
Mycorrhizaschimmels, goed voor planten
Recent onderz@k heft aangetoond
dat bodemschiNnels (Myconhi-
za's) een $or€ bijdrag€ leveren en
de gezondheid i?n plant€n. Zeker
e0% van de soorten is g€baat bij de'
ze zogenoemde slmbiose-
Van katjesdragers zoals berk was al
bekend dat d€ boom na verplanten
beter aansloeg m€i e€n flinke wor-
telkluit ofmet extra '€nt$ond van
d€ groeiplaats. De Myconhiza van
b€rk is een heel bekende vanwege l
zijn mooie bovengrondse \dchtli-
chaam, de vliegenzwam. Deze dient
vo€I de vem€erdering en bevat
sporen. De 'tramvlok'. een soolt
spinnenweb in de gond, valt niet
op.
Er zijn diverse soorten Mycorhiza\
en alle bevorderen d€ opnam€ vatr
vo€dingsstotren door planten. Z€
kom€n zowel voor bij bomen als bij
kruidachtige planten, inclusief
moestuing€wass€n. De conditie vn

de plant hangt €r nauw mee samen.
Net als bij mens€n he€ft een slechte
conditie gevotgen voor de g€zond
heid- Cat het bij planten onder-
gmnds et goed, dm wordt dat
rroeg of laat bovengronds zicht-

h de prakijk betekent dit:
. P6 zo min mogelUk diepe grond

b€werking toe (vestorins)-
. Voeg bij slechr groeiende planten

Myconhizaspor€n toe aatr de wor-
tellaag (wwwservaplant.nl. ook
voor verkoopadr€ssen).

. Ook voor eetr nieuwe tuin is to€-
vo€ging vu Myconniza's in de
plantgaten zinvol.

. voorkom bodemmo€heid bij rG

Pius Floris onderkende als eerste
boomverzorger het belang van bG
dembactenen en Myconhizasporen
voor bestaande en te pluten bc
nen (w1vwpiusfl oris.nl).

T[invragen? Vraag het Julia: www.trouwnlgroenlwaaghetjulia

Tip van de week

Ao€m€n en anderc l€vende ma-
t€daren uit de tuin g€ven v€el
tuidief hebben irupiratie voor
het maken van vaasboeketten,
al dan niet g€mengd met an8€-
kochte bloemen. Afhankrijk
\ar de kennis van basist(hnie-
ken. zulen ook andere vormen
r"r bloemwe* kunnen word€n
genaaLt. Voor de hobMlorist
heeft Stichting Kunstboek een
Faldisch bo€k uitg€g€ven: FIe
rale basistechni€ken (ISBN 978-
9G5855.222-7, € 29.90). Op
$$rd.deglo€nevert€elding.cotrr
maakt u kennis m€t de auteuls.

'Pink champa$e , mzen zon-


