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Minimalisering ecologische- en watervoetafdruk

Bio-Trio gebruikt enkel nauwkeurig samengestelde organische ingrediënten die
onder andere geselecteerd op basis van het “cradle-2-cradle” principe; organische
grondstoffen die de natuur ons geeft, geven wij terug aan de natuur.

Bio-Trio organische meststoffen zijn volledig geproduceerd met zonne-energie, CO₂neutraal.

Bio-Trio meststoffen worden geproduceerd zonder water toe te voegen.
Er wordt er dus géén water verspilt en wordt waterverontreiniging voorkomen.

Bio-Trio organische meststoffen bevatten géén dierlijke uitwerpselen, zoals kippen- en
koeienmest. Bio-Trio gebruikt enkel topkwaliteit duurzame eiwitten.

Bio-Trio organische meststoffen spoelen minimaal uit door toevoeging van het
nauwkeurig geselecteerde zeoliet. De 3D-zeolietstructuur fungeert als een spons die
de kationen en de watermoleculen vasthoudt totdat de plant erom vraagt.
Tevens verbetert het zeoliet de bodemstructuur blijvend.

Bio-Trio’s zeoliethoudende- en organische lijn hebben op de duurzaamheidsladder het
hoogste haalbare A label.

Bio-Trio organische meststoffen zijn verpakt in PE-HD 25 kg zakken, gestapeld op
Euro-ruilpallets en gewrapt in een PE-HD hoes.

Bio-Trio gebruikt enkel FSC-papier. Details doen ertoe.

Bio-Trio innoveert, natuurlijk.
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Bio-Trio meststoffen uitvoerig en langdurig getest door STRI-UK.
Resultaten waar u mee kunt scoren!
STRI, de “appointed consultants for FIFA and UEFA”, met 70 experts in
dienst, is de onafhankelijke autoriteit op het gebied van sportvelden, in de
ruimste zin van het woord. Zowel voor voetbal, golf, cricket, rugby, tennis
etc.
Voor meer informatie: www.stri.co.uk.
Bio-Trio heeft haar meststoffen, die zij inzet in de sport, uitvoerig en
langdurig laten testen bij de STRI. STRI heeft gekeken naar de effecten
van de Bio-Trio meststoffen in relatie tot kwaliteit voor voetbal velden.
De STRI heeft de Bio-Trio meststoffen opgenomen in een test die liep van
oktober 2010 tot mei 2013. De testen vonden plaats in Bingley
(Engeland), de thuishaven van de STRI.
Bio-Trio heeft de volgende meststoffen door en bij de STRI laten testen;

Bio Spring 18-3-3+2 MgO+10 zeoliet
Bio Pre-Seed 10-10-0+HF+10 zeoliet
Bio Sport 10-4-6+3 MgO+10 zeoliet
Bio Autumn 6-3-20+3 MgO+1 Fe+10 zeoliet

Vaste
•
•
•
•

gegevens voor deze test zijn:
Grasbestand 100% Engels Raai
Maaihoogte 2 centimeter
Maaisel werd afgevoerd
Betreding door voetballers intensief nagebootst door machine met voetbaldoppen.

De klimatologische omstandigheden zoals temperatuur, neerslag e.d. zijn op de test
locatie veel extremer dan in Nederland. Opvallend en belangrijk is dat er gedurende de
testperiode géén schimmels zijn gedetecteerd bij gebruik van Bio-Trio meststoffen op
sportvelden. Gedurende de testperiode viel er aan neerslag bijna 70 % meer in Bingley
UK (1.284 mm) t.o.v. Nederlands gemiddelde (770 mm).
Bij de
•
•
•

testen zijn diverse parameters gemeten zoals;
Grasbezetting
Graskleur
Graslengte
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In de testperiode ,2010-2013, dat de Bio-Trio meststoffen zijn getest door de STRI is het
gemiddelde voor de grasbezetting bekroond met een 80% score (schaal van 0% tot en
met 100%).
Opvallend is de werking van Bio Pre-Seed. Na bemesting met de Bio Pre-Seed, gaat de
waardering van de grasbezetting zelfs naar een 93% score.
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-grasbezettingDe graskleur van Bio-Trio meststoffen scoort, in genoemde testperiode, gemiddeld een
8,3 (schaal van 0 tot en met 10).
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-graskleurOok de graslengte-groei liet een zéér positieve ontwikkelingen zien. Aan de basis van
deze zéér goede resultaten staat het feit dat de Bio-Trio meststoffen een snelle start, een
lange nawerking hebben en de voedingsstoffen langzaam ter beschikking komen voor de
plant. Gemiddeld genomen was de lengtegroei, van het gras in het groeiseizoen
gedurende 6 maanden, zeer traag. Het resultaat is dat er beduidend minder gemaaid
hoeft te worden met Bio-Trio meststoffen.
Met de wetenschap dat de gemiddelde score, voor een goed sportveld heel het jaar door,
een 7 is, mogen we, met gepaste trots spreken van uitstekende scores op alle vlakken.
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Bio Allround NSE uitvoerig getest door Groeibalans, Zundert.
Resultaten waar u zaken mee kunt doen!
Groeibalans is, naast een advies-, op- en begeleidingsbureau,
een gerenommeerd onafhankelijk onderzoeksbureau en testinstituut
voor de groen sector en de land- en tuinbouw.
Groeibalans heeft de nieuwe Bio Allround NSE 10-4-6(+3)+12 meststof van Bio-Trio
gedurende een heel seizoen getest bij boomkwekerij Hans Huijbregts te Wernhout.
De Bio Allround NSE is toegepast op het gewas Prunus laurocerasus “Novita”.
Bij de dosering van de meststoffen is gekeken wat de gewenste totale hoeveelheid
stikstof (N) per jaar is. Bij deze proef is dat 100 kg zuivere N.
Om een totaal beeld te krijgen van de vitaliteit- en de opname van voedingsstoffen door
de plant zijn bij de proeven zijn een breed scala aan veld- en laboratoriummetingen
verricht, te weten;
•
•
•
•

bodem balansanalyse
plant-sap analyse
droge stof analyse en
visuele waarnemingen.

Bij deze test zijn in exact dezelfde proefopstelling, met dezelfde planten en onder
dezelfde condities ook meststoffen van de marktleiders, in de organisch-minerale en de
geheel chemische meststoffenmarkt opgenomen. Ook bij deze meststoffen hebben
dezelfde genoemde metingen plaatsgevonden.
Uit de genoemde analyses blijkt dat de Bio Allround NSE zich gemakkelijk kan meten de
andere geteste meststoffen. Bij diverse relevante parameters scoort Bio Allround NSE
beduidend beter.
De veld- en laboratoriumonderzoekers stelden onder andere vast dat:
•

de verdeling van de meststof met rijenstrooier is gekwalificeerd als goed

•

de korrel (SEOGRAN®regular 2,1-3,5 mm) direct na bemesten week en snel uit
elkaar valt. De reden hiervan is dat de meststoffen van Bio-Trio hygroscopisch
zijn. Overigens wordt bij de productie van Bio-Trio meststoffen geen water
gebruikt

•

de Bio Allround NSE een zeer lange werkingsduur, tot 110 dagen, heeft

•

de Bio Allround NSE een zeer lage uitspoelingsgevoeligheid heeft. Dit komt door
de toevoeging van natuurlijke mineralen

•

de natuurlijke sporenelementen komen zeer geleidelijk vrij wat de
plantgezondheid ten goede komt

•

bij de plant-sap analyse van Prunus jong blad blijkt dat door bemesting met de
Bio Allround NSE er méér suikers, Ca, Mg, Fe en P opgenomen zijn ten opzichte
van de andere meststoffen
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•

het percentage Natrium en Chloor lager is met de Bio Allround NSE ten opzichte
van de andere meststoffen

•

de CEC-waarde van de bodem zich zéér positief ontwikkelt.
De bodembalansanalyses, die zowel aan het begin als aan het eind van de proef
zijn genomen, laten zien dat bij bemesting met de Bio Allround NSE de CECwaarde in de bodem duidelijk toeneemt. Begin waarde in januari 2013 was de
CEC 5,98 Meq/100 gr en bij de eind waarde in januari 2014 was de CEC 7,58
Meq/100 gr. Een stijging van 27%.

