
 

 

CoSoil            Productinformatie 

___________________________________________________________________________ 
 

CoSoil is samengesteld van geperste vlaskorrels, dit 
restproduct uit de vlasindustrie is een natuurlijke 
oplossing voor een onkruidvrije bodem.  
 
Wanneer de vlaskorrels (pellets) in aanraking komen 
met water vallen ze uiteen, door de opname van het 
water zwellen de vezels op en hechten ze in elkaar. 
Nadat CoSoil meerdere keren in aanraking is geweest 
met water krijgen de geperste pellets hun 
oorspronkelijke volume terug en nemen deze 
uiteindelijk 4 keer zoveel volume in, dit zorgt voor een natuurlijke afdeklaag.  
 
De afdeklaag heeft meerdere voordelen; het onderdrukt onkruidgroei omdat onkruidzaad 
minder kans heeft om te ontkiemen. Daarnaast zorgt CoSoil voor minder verslemping van de 
bovengrond, een constantere temperatuur van de bodem en een betere vochthuishouding 
omdat deze minder opwarmt en er minder verdamping plaats vindt.  
 
Toepassing 
CoSoil is toepasbaar in beplantingsvakken en in gietranden, om het beste resultaat te 
bereiken is het advies om CoSoil uit te strooien op schone grond. Na het aanbrengen CoSoil 
nat maken door middel van sproeien, regen of een watergift zodat de pellets uiteenvallen. 
CoSoil heeft een levensduur van ongeveer 2 jaar. CoSoil is verkrijgbaar in zakken van 40 liter 
of bigbags van 1500 liter. 
 

Dosering 
Voor beplantingsvakken is de adviesdosering 10 liter/m². Voor 
gietranden Ø 30 cm is het advies 1 liter CoSoil toe te passen en voor 
gietranden Ø 1 meter is 8 liter CoSoil de aanbevolen dosering. Voor 
de exacte hoeveelheid CoSoil per gietrand kunt u contact opnemen 
met GreenGuard. 

 
Maakt u al gebruik van de GreenWell van GreenGuard? Uit één zak van 40 liter CoSoil, 
kunnen ca. 57 GreenWells van 30 liter gevuld worden of ca. 14 GreenWells van 60 liter.  
 
Tip 
GreenGuard heeft twee type gietranden in het assortiment, de BioGietrand en de 
GreenWell. Door een gietrand rondom een boom te plaatsen infiltreert het water na een 
watergift geleidelijk in de kluit en blijft de kluit langer vochtig. 

   
  

 
 
 

    
GreenWell                                                                                                 BioGietrand 

https://www.greenguard.nl/product/biogietrand/
https://www.greenguard.nl/product/greenwell-gietrand-groot-60-liter/

