
Meer weten over Basis BioMix?
Wij helpen u graag! Neem voor meer informatie 

contact op met onze Productmanager Nick Volmer 

via +31 6 51 26 94 15 of n.vollmer@lensli.com. 
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Basis BioMix
De meest efficiënte substraatgrondstof waarin de juiste 

biologie startklaar staat voor een weerbare en sterke teelt. 

Dankzij een brede biologische samenstelling zorgt Basis 

BioMix vanaf de start voor een biologisch evenwicht in uw 

substraat en dus een gezonde wortelomgeving voor uw plant.

Weerbare teelt
Dankzij de 100% organische samenstelling met onder andere 

gunstige streptomyceten, wordt de opname van voedings-

elementen versterkt en een evenwichtig bodemleven  

geactiveerd. Door de verschillende grondstoffen van Basis 

BioMix vooraf te combineren, wordt vanuit het product direct 

een basis voor een evenwichtig bodemleven meegegeven. 

Vooral in veenarme en veenvrije substraten zorgt Basis BioMix 

al vanaf het eerste gebruik voor een goede vochthuishouding, 

voedings- en pH-buffering.

Sterke start
De Basis BioMix is beslist een goede energiebron voor een 

optimale leefomgeving van het bodemleven. Dit alles maakt 

de plant weerbaarder en beter beschermd tegen ziekten. 

Vitale, energieke en gezonde planten zijn het resultaat. 

De Basis BioMix zorgt vanwege de aanwezigheid van 

nitrificerende bacteriën tevens voor een betere werking van 

uw organische meststoffen.

De belangrijkste eigenschappen van 
Basis BioMix 
• 100% hernieuwbare grondstoffen

• Evenwichtig bodemleven

• Goede voedings-, vocht- en pH-buffering in veenarme en  

 veenvrije substraten

• Toegelaten voor bio-teelt

• Energiebron voor een optimale leefomgeving van het bodem-  

 leven door de juiste combinatie van grondstoffen

• Goede fysische eigenschappen voor waterverdeling, lucht- 

 gehalte en samenhang. 

Basis BioMix is een efficiënte grondstof die moeiteloos 

ingezet kan worden in al uw substraten, waarbij het gebruik 

universeel is voor alle teelten. 

DE OPTIMALE START VOOR 
EEN WEERBARE PLANT
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