De speciaal ontwikkelde meststoffen van Bio-Trio voor de boom- en sierteelt verbeteren,
zoals aangetoond in onafhankelijke testen, de bodem structureel. Niet alleen wordt de
structuur, maar ook de CEC-waarde van de bodem verbeterd en daarmee zijn de
meststoffen van Bio-Trio een uitzondering.
Indien enkel al de werkingsduur en de kostprijs van de verschillende meststoffen worden
vergelijken zijn er met de meststoffen van Bio-Trio tot wel 25%-30% besparingen te
realiseren.
Quote Kweker Hans Huijbregts: ”De rijen planten Prunus laurocerasus “Novita” bemest
met Bio Allround NSE stonden er groener en vitaler bij dan de chemische bemestte rijen.
Bio-Trio meststoffen voor boom- en sierteelt zijn goed voor de planten.”
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Inhoudsopgave Technische Fiches:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Document:
Bio Spring 18-3-3(+2)+10 Zeo
Bio Sport 10-4-6(+3)+10 Zeo
Bio Pre-Seed 10-10-0(+HF)+10 Zeo
Bio Summer 7-6-12(+4)+10 Zeo
Bio Autumn 6-3-20(+3)+Fe+10 Zeo
Bio MU 5-5-20(+3)+10 Zeo

7. Basic
8. Basic
9. Basic
10. Basic
11. Basic
12. Org
13. Org
14. Org
15. Org
16. Org
17. Org

Start 18-3-3
F 16-4-7(+4)
Sport Plus 9-3-12(+3)
NP 10-17-0
Fall 5-5-20(+3)

Mix
Mix
Mix
Mix
Mix
Mix

N. 12-0-0+10 Zeo
P. 2-20-0
K. 2-0-20+10 Zeo
1+. 9-3-3+8 NSE+Bac
2+. 6-5-10(+4)+8 NSE+Bac
3+. 3-6-12(+3)+8 NSE+Bac

Pagina:
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

18. Bio Soil 85% OS
19. Bio Korrelkalk Extra Grade 0 CaO 44%(+5)
20. Bio Zeewierkalk CaO 52%

44
46
48

21. Bio
22. Bio
23. Bio
24. Bio
25. Bio

Spring NSE 18-0-3(+2)+12 NSE
Allround NSE 10-4-6(+3)+12 NSE
Pre-Seed NSE 10-10-0(+HF)+12 NSE
Summer NSE 7-6-12(+4)+12 NSE
Autumn NSE 6-0-18(+3)+12 NSE

50
52
54
56
58

26. Eco
27. Eco
28. Eco
29. Eco
30. Eco

Mix
Mix
Mix
Mix
Mix

60
62
64
66
68

P. 2-20-0
K. NSE 2-0-20+12 NSE
1. NSE 9-3-3+8 NSE+Bacillus sp
2. NSE 6-5-10(+4)+8 NSE+Bacillus sp
3. NSE 3-6-12(+3)+8 NSE+Bacillus sp

31. Bio Soil Improver
32. Bio Zeo Pro
33. Bio DTA (gecalcineerde Diatomeeënaarde)

70
74
78

Kijk voor de laatste versie TF op www.bio-trio.nl
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Technische Fiche

Bio Spring
Product beschrijving
Bio Spring is een geurarme, stofvrije samengestelde organische meststof
met magnesium (NPK 18-3-3+2 MgO + 10% zeoliet).
Bio Spring heeft door een uitgebalanceerde samenstelling een snel groei
effect en een lange nawerking.
Bio Spring kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg van
onder andere, sportvelden, golfbanen, tuinen en openbaar groen.
Door toevoeging van 10% zeoliet aan de organische meststof:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

verbetert de bodemstructuur
vermindert de uitspoeling van meststoffen
versnelt de inworteling van planten
is de meststof geurarm
wordt water geabsorbeerd
verbetert de CEC-waarde.

Technische beschrijving
Samengestelde organische meststof met het natuurlijke mineraal zeoliet.
NPK 18-3-3 +2MgO met 10% zeoliet
18% stikstof waarvan 13,5% oplosbaar in water, 3,5% ammoniumstikstof, 10% ureum stikstof, 4,5% organisch gebonden stikstof
3% fosfaat oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
3% kali oplosbaar in water
2% magnesium oplosbaar in water
25% organische stof
10% zeoliet: duurzaam mineraal met veel sporenelementen,
B,Mo,Co,Cu,Ca,Si,Mn,S,Zn,Mg,Fe en K
ZEOGRAN® regular 2,1-3,5 mm, is geproduceerd met zonne-energie,
CO₂-neutraal
Bio Spring is chloorarm en vrij van dierlijke mest.

V6
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Technische Fiche

Gebruiksperiode
Maart-September
Dosis: Bio Spring voor sportvelden
• Na opkomst voor snellere wortel-en bladontwikkeling: 2-4 kg/100m²
• Voorjaar voor snellere hergroei: 3-5 kg/100 m²
Dosis: Bio Spring voor golfbanen
• In groeiseizoen en na doorzaai: 3-5 kg/100 m²
Eigenschappen
Werkingsduur 80 tot 110 dagen
Verpakking
PE Zak à 25 kg, 36 zakken per europallet (=900 kg).
Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.

V6
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Technische Fiche

Bio Sport
Product beschrijving
Bio Sport is een geurarme, stofvrije samengestelde organische meststof
met magnesium (NPK 10-4-6+3 MgO + 10% zeoliet).
Bio Sport geeft door een uitgebalanceerde samenstelling een gegarandeerde
gelijkmatige groei.
Bio Sport kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg van
onder andere sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons en openbaar groen.
Door toevoeging van 10% zeoliet aan de organische meststof:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

verbetert de bodemstructuur
vermindert de uitspoeling van meststoffen
versnelt de inworteling van planten
is de meststof geurarm
wordt water geabsorbeerd
verbetert de CEC-waarde.

Technische beschrijving
Samengestelde organische meststof met het natuurlijke mineraal zeoliet.
NPK 10-4-6+3 MgO met 10% zeoliet
10% stikstof waarvan 6% oplosbaar in water, 2% ammoniumstikstof,
4% ureum stikstof, 4% organisch gebonden stikstof
4% fosfaat oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
6% kali oplosbaar in water
3% magnesium oplosbaar in water
35% organische stof
10% zeoliet: duurzaam mineraal met veel sporenelementen,
B,Mo,Co,Cu,Ca,Si,Mn,S,Zn,Mg,Fe en K
ZEOGRAN® regular 2,1-3,5 mm, is geproduceerd met zonne-energie,
CO₂-neutraal
Bio Sport is chloorarm en vrij van dierlijke mest.

V5
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Technische Fiche

Gebruiksperiode
Maart-September
Dosis: Bio Sport voor sportvelden
• Aanleg en doorwerken in toplaag 10-15 cm: 5-8 kg/100 m²
• Onderhoud: 4-8 kg/100 m²
Dosis: Bio Sport voor golfbanen
• Onderhoud fairway in groeiseizoen: 3-6 kg/100 m²
Dosis: Bio Sport voor gazons
• Onderhoud: 6-8 kg/100 m²
Eigenschappen
Werkingsduur 80 tot 110 dagen
Verpakking
PE Zak à 25 kg, 36 zakken per europallet (=900 kg).
Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.

V5
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Technische Fiche

Bio Pre-Seed
Product beschrijving
Bio Pre-Seed is een geurarme, stofvrije samengestelde organische
meststof met Humifirst (NPK 10-10-0+ HF + 10% zeoliet).
Bio Pre-Seed heeft dankzij het goed opneembare fosfaat, ook bij gronden
met een hoge pH-waarde, in combinatie met Humifirst een snel groei
effect in wortelontwikkeling en herstel van speelschade.
Bio Pre-Seed kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud, aanleg en
herstel van onder andere sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons, het
leggen van graszoden en openbaar groen.
Door toevoeging van 10% zeoliet aan de organische meststof:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

verbetert de bodemstructuur
vermindert de uitspoeling van meststoffen
versnelt de inworteling van planten
is de meststof geurarm
wordt water geabsorbeerd
verbetert de CEC-waarde.

Technische beschrijving
Samengestelde organische meststof met het mineraal zeoliet.
NPK 10-10-0+ HF met 10% zeoliet
10% stikstof waarvan 6% oplosbaar in water, 2% ammoniumstikstof, 4% ureum stikstof, 4% organisch gebonden stikstof
10% fosfaat oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
Humifirst; humus en fulvozuren
25% organische stof
10% zeoliet: duurzaam mineraal met veel sporenelementen,
B,Mo,Co,Cu,Ca,Si,Mn,S,Zn,Mg,Fe en K
ZEOGRAN® regular 2,1-3,5 mm, is geproduceerd met zonne-energie,
CO₂-neutraal
Bio Pre-Seed is vrij van dierlijke mest.
V7
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Technische Fiche

Gebruiksperiode
April-September
Dosis: Bio Pre-Seed voor sportvelden
• Aanleg doorwerken in toplaag 10-15 cm: 3-6 kg/100 m²
• Voorjaar voor snellere hergroei: 3-4 kg/100 m²
• Na doorzaai voor snellere wortelontwikkeling: 4-6 kg/100 m²
• Najaar voor sluiten grasmat: 2-4 kg/100 m²
Dosis: Bio Pre-Seed voor golfbanen
• Voorjaar, groeiseizoen, na doorzaai: 3-5 kg/100 m²
Dosis: Bio Pre-Seed voor gazons
• Aanleg doorwerken in toplaag 10-15 cm, voor herstel na
verticuteren en doorzaaien: 6-10 kg/100 m²
Eigenschappen
Werkingsduur 80 tot 110 dagen
Verpakking
PE Zak à 25 kg, 36 zakken per europallet (=900 kg).
Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.

