

leven te voeden. De unieke samenstelling verrijkt het bodemleven en  

verbetert de bodemstructuur en beworteling. Het vergroot de aanslag  

en vermindert uitval doordat de planten/bomen weerbaarder worden. 

BioBodem is breed inzetbaar bij aanplant en/of grondverbetering en  

gazonaanleg. BioBodem dient altijd te worden vermengd in de wortelzone 

van de plant.  

 

Dosering per 100 m²:  8 - 10 kg 

Dosering per m³:   3 - 5 kg    

Verpakkingseenheden:  10 en 25 kg 

 

 

Structuur-Actief®                

Bodemverbeteraar / aanplantgrond met micro organismen 

 

Innogreen Structuur-Actief is ontwikkeld voor de aan- en verplant van  

vaste planten, bomen en heesters. Het kan ook worden toegepast als  

algemene bodemverbetering. Het is rijk aan organische stof vanuit veen 

en groencompost en bevat verder nuttige micro-organismen  

(waaronder Mycorrhizae), extra fosfaat en een lage dosering NPK start- 

voeding. Vermeng Structuur-Actief altijd met de bestaande grond in de 

wortelzone van de plant. 

Voor zuurminnende planten: Structuur-Actief Rhodo (zie pag. 36) 

 

Dosering per 100 m²:  ± 2 m³ (tot 30 cm doorwerken) 

Dosering per m³:   200 - 250 liter    

Verpakkingseenheden:  40 liter zak / 2 m³ bigbag / losgestort 

 
 

Bodemverbeteraars 

Basaltmeel & Basaltgruis       verbetert de structuur van kleigronden                                                                                    

Basaltmeel is een zeer fijn gemalen vulkanisch gesteente. Het bevat  

een hoge concentratie aan silicium, kalk, magnesium en andere  

sporenelementen. Speciaal geschikt voor kleigronden en reageert  

met het klei humus complex. 

 

Dosering: 25 tot 30 kg per 100 m2  of 10 kg per m3   

Verpakkingseenheid: 20 kg (meel) 25 kg (gruis) 
 

Bentoniet                        verbetert de structuur van zandgronden                                                                                      

Bentoniet is een kleikorrel die van nature in de bodem voorkomt.  

Het vergroot het vocht- en voeding vasthoudend vermogen van de  

bodem (CEC) en voorkomt het uitspoelen van voedingsstoffen.   

 

Dosering: 20 tot 30 kg per 100 m2  of 10 kg per m3   

Verpakkingseenheid: 25 kg 

 

Zeoliet           verbetert de structuur van zavelgronden 

Een 100% natuurlijk mineraal (steen) rijk aan sporenelementen en  

zorgt voor een blijvende structuurverbetering. Herstelt de biologische  

bodembalans, verhoogt de CEC en bindt water en voeding en kan  

deze vertraagd afgeven.  

 

Dosering: 20 tot 30 kg per 100 m2  of 15 kg per m3 

Verpakkingseenheid: 25 kg 
 

Regenwormen mix        verbetert de water en lucht huishouding 

Een 100% natuurlijke bodemverbeteraar die de bodem belucht  

en waterafvoer bevordert. Bevat diverse soorten wormen voor  

een optimaal effect in alle grondlagen. Verhelpt storende lagen en  

verdichte gronden. Bruikbaar op sportvelden in het openbaar groen  

en tuinen/parken.  

 

Dosering: 2,5 - 5 kg per 100 m2  

Verpakkingseenheid: 2,5 en 5 kg 
 

Bodemverbeteraars 


