Mykorrhiza Granulat
Anvendelse og dosering
Det anbefales at blande Mykorrhiza Granulat direkte i Jorden.
Brug 1 teske (ca. 4.5g) pr 3 liter jord.

Anvendelse over større arealer:
Opmål arealet, hvor Mycorrhiza Granulat skal bruges. Tag en passende mængde tør jord eller
sand (fx 1 liter) i en spand og bland det godt sammen med Mycorrhiza Granulat. Blandingen
udspredes jævnt ud over hele arealet. Herefter kultiveres jorden grundigt. Jorden med Mycorrhiza
er herefter klar til at blive beplantet.

Mængde Rækkevidde
1 tsk
1,5 m2
1 spsk
3 m2
25 g
8 m2
50 g
16 m2
100 g
33 m2
250 g
90 m2
500 g
180 m2
1000 g
360 m2

Areal jord
jordoverflade
Jordoverflade
Jordoverflade
Jordoverflade
Jordoverflade
Jordoverflade
Jordoverflade
Jordoverflade

tsk = teske (4,5 g eller 5 ml), spsk = spiseske (9 g eller 10 ml)

Anvendelse i plantehul og krukker:
Opmål eller vurder jordmænden i plantehullet eller krukken. Tag en passende mængde tør jord
eller sand (fx 1 liter) i en spand og bland det godt sammen med Mycorrhiza Granulat. Blandingen
fordeles i den resterende jord til plantehullet eller krukken. Jorden med Mycorrhiza er herefter
klar til at plante plantehullet eller krukken.

Mængde Rækkevidde
1 tsk
1,5 L
1 spsk
3L
25 g
16 L
50 g
33 L
100 g
66 L
250 g
166 L
500 g
330 L
1000 g
660 L

Jord volume
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord
Jord

tsk = teske (2,25 g eller 5 ml), spsk = spiseske (4,5 g 10 ml)

Anvendelse til eksisterende planter i haven:
Start med at markere plantens dryplinje (yderste linje af blade, hvor regnvand drypper ned på
jorden). Opmål et punkt for hver 15 cm rundt om planten og lav et 1-3 cm hul, der er 7-15 cm dyb.
Tilsæt 1 tsk koncentreret Mykorrhiza Granulat i hvert hul og tildæk med jord.

Gødning til planter med Mykorrhiza:
Brug ikke gødning de første 2 uger efter brugen af Mykorrhiza Granulat, da det kan skade
Mycorrhizasvampene. Efter 2 uger kan der gives en halv dosis organisk gødning (det frarådes at
bruge kunstgødning). Efter en måned gødes der igen med en halv dosis organisk gødning. Herefter
følges en normal vejledning for den organiske gødning. Det frarådet meget at bruge
kunststofgødning, da koncentrationen af NPK er høj og kan skade Mycorrhizasvampene

Advarsel:
Brug ikke fungicider på planter med Mycorrhizasvampe, da det dræber Mycorrhizasvampene.

Opbevaring af Mycorrhiza Granulat:
Opbevar Mycorrhiza Granulat køligt og tørt. Hold produktet væk fra børn og dyr.

Classification:
Jordtilsætning godkendt jf.§ 9a DMG 1994 (Austrian Fertiliser Aet).

Spørgsmål til produktets brug rettes til Tyroler Glückspilze kundeservice:
Mushroom Produetion Center, Karmelitergasse 21, 6020 lnnsbruck, Austria
Phone: +43 512 251066 E-mail: info@gluckspilze.at www.gluckspilze.com