V7
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Technische Fiche

Bio Summer
Product beschrijving
Bio Summer is een geurarme, stofvrije samengestelde organische
meststof met magnesium (NPK 7-6-12+4 MgO + 10% zeoliet).
Bio Summer geeft door een uitgebalanceerde samenstelling een
gelijkmatige groei en kan ook gebruikt worden in de warmste periode van
het jaar.
Bio Summer kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg
van sportvelden, golfbanen, heesters, tuinen, gazons en openbaar groen.
Door toevoeging van 10% zeoliet aan de organische meststof:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

verbetert de bodemstructuur
vermindert de uitspoeling van meststoffen
versnelt de inworteling van planten
is de meststof geurarm
wordt water geabsorbeerd
verbetert de CEC-waarde.

Technische beschrijving
Samengestelde organische meststof met het natuurlijke mineraal zeoliet.
NPK 7-6-12+4 MgO met 10% zeoliet
7% stikstof waarvan 4% oplosbaar in water, 1% ammonium stikstof,
3% ureum stikstof, 3% organisch gebonden stikstof
6% fosfaat oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
12% kali oplosbaar in water
4% magnesium oplosbaar in water
25% organische stof
10% zeoliet: duurzaam mineraal met veel sporenelementen,
B,Mo,Co,Cu,Ca,Si,Mn,S,Zn,Mg,Fe en K
ZEOGRAN® regular 2,1-3,5 mm, is geproduceerd met zonne-energie,
CO₂-neutraal
Bio Summer is chloorarm en vrij van dierlijke mest.
V6
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Technische Fiche

Gebruiksperiode
Mei-Augustus
Dosis: Bio Summer voor sportvelden
• Onderhoud: 6-10 kg/100 m²
Dosis: Bio Summer voor golfbanen
• Onderhoud: 6-8 kg/100 m²
Dosis: Bio Summer voor gazons
• Aanleg doorwerken in toplaag 10-15 cm: 8-12 kg/100 m²
• Onderhoud: 8-10 kg/100 m²
Dosis: Bio Summer voor siertuin/borders
• Onderhoud: 10-15 kg/100 m²
Eigenschappen
Werkingsduur 80 tot 110 dagen
Verpakking
PE Zak à 25 kg, 36 zakken per europallet (=900 kg).
Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.

V6
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Technische Fiche

Bio Autumn
Product beschrijving
Bio Autumn is een geurarme, stofvrije samengestelde organische meststof met magnesium en ijzer (NPK 6-3-20+3 MgO+1% EDTA+10% zeoliet).
Bio Autumn geeft door een uitbalanceerde samenstelling met veel kalium
en ijzer, een garantie voor het goed afharden van planten in het najaar.
Bio Autumn geeft de hele winter door een donker groene kleur door de
combinatie van magnesium en ijzer.
Bio Autumn kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud van onder
andere sportvelden, golfbanen, gazons en openbaar groen.
Door toevoeging van 10% zeoliet aan de organische meststof:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

verbetert de bodemstructuur
vermindert de uitspoeling van meststoffen
versnelt de inworteling van planten
is de meststof geurarm
wordt water geabsorbeerd
verbetert de CEC-waarde.

Technische beschrijving
Samengestelde organische meststof met het natuurlijke mineraal zeoliet.
NPK 6-3-20+3 MgO + 1% EDTA met 10% zeoliet
6% stikstof waarvan 3,6% oplosbaar in water, 1,6% ammoniumstikstof,
2% ureum stikstof, 2,4% organisch gebonden stikstof
3% fosfaat oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
20% kali oplosbaar in water
3% magnesium oplosbaar in water
1% Fe EDTA
25% organische stof
10% zeoliet: duurzaam mineraal met veel sporenelementen,
B,Mo,Co,Cu,Ca,Si,Mn,S,Zn,Mg,Fe en K
ZEOGRAN® regular 2,1-3,5 mm, is geproduceerd met zonne-energie,
CO₂-neutraal. Bio Autumn is vrij van dierlijke mest.
V6
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Technische Fiche

Gebruiksperiode
September-November
Dosis: Bio Autumn voor sportvelden
• Onderhoud: 3-6 kg/100 m²
Dosis: Bio Autumn voor golfbanen
• Onderhoud: 3-5 kg/100 m²
Dosis: Bio Autumn voor gazons
• Onderhoud: 6-10 kg/100 m²
Eigenschappen
Werkingsduur 80 tot 110 dagen
Verpakking
PE Zak à 25 kg, 36 zakken per europallet (=900 kg).
Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.

V6
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Technische Fiche

Bio MU
Product beschrijving
Bio MU is een geurarme, stofvrije samengestelde organische meststof
met magnesium (NPK 5-5-20+3 MgO + 10% zeoliet).
Bio MU is door een uitbalanceerde samenstelling, en een hoog kalium
gehalte, mos onvriendelijk.
Bio MU vlekt niet.
Bio MU kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg van
onder andere sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons en openbaar groen.
Door toevoeging van 10% zeoliet aan de organische meststof:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

verbetert de bodemstructuur
vermindert de uitspoeling van meststoffen
versnelt de inworteling van planten
is de meststof geurarm
wordt water geabsorbeerd
verbetert de CEC-waarde.

Technische beschrijving
Samengestelde organische meststof met het natuurlijke mineraal zeoliet.
NPK 5-5-20+3 MgO met 10% zeoliet
5% stikstof waarvan 1,5% oplosbaar in water, 1,5% ammoniumstikstof,
3,5% organisch gebonden stikstof
5% fosfaat oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
20% kali oplosbaar in water
3% magnesium oplosbaar in water
25% organische stof
10% zeoliet: duurzaam mineraal met veel sporenelementen,
B,Mo,Co,Cu,Ca,Si,Mn,S,Zn,Mg,Fe en K
ZEOGRAN® regular 2,1-3,5 mm, is geproduceerd met zonne-energie,
CO₂-neutraal
Bio MU is vrij van dierlijke mest.
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Gebruiksperiode
Voor- en najaar
Dosis: Bio MU voor sportvelden en golfbanen
• Bij matig tot zeer sterke mosgroei: 10-12 kg/100 m²
• Onderhoud ter voorkoming van mos: 6-8 kg/100 m²
Dosis: Bio MU voor gazons
• Bij matig tot zeer sterke mosgroei: 12-15 kg/100 m²
• Onderhoud ter voorkoming van mos: 10-12 kg/100 m²
Eigenschappen
Werkingsduur 80 tot 110 dagen
Verpakking
PE Zak à 25 kg, 36 zakken per europallet (=900 kg).
Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.
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Basic Start
Product beschrijving
Basic Start is een geurarme, stofvrije samengestelde organische
meststof (NPK 18-3-3).
Basic Start heeft door een uitgebalanceerde
samenstelling een snel groei effect en een lange
nawerking.
Basic Start kan uitstekend worden toegepast bij
onderhoud en aanleg van onder andere, sportvelden,
golfbanen, tuinen en openbaar groen.

Technische beschrijving
Samengestelde organische meststof.
NPK 18-3-3
18% stikstof waarvan 10,8% oplosbaar in water, 10,8% ureum stikstof,
7,2% organisch gebonden stikstof
3% fosfaat oplosbaar in mineraalzuur
3% kali oplosbaar in water
35% organische stof
Chloorarm
2,1-3,5 mm korrel geproduceerd met zonne-energie, CO₂-neutraal
Basic Start is vrij van dierlijke mest.
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Gebruiksperiode
Maart-September
Dosis: Basic Start voor sportvelden
• Na opkomst voor snellere wortel-en bladontwikkeling: 3-4 kg/100
m²
• Voorjaar voor snellere hergroei: 3-5 kg/100 m²
Dosis: Basic Start voor golfbanen
• In groeiseizoen en na doorzaai: 2-5 kg/100 m²
Eigenschappen
Werkingsduur 70 tot 100 dagen
Verpakking
PE Zak à 25 kg, 36 zakken per europallet (=900 kg).
Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.
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Basic F
Product beschrijving
Basic F is een geurarme, stofvrije samengestelde organische meststof
(NPK 16-4-7+4 MgO).
Basic F 16-4-7+4 MgO heeft door de goede samenstelling
een snelle groei start, gelijkmatig groei en een
lange nawerking.
Basic F 16-4-7+4 MgO is ideaal voor de meest uiteenlopende toepassingen van onderhoud en aanleg van
onder andere sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons
en openbaar groen.

