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Avengelus bevat sporen van de goedaardige
schimmel Trichoderma atrobrunneum.
Avengelus wordt preventief gebruikt om infectie
door schadelijke schimmels te voorkomen en te
beschermen bij schimmelaantastingen. De
goedaardige schimmel Trichoderma
atrobrunneum groeit snel en concurreert met
schadelijke schimmels om voedsel en ruimte.
Ook parasiteert het op de schadelijke schimmels.

Avengelus boost de vitaliteit en weerstand van
bomen en planten. Bomen en planten groeien
sneller, ook wordt de wortelgroei gestimuleerd
waardoor er een verbeterde wateropname is. 

>> Dit helpt bij het voorkomen van een
verplantschok. Daarnaast heeft Avengelus een
positief effect op het bodemleven en faciliteert de
opname van voedingsstoffen.

Avengelus kan worden gebruikt bij bomen, planten,
in tuinen en op gazons. Het is zeer geschikt voor
nieuwe aanplant bij onder andere boomkwekerijen.
Ook kan het aangebracht worden op snoeiwonden
en beschadigingen om infecties door schadelijke
schimmels te voorkomen.
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Avengelus is verkrijgbaar als granulaat en
sporenoplossing. Het advies is om Avengelus
tussen één en vier keer per jaar te gebruiken, met
maandelijkse intervallen. Bij schadelijke schimmel
in de bodem raden wij een behandeling van 4 jaar
aan. Bij verwondingen één á twee keer
aanbrengen. Avengelus kan het hele jaar gebruikt
worden, bij lagere temperaturen (12°C) of droogte
zal de schimmel in de vorm van sporen overleven
in de bodem. De schimmel overleeft temperaturen
boven de 40 °C niet.
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Dosering Sporenoplossing

Minimaal een halve minuut goed schudden voor
gebruik, zodat de Sporenoplossing zich goed kan
mengen met de olie. Door het schudden wordt de
kleur van de vloeistof donker in plaats van
transparant.
 
Toevoegen aan de bodem: 

Voeg 5 ml Sporenoplossing toe aan 1 liter water,
goed roeren en daarna gieten. Het advies is om
per m² 1 liter water met 5 ml Sporenoplossing
aan te houden. 

Behandeling verwondingen: 

Met een kwast direct op stam, tak, of wond
smeren. Of verdun 30-100 ml Sporenoplossing in
1 liter water en bespuit de boom of plant.

Dosering Granulaat

Toevoegen aan de bodem: 

10 ml granulaat per m² op de grond aanbrengen en
daarna de bodem goed vochtig maken.

Let op! Meng de Avengelus producten niet met
producten die bacteriën of fungiciden bevatten of
een pH waarde hebben onder 4.5 of boven 8
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Volg ons op:

Bewaren product

@GreenGuardBV @greenguard

Bewaren op een koele en droge plek zonder direct
zonlicht, bij een temperatuur tussen 4°C en 15°C, als
de verpakking geopend is bewaren in de koeling bij 4
tot 8°C.

https://www.greenguard.nl/?_wpnonce=fd2fe8b4dd&_wp_http_referer=/product/avengelus-sporenoplossing/&post_type=product&s=avengelus

