
 

 

 

Lumido 
 

LumidoLumidoLumidoLumido is een waterbindend poeder dat door de grond gemengd wordt bij de aanplant van 
bomen, perkgoed, heesters en bloembakken. Lumido neemt een deel van het overtollige 
water en voedingstoffen  snel op, maar bij droogte geeft het dit ook weer gemakkelijk af. 
Hierdoor blijft het vochtgehalte in de grond veel stabieler, wat uiteindelijk leidt tot een 
sterkere plant en een beter wortelgestel. Een waardevolle toevoeging tegen droogte en 
uitspoeling van nutriënten.  
 

 
Lumido wordt geproduceerd als een zeer fijne korrel. Dit heeft als voordeel dat het middel 
goed gemengd kan worden met de grond. Hierdoor vormen zich geen klonten wanneer 
Lumido vocht absorbeert. Door de steeds in- en uitgaande beweging van het poeder, zal de 
grond  niet dichtslaan en  blijft het zuurstofgehalte op peil. Lumido werkt 5 jaar optimaal. 
Daarna neemt de werking langzaam af en na 9 jaar is het middel verdwenen.  
Lumido heeft geen  nadelige effecten voor de bodem en het bodemleven.  
 
ToedieningToedieningToedieningToediening    
LumidoLumidoLumidoLumido is eenvoudig toe te dienen. Bij aanplant van bomen of heesters kan het middel snel 
door de grond worden vermengd door het voor het dichtgooien van het plantgat over de 
grond uit te strooien. Direct contact met de wortels van de plant kan geen kwaad. Bij het 
gebruik van Lumido op grotere oppervlakten (bv. vakken eenjarigen, bosplantsoen, 
grasvelden etc.) kan de Lumido voor het frezen of spitten van de bodem gelijkmatig hierover 
worden verdeeld. Op deze manier is geen extra bewerking nodig om het in de bodem te 
krijgen. 

 

      Dosering
  in bloembakken
 ��� gram per �m��  

      Dosering bij grondbewerking            Dosering bij aanplant van bomen 

 

 

 

Toepassing   Lumido 

1 m3 200 gr. 

2 m3 400 gr. 

5 m3 1 kg. 

10 m3 2 kg. 

20 m3 4 kg. 

Bewerkingsdiepte 

1 kg. 

Lumido  per 

10 cm 10 m2. 

15 cm 7,5 m2. 

20 cm 5 m2. 

25 cm 2,5 m2. 

Productinformatie 