Technische beschrijving
Samengestelde organische meststof.
NPK 16-4-7+4 MgO
16% stikstof waarvan 11% oplosbaar in water, 2% ammonium stikstof,
9% ureum stikstof, 5% organisch gebonden stikstof
4% fosfaat oplosbaar mineraal zuur
7% kali Vinasse extract oplosbaar in water
4% magnesium oplosbaar in mineraalzuur
6% zwavel oplosbaar in water
30% organische stof
Chloorarm
2,1-3,5 mm korrel geproduceerd met zonne-energie, CO₂-neutraal
Basic F is vrij van dierlijke mest.
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Gebruiksperiode
Maart-September
Dosis: Basic F voor sportvelden
• Na opkomst voor snellere wortel- en bladontwikkeling: 2-4 kg/100
m²
• Voorjaar voor snellere hergroei: 2,5-4 kg/100 m²
Dosis: Basic F voor golfbanen
• In groeiseizoen en na doorzaai: 2-4 kg/100 m²
Eigenschappen
Werkingsduur 70 tot 100 dagen
Verpakking
PE Zak à 25 kg, 36 zakken per europallet (=900 kg).
Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.
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Basic Sport Plus
Product beschrijving
Basic Sport Plus is een geurarme, stofvrije samengestelde organische
meststof met magnesium (NPK 9-3-12+3 MgO).
Basic Sport Plus geeft door een uitgebalanceerde
samenstelling een gegarandeerde gelijkmatige groei.
Basic Sport Plus kan uitstekend worden toegepast bij
onderhoud en aanleg van onder andere sportvelden,
golfbanen, tuinen, gazons en openbaar groen.

Technische beschrijving
Samengestelde organische meststof.
NPK 9-3-12+3 MgO
9% stikstof waarvan 5,4% oplosbaar in water, 2% ammonium stikstof,
3,4% ureum stikstof, 3,6% organisch gebonden stikstof
3% fosfaat oplosbaar in mineraalzuur
12% kali oplosbaar in water
3% magnesium oplosbaar in mineraal zuur
10% zwavel oplosbaar in water
30% organische stof
Chloorarm
2,1-3,5 mm korrel geproduceerd met zonne-energie, CO₂-neutraal
Basic Sport Plus is vrij van dierlijke mest.

V4

Pagina 26 van 81

Technische Fiche

Gebruiksperiode
Maart-September
Dosis: Basic Sport Plus voor sportvelden
• Onderhoud: 3-6 kg/100 m²
Dosis: Basic Sport Plus voor golfbanen
• Onderhoud fairway in groeiseizoen: 3-6 kg/100 m²
Dosis: Basic Sport Plus voor gazons
• Onderhoud: 4-6 kg/100 m²
Eigenschappen
Werkingsduur 70 tot 100 dagen
Verpakking
PE Zak à 25 kg, 36 zakken per europallet (=900 kg).
Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.
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Basic NP
Product beschrijving
Basic NP is een geurarme, stofvrije samengestelde organische meststof
(NPK 10-17-0).
Basic NP heeft dankzij het goed opneembare fosfaat,
ook bij gronden met een hoge pH-waarde,
een snel groei effect in wortelontwikkeling en
herstel van speelschade.
Basic NP kan uitstekend worden toegepast bij
onderhoud, aanleg en herstel van onder andere
sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons,
het leggen van graszoden en openbaar groen.

Technische beschrijving
Samengestelde organische meststof.
NPK 10-17-0
10% stikstof waarvan 6% oplosbaar in water, 2% ammonium stikstof,
4% ureum stikstof, 4% organisch gebonden stikstof
17% fosfaat oplosbaar in mineraal zuur
0% kali
30% organische stof
2,1-3,5 mm korrel geproduceerd met zonne-energie, CO₂-neutraal
Basic NP is vrij van dierlijke mest.
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Gebruiksperiode
April-September
Dosis: Basic NP voor sportvelden
• Aanleg doorwerken in toplaag 10-15 cm: 3-6 kg/100 m²
• Voorjaar voor snellere hergroei: 4-5 kg/100 m²
• Na doorzaai voor snellere wortelontwikkeling: 4-5 kg/100 m²
• Najaar voor sluiten grasmat: 2-4 kg/100 m²
Dosis: Basic NP voor golfbanen
• Voorjaar, groeiseizoen, na doorzaai: 3-4 kg/100 m²
Dosis: Basic NP voor gazons
• Aanleg doorwerken in toplaag 10-15 cm, voor herstel na
verticuteren en doorzaaien: 4-8 kg/100 m²
Eigenschappen
Werkingsduur 70 tot 90 dagen
Verpakking
PE Zak à 25 kg, 36 zakken per europallet (=900 kg).

Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.
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Basic Fall
Product beschrijving
Basic Fall is een geurarme, stofvrije samengestelde organische meststof
met magnesium (NPK 5-5-20+3 MgO).
Basic Fall geeft door een uitbalanceerde samenstelling
met veel kalium en magnesium, een garantie voor het
goed afharden en kleur van planten in het najaar.
Basic Fall kan uitstekend worden toegepast bij
onderhoud van onder andere sportvelden, golfbanen,
gazons en openbaar groen.

Technische beschrijving
Samengestelde organische meststof.
NPK 5-5-20+3 MgO
5% stikstof waarvan 1,5% oplosbaar in water, 1,5% ureum stikstof, 3,5%
organisch gebonden stikstof
5% fosfaat oplosbaar in mineraalzuur
20% kali oplosbaar in water
3% magnesium oplosbaar in mineraal zuur
25% organische stof
2,1-3,5 mm korrel geproduceerd met zonne-energie, CO₂-neutraal
Basic Fall is vrij van dierlijke mest.
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Gebruiksperiode
September-November
Dosis: Basic Fall voor sportvelden
• Onderhoud: 3-6 kg/100 m²
Dosis: Basic Fall voor golfbanen
• Onderhoud: 3-5 kg/100 m²
Dosis: Basic Fall voor gazons
• Onderhoud: 6-10 kg/100 m²
Eigenschappen
Werkingsduur 70 tot 100 dagen
Verpakking
PE Zak à 25 kg, 36 zakken per europallet (=900 kg).
Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.

V4
Pagina 31 van 81

Technische Fiche

Org Mix N.
Product beschrijving
Org Mix N. is een geurarme, stofvrije volledig organische meststof
verrijkt met 10% zeoliet (NPK 12-0-0 + 10% zeoliet).
Org Mix N. geeft door een uitgebalanceerde samenstelling een
gegarandeerde gelijkmatige en langdurige groei, zonder groeipieken.
Het bodemleven draagt zorg de geleidelijke vrijstelling van de
voedingselementen. Uitspoeling van de voedingselementen is tot een
minimum beperkt.
Org Mix N. kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg van
onder andere, sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons en openbaar groen.
Door toevoeging van 10% zeoliet aan de organische meststof:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

verbetert de bodemvruchtbaarheid
verbetert de bodemstructuur
vult bodemmineralen aan
vermindert de uitspoeling van meststoffen
versnelt de inworteling van planten
is de meststof geurarm
wordt water geabsorbeerd
verbetert de CEC-waarde.

Technische beschrijving
Volledig organische meststof verrijkt met het natuurlijke mineraal zeoliet.
NPK 12-0-0 + 10% zeoliet
12% organisch gebonden stikstof
80% organische stof
10% zeoliet: duurzaam mineraal met veel sporenelementen,
B,Mo,Co,Cu,Ca,Si,Mn,S,Zn,Mg,Fe en K
ZEOGRAN® regular 2,1-3,5 mm, is geproduceerd met zonne-energie,
CO₂-neutraal
Org Mix N. is chloorarm en vrij van dierlijke mest.
V1
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Gebruiksperiode
Maart-September
Dosis: Org Mix N. voor sportvelden
• Aanleg en doorwerken in toplaag 10-15 cm: 5-9 kg/100 m²
• Onderhoud: 4-6 kg/100 m²
Dosis: Org Mix N. voor golfbanen
• Onderhoud fairway in groeiseizoen: 3-5 kg/100 m²
Dosis: Org Mix N. voor gazons
• Onderhoud: 6-9 kg/100 m²
Eigenschappen
Werkingsduur 80 tot 110 dagen
Org Mix N. is toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw.
Org Mix N. bevat enkel grondstoffen toegelaten volgens Bijlage I van EG
verordening nr. 889/2008 betreffende biologische productiemethoden en
wijzigingen.
Verpakking
PE Zak à 25 kg, 36 zakken per europallet (=900 kg).
Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.
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Org Mix P.
Product beschrijving
Org Mix P. is een geurarme, stofvrije samengestelde volledig organische
meststof (NPK 2-20-0) die vlot opneembare organisch gebonden fosfaat
bevat.
Org Mix P. heeft een lange nawerking door een uitgebalanceerde
samenstelling.
Org Mix P. is ideaal voor doorwerken in toplagen van
sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons en het leggen
van graszoden.
Org Mix P. zorgt voor snelle wortelontwikkeling en
inworteling, ook bij gronden met een hoge pH-waarde.

