
GEBRUIK IN COMBINATIE MET ANDERE (PHC) PRODUCTEN

MycorGran kan met alle PHC meststoffen, PHC bacteriële producten en PHC plantversterkers worden gebruikt. Toe-
passing van Biovin Granulaat en Fulvic 25 versterken het effect van MycorGran. 

Verpakking, vervoer & opslag
MycorGran wordt geleverd in zakken van 10 kg. Product trekt vocht aan. Droog, vorstvrij en uit direct zonlicht op-
slaan. Nat materiaal kan de machine verstoppen. Zoals met alle organische materialen kan de analyse met 15% afwij-
ken.

Gezondheid- en veiligheidsinformatie
Niet bedoeld voor inname. Was handen na gebruik. Draag beschermende kleding en adembescherming (voorzien 
van een P3 stoffilter) tijdens het laden/gebruik van dit product. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt arts 
raadplegen. BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN
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De basis van MycorGran bestaat uit zuivere sporen van een tweetal endo-mycorrhiza soorten. Deze 
mycorrhiza soorten zijn essentieel in de akkerbouw. De mycorrhiza’s vormen zeer fijne schimmeldra-
den waarmee de opnamecapaciteit van de plant met gemiddeld 700% wordt vergroot. MycorGran 
is vervolgens aangevuld met verschillende rhizo-bacteriën die mineralen in de bodem, rondom de 
fijne opname wortels, beschikbaar maken voor de planten. De combinatie van mycorrhiza en bacte-
riën maken dit product een economisch interessante en dankbare toepassing voor laag salderende 
gewassen. 

MycorGran is speciaal ontwikkeld voor 
zaaimachines die granulaat- en toe-
voegingsmiddelen kunnen verstrooien. 
Door de granulaatvorm is het moge-
lijk om mycorrhiza sporen efficiënt en 
economisch op de juiste plaats bij het 
zaad te brengen. Gebruik van Mycor-
Gran maakt de akkerbouwer minder 
afhankelijk van een coating van de 
zaadleverancier.

Voor verbetering 
van kieming en 

wortelomgeving

DE PRODUCTVOORDELEN

• Eenvoudige toepassing
• Van natuurlijke oorsprong
• Toepasbaar op iedere grondsoort
• Verbetert de wortelomgeving

• Ondersteunt plantvitaliteit en -groei
• Onmisbaar voor mycorrhiza minnende planten
• Vergroot de wortelmassa
• Verbetering van bodemstructuur

z.o.z.
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GARANTIE
Plant Health Cure verkoopt het product MycorGran. Volg bij gebruik nauwkeurig de instructie op de verpakking. Wij staan niet garant voor geschiktheid van het product buiten 
de oorspronkelijk bedoelde toepassing. Plant Health Cure is slechts gehouden tot vervanging van producten die niet aan de specificaties voldoen. Suggesties voor gebruik en 
informatie over resultaten door het gebruik van het product, verkregen bij de producent,, kunnen betrouwbaar worden geacht. Omdat Plant Health Cure geen controle kan 
uitoefenen op de gebruiksomstandigheden, is de koper/gebruiker verantwoordelijk voor alle resultaten, inclusief letsel of schade voortkomend uit het gebruik van dit product 
alleen of in combinatie met andere materialen. Buiten bereik van kinderen houden.  De laatste versie van de datasheet is altijd te vinden op www.phc.eu.
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INGREDIENTEN

VA-Mycorrhiza sporen 0.5 %
Rhizo-bacteriën preparaat 7 %
Organische coating 2.5 %
Inerte ingrediënten 90 %

DOSERING

Maiszaad    10 kg/ha
Zetmeel aardappels 8 kg/ha
Akkerbouw 0.05 gr/zaad

Productlicenties
MycorGran is een organische biostimulant en de registraties voor de biologische landbouw zijn in aanvraag. Product 
voldoet aan de eisen: EU verordening 834/2007 en NOP.

EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht 550-600 gram/L
Granules per gram 250

AANVULLENDE INFORMATIE

Voor herstel van percelen in slechte 
(bio)conditie kan een aanvullende 
dosering noodzakelijk zijn. Raad-
pleeg uw PHC teeltadviseur voor 
een advies op maat.
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VAM Mycorrhiza 
55 sporen/gram
Rhizophagus irregularis 
Entrosphospora colombiana 

Fulvine/Humine 2%

Rhizo bacteriën 
50.000 KVE/gram
Bacillus amyloliquefaciens 
Bacillus licheniformis 
Bacillus pumilus 
Bacillus subtilis 
P. azotofixans
A. chroococcum