Technische beschrijving
Samengestelde volledig organische meststof.
NPK 2-20-0
2% stikstof, organisch gebonden
20% fosfaat in neutraal ammoniumcitraat en
mineraalzuur oplosbaar
35% organische stof
2,1-3,5 mm korrel geproduceerd met zonne-energie, CO₂-neutraal
Org Mix P. is vrij van dierlijke mest.
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Gebruiksperiode
Maart-september
Dosis: Org Mix P. voor sportvelden
• bij aanleg doorwerken in toplaag 10-15 cm: 4-8 kg/100 m²
• na doorzaai snellere wortelontwikkeling: 4-6 kg/100 m²
• najaar voor sluiten grasmat: 2-4 kg/100 m²
Dosis: Org Mix P. voor golfbanen
• aanleg, na doorzaai en in groeiseizoen: 4-8 kg/100 m²
Eigenschappen
Werkingsduur 80 tot 100 dagen
Org Mix P. is toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw.
Org Mix P. bevat enkel grondstoffen toegelaten volgens Bijlage I van EG
verordening nr. 889/2008 betreffende biologische productiemethoden en
wijzigingen.

Verpakking
PE Zak à 25 kg, 36 zakken per europallet (=900 kg).
Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.
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Org Mix K.
Product beschrijving
Org Mix K. is een geurarme, stofvrije samengestelde organische meststof
(NPK 2-0-20 + 10% zeoliet), rijk aan snel en langzaam werkend deel kali.
Org Mix K. heeft een lange nawerking door een uitgebalanceerde
samenstelling. Org Mix K. vermindert stressfactoren.
Org Mix K. kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg van
onder andere, sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons en openbaar groen.
Door toevoeging van 10% zeoliet aan de organische meststof:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

verbetert de bodemstructuur
vermindert de uitspoeling van meststoffen
versnelt de inworteling van planten
is de meststof geurarm
wordt water geabsorbeerd
verbetert de CEC-waarde.

Technische beschrijving
Samengestelde meststof verrijkt met het natuurlijke mineraal zeoliet.
NPK 2-0-20 met 10% zeoliet
2% organische stikstof
20% kali oplosbaar in water, 100% vinasse extract
28% organische stof
10% zeoliet: duurzaam mineraal met veel sporenelementen,
B,Mo,Co,Cu,Ca,Si,Mn,S,Zn,Mg,Fe en K
ZEOGRAN® regular 2,1-3,5 mm, is geproduceerd met zonne-energie,
CO₂-neutraal
Org Mix K. is chloorarm en vrij van dierlijke mest.

V1

Pagina 36 van 81

Technische Fiche

Gebruiksperiode
Maart-Oktober
Dosis: Org Mix K. voor sportvelden
• Onderhoud Vinasse K₂O: 2-5 kg/100 m²
Dosis: Org Mix K. voor golfbanen
• Onderhoud Vinasse K₂O: 3-5 kg/100 m²
Dosis: Org Mix K. voor gazons
• Onderhoud Vinasse K₂O: 3-5 kg/100 m²
Eigenschappen
Werkingsduur 80 tot 110 dagen
Org Mix K. is toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw.
Org Mix K. bevat enkel grondstoffen toegelaten volgens Bijlage I van EG
verordening nr. 889/2008 betreffende biologische productiemethoden en
wijzigingen.
Verpakking
PE Zak à 25 kg, 36 zakken per europallet (=900 kg).
Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.
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Org Mix 1 +.
Product beschrijving
Org Mix 1+. is een stofvrije, geurarme samengestelde organische meststof
verrijkt met 8% NSE natuurlijke sporenelementen en Bacillus sp bacteriën
(NPK 9-3-3+8%NSE+Bacillus sp 10 exp 5 kiemen/gr).
Org Mix 1+. geeft door een uitgebalanceerde samenstelling en
bacteriën een gegarandeerde gelijkmatige en langdurige groei en
is derhalve ideaal als startbemesting voor sportvelden en gazons.
Het bodemleven en de bacteriën dragen zorg voor de geleidelijke
vrijstelling van voedingselementen en uitspoeling van de
voedingselementen is tot een minimum beperkt.
Org Mix 1+. kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg van sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons en openbaar groen.
Door toevoeging van NSE aan de organische meststof:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

verbetert bodemvruchtbaarheid
verbetert de bodemstructuur
vult bodem minerale aan
vermindert de uitspoeling van meststoffen
verbetert opname van micro-elementen door en in de plant
versnelt de inworteling van planten
is de meststof geurarm
verbeterd de CEC-waarde.

Technische beschrijving
Samengestelde organische meststof
NPK 9-3-3 + 8% NSE + Bacillus sp 10 exp 5 kiemen/gr
9% organisch gebonden stikstof
3% fosfaat oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
3% kali oplosbaar in water
60% organische stof
8% NSE: duurzaam mineraal met totaal pakket van natuurlijke
sporenelementen, Ca,Mg,S,Cu,Mo,B,Mn,Zn,Si,Se,Fe,K,Co,C en Ti
2,1-3,5 mm korrel geproduceerd met zonne-energie, CO₂-neutraal
Org Mix 1+. is chloorarm en vrij van dierlijke mest.
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Gebruiksperiode
Maart-September
Dosis: Org Mix 1+. voor sportvelden
• Aanleg en doorwerken in toplaag 10-15 cm: 8-12 kg/100 m²
• Onderhoud: 6-8 kg/100 m²
Dosis: Org Mix 1+. voor golfbanen
• Onderhoud fairway in groeiseizoen: 4-6 kg/100 m²
Dosis: Org Mix 1+. voor gazons
• Onderhoud: 8-12 kg/100 m²
Eigenschappen
Werkingsduur 80 tot 110 dagen.
Org Mix 1+. is toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw.
Org Mix 1+. bevat enkel grondstoffen toegelaten volgens Bijlage I van EG
verordening nr. 889/2008 betreffende biologische productiemethoden en
wijzigingen.
Verpakking
PE Zak à 25 kg, 36 zakken per europallet (=900 kg).
Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.
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Org Mix 2+.
Product beschrijving
Org Mix 2+. is een stofvrije, geurarme samengestelde organische meststof verrijkt met
natuurlijk magnesium, 8% NSE natuurlijke sporenelementen en Bacillus sp bacteriën
(NPK 6-5-10+4 MgO+8%NSE+Bacillus sp 10 exp 5 kiemen/gr).
Org Mix 2+. geeft door een uitgebalanceerde samenstelling en bacteriën
een gegarandeerde gelijkmatige en langdurige groei en is derhalve ideaal
als zomer-voorraadbemesting voor sportvelden, golfbanen, gazons en
openbaargroen. Het bodemleven en de bacteriën dragen zorg voor de
geleidelijke vrijstelling van voedingselementen en de uitspoeling van de
voedingselementen is tot een minimum beperkt.
Org Mix 2+. kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg
van sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons en openbaargroen.

Door toevoeging van NSE aan de organische meststof:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

verbetert bodemvruchtbaarheid
verbetert de bodemstructuur
vult bodem minerale aan
vermindert de uitspoeling van meststoffen
verbetert opname van micro-elementen door en in de plant
versnelt de inworteling van planten
is de meststof geurarm
verbeterd de CEC-waarde.

Technische beschrijving
Samengestelde organische meststof verrijkt met 4% natuurlijk magnesium
NPK 6-5-10+4 MgO + 8% NSE + Bacillus sp 10 exp 5 kiemen/gr
6% organisch gebonden stikstof
5% fosfaat oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
10% kali oplosbaar in water
4% magnesium oplosbaar in mineraalzuur
45% organische stof
8% NSE: duurzaam mineraal met totaal pakket van natuurlijke
sporenelementen, Ca,Mg,S,Cu,Mo,B,Mn,Zn,Si,Se,Fe,K,Co,C en Ti
2,1-3,5 mm korrel geproduceerd met zonne-energie, CO₂-neutraal
Org Mix 2+. is chloorarm en vrij van dierlijke mest.
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Gebruiksperiode
Maart-Oktober
Dosis: Org Mix 2+. voor sportvelden
• Aanleg en doorwerken in toplaag 10-15 cm: 10-15 kg/100 m²
• Onderhoud: 8-10 kg/100 m²
Dosis: Org Mix 2+. voor golfbanen
• Onderhoud fairway in groeiseizoen: 6-8 kg/100 m²
Dosis: Org Mix 2+. voor gazons
• Onderhoud: 8-15 kg/100 m²
Eigenschappen
Werkingsduur 80 tot 110 dagen
Org Mix 2+. is toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw.
Org Mix 2+. bevat enkel grondstoffen toegelaten volgens Bijlage I van EG verordening
nr. 889/2008 betreffende biologische productiemethoden en wijzigingen.
Verpakking
PE Zak à 25 kg, 36 zakken per europallet (=900 kg).
Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.
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Org Mix 3+.
Product beschrijving
Org Mix 3+. is een stofvrije, geurarme samengestelde organische meststof verrijkt met
natuurlijk magnesium, 8% NSE natuurlijke sporenelementen en Bacillus sp bacteriën
(NPK 3-6-12+3 MgO+8%NSE+Bacillus sp 10 exp 5 kiemen/gr).
Org Mix 3+. geeft door een uitgebalanceerde samenstelling en bacteriën
een gegarandeerde gelijkmatige en langdurige groei en is derhalve
ideaal als najaarsbemesting voor sportvelden, golfbanen gazons en
openbaargroen. Het bodemleven en de bacteriën dragen zorg voor de
geleidelijke vrijstelling van voedingselementen en de uitspoeling van de
voedingselementen is tot een minimum beperkt.
Org Mix 3+. kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud van
sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons en openbaar groen.
Org Mix 3+. is de ideale meststof voor het afharden van planten.

Door toevoeging van NSE aan de organische meststof:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

verbetert bodemvruchtbaarheid
verbetert de bodemstructuur
vult bodem minerale aan
vermindert de uitspoeling van meststoffen
verbetert opname van micro-elementen door en in de plant
versnelt de inworteling van planten
is de meststof geurarm
verbeterd de CEC-waarde.

Technische beschrijving
Samengestelde organische meststof verrijkt met 3% natuurlijk magnesium.
NPK 3-6-12+3 MgO + 8% NSE + Bacillus sp 10 exp 5 kiemen/gr
3% organisch gebonden stikstof
6% fosfaat oplosbaar in mineraalzuur
12% kali oplosbaar in water
3% magnesium oplosbaar in mineraalzuur
30% organische stof
8% NSE: duurzaam mineraal met totaal pakket van natuurlijke sporenelementen,
Ca,Mg,S,Cu,Mo,B,Mn,Zn,Si,Se,Fe,K,Co,C en Ti
2,1- 3,5 mm korrel geproduceerd met zonne-energie, CO₂-neutraal
Org Mix 3+. is chloorarm en vrij van dierlijke mest.
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Gebruiksperiode
Mei-Oktober
Dosis: Org Mix 3+. voor sportvelden
• Onderhoud: 5-8 kg/100 m²
Dosis: Org Mix 3+. voor golfbanen
• Onderhoud fairway in groeiseizoen: 4-6 kg/100 m²
Dosis: Org Mix 3+. voor gazons
• Onderhoud: 8-12 kg/100 m²
Eigenschappen
Werkingsduur 80 tot 110 dagen
Org Mix 3+. is toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw.
Org Mix 3+. bevat enkel grondstoffen toegelaten volgens Bijlage I van EG verordening
nr. 889/2008 betreffende biologische productiemethoden en wijzigingen.
Verpakking
PE Zak à 25 kg, 36 zakken per europallet (=900 kg).
Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.
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Bio Soil
Product beschrijving
Bio Soil is een plantaardige bodemverbeteraar van druivenpittenkoek in een
korrel van 2-5 mm. Bio Soil is rijk aan suikers en bacteriën ter verbetering van
bodemstructuren en de minerale opname.
Bio Soil waarborgen

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Verbetering en stimulering van een rijk en gevarieerd bodemleven
rijk aan bacteriën en schimmels
verbetering van de water- en luchthuishouding in de toplaag en in bodem
bevat veel sporenelementen; Ca, MgO, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo
versnelt de inworteling van planten
heeft geen verbrandingsgevaar
heeft een zeer hoog organisch stofgehalte
verminderd uitspoeling van meststoffen
gaat verslemping van toplagen tegen
verhoogt waterbuffering.

Technische beschrijving
Plantaardige bodemverbeteraar 100% organisch
NPK 2 - 0,4 - 0,8
2% stikstof
0,4 % fosfaat
0,8 % kali
85 % organische stof
2-5 mm is geproduceerd met zonne-energie, CO₂-neutraal.
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Gebruiksperiode
Gehele jaar.
Dosis: Bio Soil voor sportvelden
• Aanleg inwerken in toplaag 15 cm: 10-15 kg/100 m²
• Onderhoud: 5-8 kg/100 m²
Dosis: Bio Soil voor golfbanen
• Aanleg inwerken in toplaag 15 cm: 10-15 kg/100 m²
Dosis: Bio Soil voor gazons
• Aanleg inwerken in toplaag 10-15 cm: 10-15 kg/100 m²
• Onderhoud: 5-8 kg/100 m²
Dosis: Bio Soil voor siertuin
• Aanleg inwerken in toplaag 10-15 cm: 10-15 kg/100 m²
• Aanplant hagen: 2 kg/10 lopende meter
• Onderhoud: 6-10 kg/100 m²
Dosis: Bio Soil voor bomen
• Vollegrond: 5-15 kg/100 m²
• Aanplant: 10-20 gr/plantgat van 10 L
Dosis: Bio Soil voor sierteelt
• Vollegrond: 10-15 kg/100 m²
• Aanplant: 10-20 gr/plantgat van 10 L
Eigenschappen
Bio Soil bevat enkel grondstoffen toegelaten volgens Bijlage I van EG
verordening nr. 889/2008 betreffende biologische productiemethoden en
wijzigingen.
Verpakking
PE Zak à 25 kg, 36 zakken per europallet (=900 kg).
Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.
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Bio Korrelkalk Extra Grade 0
Product beschrijving
Bio Korrelkalk Extra Grade 0 (NW 48 – 44% CaO – 5% MgO) is een
stofvrije korrelkalk.
Bio Korrelkalk EG 0 is door de uitgebalanceerde samenstelling een
structurele bodemverbeteraar, de pH-waarde in juiste balans kan brengen.
Bio Korrelkalk EG 0 kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en
aanleg van onder andere sportvelden, golfbanen, boom en sierteelt,
tuinen, gazons en openbaar groen.
Door toepassen van Bio Korrelkalk EG 0:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

verbetert de bodemstructuur
verhoogt de CEC-waarde
verhoogt de vruchtbaarheid aanzienlijk
ontwikkelt beduidend meer bodemleven, bij de juiste pH
ontwikkelt meer wortelmassa, bij de juiste pH
brengt de pH-waarde in de juiste balans.

Technische beschrijving
Korrelkalk
44% calciumoxide (CaO) totaal, oplosbaar in mineraalzuur
5 % Magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in mineraalzuur
Neutraliserende waarde: 48
Fijnheid 90 % bij doorgang door een zeef van 0,16 mm.
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Gebruiksperiode
Januari-December.
Bij voorkeur in de herfst en/of lente.
Niet toedienen tijdens vorst- of sneeuwperiodes.
Dosis: Bio Korrelkalk EG 0 voor sportvelden
• Functie van pH-analyse
• Onderhoud 10-25 kg/100 m²
Dosis: Bio Korrelkalk EG 0 voor golfbanen
• Functie van pH-analyse
Dosis: Bio Korrelkalk EG 0 voor gazons
• Onderhoud 15-20 kg/100 m²
Dosis: Bio Korrelkalk EG 0 voor bomen
• In functie van pH-analyse
• Onderhoud 10-25 kg/100 m²
Dosis: Bio Korrelkalk EG 0 voor sierteelt
• In functie van pH-analyse
• Onderhoud 10-25 kg/100 m²
Eigenschappen
Bio Korrelkalk EG 0 is toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw.
Bio Korrelkalk EG 0 bevat enkel grondstoffen toegelaten volgens Bijlage I
van EG verordening nr.889/2008 betreffende biologische
productiemethoden en wijzigingen.
Verpakking
PE Zak à 25 kg, 42 zakken per europallet (=1.050 kg).
Big bag 600 kg en 1.000 kg
Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.
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Bio Zeewierkalk
Product beschrijving
Bio Zeewierkalk van coccolieten (NW 48 – 52% CaO) is een stofvrije
korrelkalk.
Bio Zeewierkalk is door de uitgebalanceerde samenstelling een structurele
bodemverbeteraar, de pH-waarde in juiste balans kan brengen.
Bio Zeewierkalk kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg
van onder andere sportvelden, golfbanen, boom en sierteelt, tuinen,
gazons en openbaar groen.
Door toepassen van Bio Zeewierkalk:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

verbetert de bodemstructuur
verhoogt de CEC-waarde
worden sporenelementen aangebracht
verhoogt de vruchtbaarheid aanzienlijk
ontwikkelt beduidend meer bodemleven, bij de juiste pH
ontwikkelt meer wortelmassa, bij de juiste pH
brengt de pH-waarde in de juiste balans.

Technische beschrijving
Korrelkalk
52% calciumoxide (CaO) totaal, oplosbaar in mineraalzuur
Neutraliserende waarde: 48
Fijnheid 90 % bij doorgang door een zeef van 0,16 mm.
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Gebruiksperiode
Januari-December.
Bij voorkeur in de herfst en/of lente.
Niet toedienen tijdens vorst- of sneeuwperiodes.
Dosis: Bio Zeewierkalk voor sportvelden
• Functie van pH-analyse
• Onderhoud 10-25 kg/100 m²
Dosis: Bio Zeewierkalk voor golfbanen
• Functie van pH-analyse
Dosis: Bio Zeewierkalk voor gazons
• Onderhoud 15-20 kg/100 m²
Dosis: Bio Zeewierkalk voor bomen
• Functie van pH-analyse
• Onderhoud 10-25 kg/100 m²
Dosis: Bio Zeewierkalk voor sierteelt
• Functie van pH-analyse
• Onderhoud 10-25 kg/100 m²
Eigenschappen
Bio Zeewierkalk is toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw. Bio
Zeewierkalk bevat enkel grondstoffen toegelaten volgens Bijlage I van EG
verordening nr.889/2008 betreffende biologische productiemethoden en
wijzigingen.
Verpakking
PE Zak à 25 kg, 42 zakken per europallet (=1.050 kg).
Big bag 600 kg en 1.000 kg
Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.
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Bio Spring NSE
Product beschrijving
Bio Spring NSE is een geurarme, stofvrije samengestelde organische meststof met
natuurlijke sporenelementen (NPK 18-0-3+2 MgO+12% NSE).
Bio Spring NSE heeft door een uitgebalanceerde samenstelling een snel groei effect en
een lange nawerking. Bio Spring NSE kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en
aanleg van onder andere, bomen, sierteelt, heesters, tuinbouw en bol-en knolgewassen.
Bio Spring NSE bevat 12% natuurlijke sporenelementen (NSE).
Door toevoeging van NSE aan de organische meststof:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

verbetert de bodemvruchtbaarheid
verbetert de bodemstructuur
worden bodemmineralen aangevuld
vermindert de uitspoeling van meststoffen
verbetert opname van micro-elementen door en in de plant
versnelt de inworteling van planten
is de meststof geurarm
verbeterd de CEC-waarde.

Technische beschrijving
Samengestelde organische meststof met natuurlijke sporenelementen.
NPK 18-0-3 +2MgO met 12% NSE
18% stikstof waarvan 13,5% oplosbaar in water, 3,5% ammonium stikstof, 10% ureum
stikstof, 4,5% organisch gebonden stikstof
3% kali oplosbaar in water
2% magnesium oplosbaar in water
25% organische stof
12% NSE: duurzaam mineraal met totaal pakket van natuurlijke sporenelementen,
Ca,Mg,S,Cu,Mo,B,Mn,Zn,Si,Fe,K,Co,C,Se en Ti
SEOGRAN®regular 2,1-3,5 mm, bevat natuurlijke sporenelementen en is geproduceerd
met zonne-energie, CO₂-neutraal
Bio Spring NSE is chloorarm en is vrij van dierlijke mest.
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Dosis: Bio Spring NSE voor groenten
• Basisbemesting: 4-8 kg/100 m²
• Aanplanting: 5-8 kg/100 m²
Vrucht- en wortelgewassen:
• Basisbemesting: 6-10 kg/100 m²
Kruiden:
• Basisbemesting: 3-6 kg/100 m²
Dosis: Bio Spring NSE voor fruit
• Basisbemesting: 4-6 kg/100 m²
Dosis: Bio Spring NSE voor bomen
• Basisbemesting: 4-6 kg/100 m²
Dosis: Bio Spring NSE voor sierteelt
• Basisbemesting: 6-10 kg/100 m²
• Bij-bemesten: 3-6 kg/100 m²
Dosis: Bio Spring NSE voor Bol- en knolgewassen
• Basis Bemesting: 4-6 kg/100 m²
• Aanplanting: 5-8 kg/100 m²
Eigenschappen
Werkingsduur 80 tot 110 dagen.
Verpakking
PE Zak à 25 kg, 36 zakken per europallet (=900 kg).
Big bag 500 kg en 1.000 kg.
Voor de gebruiksnormen telt stikstof mee voor 88%.
Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.
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Bio Allround NSE
Product beschrijving
Bio Allround NSE is een geurarme, stofvrije samengestelde organische meststof met
natuurlijke sporenelementen (NPK 10-4-6+3 MgO+12% NSE).
Bio Allround NSE geeft door een uitgebalanceerde samenstelling een gegarandeerde
langdurige gelijkmatige groei.
Bio Allround NSE kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg van onder
andere bomen, sierteelt, heesters, tuinbouw, bolgewassen en bloemen.
Bio Allround NSE bevat 12% natuurlijke sporenelementen (NSE).
Door toevoeging van NSE aan de organische meststof:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

verbetert de bodemvruchtbaarheid
verbetert de bodemstructuur
worden bodemmineralen aangevuld
vermindert de uitspoeling van meststoffen
verbetert opname van micro-elementen door en in de plant
versnelt de inworteling van planten
is de meststof geurarm
verbetert de CEC-waarde.

Technische beschrijving
Samengestelde organische meststof met natuurlijke sporenelementen.
NPK 10-4-6+3 MgO met 12% NSE
10% stikstof waarvan 6% oplosbaar in water, 2% ammonium stikstof,
4% ureum stikstof, 4% organisch gebonden stikstof
4% fosfaat oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
6% kali oplosbaar in water
3% magnesium oplosbaar in water
35% organische stof
12% NSE: duurzaam mineraal met totaal pakket van natuurlijke sporenelementen,
Ca,Mg,S,Cu,Mo,B,Mn,Zn,Si,Fe,K,Co,C,Se en Ti
SEOGRAN®regular 2,1-3,5 mm, bevat natuurlijke sporenelementen en is geproduceerd
met zonne-energie, CO₂-neutraal
Bio Allround NSE is chloorarm en is vrij van dierlijke mest.
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Dosis: Bio Allround NSE voor groenten
Bladgroenten:
• Basisbemesting: 8-14 kg/100 m²
• Aanplanting: 10-14 kg/100 m²
Vrucht- en wortelgewassen:
• Basisbemesting: 12-18 kg/100 m²
Kruiden:
• Basisbemesting: 5-12 kg/100 m²
Dosis: Bio Allround NSE voor fruit
• Basisbemesting: 6-12 kg/100 m²
Dosis: Bio Allround NSE voor bomen
• Basisbemesting: 5-10 kg/100 m²
• Aanplanting: 8-12 kg/100 m²
• Vaste planten: 5-10 kg/100 m²
Dosis: Bio Allround NSE voor sierteelt, rozen, snijbloemen
• Basisbemesting: 8-12 kg/100 m²
• Aanplanting: 10-15 kg/100 m²
Dosis: Bio Allround NSE voor bolgewassen
• Basisbemesting: 8-12 kg/100 m²
• Aanplanting: 8-12 kg/100 m²
Eigenschappen
Werkingsduur 80 tot 110 dagen.
Verpakking
PE Zak à 25 kg, 36 zakken per europallet (=900 kg).
Big bag 500 kg en 1.000 kg.
Voor de gebruiksnormen telt stikstof mee voor 80% en fosfaat 100%
Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.
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Bio Pre-Seed NSE
Product beschrijving
Bio Pre-Seed NSE is een geurarme, stofvrije samengestelde organische meststof met
natuurlijke sporenelementen (NPK 10-10-0+HF+12% NSE).
Bio Pre-Seed NSE heeft dankzij goed opneembare fosfaat bronnen, ook bij gronden met
een hoge pH-waarde, in combinatie met Humifirst en NSE een snel groei effect in
wortelontwikkeling en herstel.
Bio Pre-Seed NSE kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en herstel van onder
andere bomen, sierteelt, heesters, tuinbouw, bol-en knolgewassen, bloemen en
potgronden.
Bio Pre-Seed NSE bevat 12% natuurlijke sporenelementen (NSE).
Door toevoeging van NSE aan de organische meststof:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

verbetert de bodemvruchtbaarheid
verbetert de bodemstructuur
worden bodemmineralen aangevuld
vermindert de uitspoeling van meststoffen
verbetert opname van micro-elementen door en in de plant
versnelt de inworteling van planten
is de meststof geurarm
verbeterd de CEC-waarde.

Technische beschrijving
Samengestelde organische meststof met natuurlijke sporenelementen.
NPK 10-10-0+ HF met 12% NSE
10% stikstof waarvan 6% oplosbaar in water, 2% ammonium stikstof,
4% ureum stikstof, 4% organisch gebonden stikstof
10% fosfaat oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
Humifirst; humus en fulvozuren
25% organische stof
12% NSE: duurzaam mineraal met totaal pakket van natuurlijke sporenelementen,
Ca,Mg,S,Cu,Mo,B,Mn,Zn,Si,Fe,K,Co,C,Se en Ti
SEOGRAN®regular 2,1-3,5 mm, bevat natuurlijke sporenelementen en is geproduceerd
met zonne-energie, CO₂-neutraal
Bio Pre-Seed NSE is vrij van dierlijke mest.
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Dosis: Bio Pre-Seed NSE voor groenten
Bladgroenten:
• Basisbemesting: 6-10 kg/100 m²
• Aanplanting: 8-14 kg/100 m²
Vrucht- en wortelgewassen:
• Basisbemesting: 8-14 kg/100 m²
• Aanplanting: 10-16 kg/100 m²
Kruiden:
• Basisbemesting: 6-10 kg/100 m²
Dosis: Bio Pre-Seed NSE voor fruit
• Basisbemesting: 6-10 kg/100 m²
• Aanplanting: 3-5 kg/100 m²
Dosis: Bio Pre-Seed NSE voor bomen
• Basisbemesting: 3-5 kg/100 m²
• Aanplanting: 3-5 kg/100 m²
Dosis: Bio Pre-Seed NSE voor sierteelt
• Basisbemesting: 4-8 kg/100 m²
• Aanplanting: 4-6 kg/100 m²
Dosis: Bio Pre-Seed NSE voor Snij- en bloemen, bol- en knolgewassen
• Basisbemesting: 4-8 kg/100 m²
• Aanplanting: 4-6 kg/100 m²
Dosis: Bio Pre-Seed NSE voor potgronden
• Boomkwekerij containerteelt:1-3 kg/m³
• Bemesten boven op pot: 1-3 kg/m³ of 1-3 g/L potgrond
Eigenschappen
Werkingsduur 80 tot 110 dagen.
Verpakking
PE Zak à 25 kg, 36 zakken per europallet (=900 kg).
Big bag 500 kg en 1.000 kg.
Voor de gebruiksnormen telt stikstof mee voor 80% en fosfaat 100%.
Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.
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Bio Summer NSE
Product beschrijving
Bio Summer NSE is een geurarme, stofvrije samengestelde organische meststof met
natuurlijke sporenelementen (NPK 7-6-12+4 MgO+12% NSE).
Bio Summer NSE geeft door een uitgebalanceerde samenstelling een compacte
gelijkmatige groei en kan ook gebruikt worden in de warmste periode van het jaar. Bio
Summer NSE kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg van bomen,
sierteelt, heesters, tuinbouw, bloemen en bol-en knolgewassen.
Bio Summer NSE bevat 12% natuurlijke sporenelementen (NSE).
Door toevoeging van NSE aan de organische meststof:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

verbetert de bodemvruchtbaarheid
verbetert de bodemstructuur
worden bodemmineralen aangevuld
vermindert de uitspoeling van meststoffen
verbetert opname van micro-elementen door en in de plant
versnelt de inworteling van planten
is de meststof geurarm
verbeterd de CEC-waarde.

Technische beschrijving
Samengestelde organische meststof met natuurlijke sporenelementen.
NPK 7-6-12+4 MgO met 12% NSE
7% stikstof waarvan 4% oplosbaar in water, 1% ammonium stikstof, 3% ureum stikstof,
3% organisch gebonden stikstof
6% fosfaat oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
12% kali oplosbaar in water
4% magnesium oplosbaar in water
25% organische stof
12% NSE: duurzaam mineraal met totaal pakket van natuurlijke sporenelementen,
Ca,Mg,S,Cu,Mo,B,Mn,Zn,Si,Fe,K,Co,C,Se en Ti
SEOGRAN®regular 2,1-3,5 mm, bevat zeoliet en is geproduceerd met zonne-energie,
CO₂-neutraal
Bio Summer NSE is chloorarm en is vrij van dierlijke mest.
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Dosis: Bio Summer NSE voor groenten
Bladgroenten:
• Basisbemesting: 6-15 kg/100 m²
• Aanplanting: 8-15 kg/100 m²
Vrucht- en wortelgewassen:
• Basisbemesting: 12-16 kg/100 m²
Kruiden:
• Basisbemesting: 5-12 kg/100 m²
Dosis: Bio Summer NSE voor fruit
• Basisbemesting: 6-14 kg/100 m²
Dosis: Bio Summer NSE voor bomen
• Basisbemesting: 7-10 kg/100 m²
• Aanplanting: 10-15 kg/100 m²
• Vaste planten: 7-10 kg/100 m²
Dosis: Bio Summer NSE voor sierteelt
• Basisbemesting: 7-10 kg/100 m²
• Aanplanting: 10-15 kg/100 m²
Dosis: Bio Summer NSE voor Snij- en bloemen, bol- en knolgewassen
• Basisbemesting: 8-12 kg/100 m²
• Aanplanting: 8-14 kg/100 m²
Dosis: Bio Summer NSE voor potgronden
• Basisbemesting: 2-4 kg/m³
• Containerteelt boomkwekerijen: 2-6 kg/m³
• Bemesten boven op pot: 2-4 kg/m³ of 2-4 g/L potgrond
• Containerteelt boomkwekerijen bemesten boven op pot: 2-3 kg/m³ of 2-3 g/L
potgrond
Eigenschappen
Werkingsduur 80 tot 110 dagen.
Verpakking
PE Zak à 25 kg, 36 zakken per europallet (=900 kg).
Big bag 500 kg en 1.000 kg.
Voor de gebruiksnormen telt stikstof mee voor 79% en fosfaat 100%.
Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.
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Bio Autumn NSE
Product beschrijving
Bio Autumn NSE is een geurarme, stofvrije samengestelde organische meststof met
natuurlijke sporenelementen (NPK 6-0-18+3 MgO+12% NSE).
Bio Autumn NSE geeft door een uitbalanceerde samenstelling met veel kalium en natuur
eigen ijzer een garantie voor het goed afharden van planten.
Bio Autumn NSE geeft aan uw gewas een donkere kleur door de combinatie van
magnesium en ijzer.
Bio Autumn NSE kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud van onder andere
bomen, sierteelt, heesters, tuinbouw en potgronden.
Bio Autumn NSE bevat 12% natuurlijke sporenelementen (NSE).
Door toevoeging van NSE aan de organische meststof:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

verbetert de bodemvruchtbaarheid
verbetert de bodemstructuur
worden bodemmineralen aangevuld
vermindert de uitspoeling van meststoffen
verbetert opname van micro-elementen door en in de plant
versnelt de inworteling van planten
is de meststof geurarm
verbeterd de CEC-waarde.

Technische beschrijving
Samengestelde organische meststof met natuurlijke sporenelementen.
NPK 6-0-18+3 MgO met 12% NSE
6% stikstof waarvan 3,6% oplosbaar in water, 1,6% ammonium stikstof, 2% ureum
stikstof, 2,4% organisch gebonden stikstof
18% kali oplosbaar in water
3% magnesium oplosbaar in water, 1,5% natuur eigen Fe
25% organische stof
12% NSE: duurzaam mineraal met totaal pakket sporenelementen,
Ca,Mg,S,Cu,Mo,B,Mn,Zn,Si,Fe,K,Co,C,Se en Ti
SEOGRAN®regular 2,1-3,5 mm, bevat natuurlijke sporenelementen en is geproduceerd
met zonne-energie, CO₂-neutraal
Bio Autumn NSE is vrij van dierlijke mest.
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Dosis: Bio Autumn NSE voor groenten
Bladgroenten:
• Basisbemesting: 6-14 kg/100 m²
• Aanplanting: 8-14 kg/100 m²
Vrucht- en wortelgewassen:
• Basisbemesting: 12-14 kg/100 m²
Kruiden:
• Basisbemesting: 5-12 kg/100 m²
Dosis: Bio Autumn NSE voor fruit
• Basisbemesting: 6-12 kg/100 m²
Dosis: Bio Autumn NSE voor bomen en sierteelt
• Basisbemesting: 8-12 kg/100 m²
Vaste planten: 6-12 kg/100 m²
Dosis: Bio Autumn NSE voor potgronden
• Bemesten boven op pot: 2-4 kg/m³ of 2 tot 4 g/L potgrond
Eigenschappen
Werkingsduur 80 tot 110 dagen.
Verpakking
PE Zak à 25 kg, 36 zakken per europallet (=900 kg).
Big bag 500 kg en 1.000 kg.
Voor de gebruiksnorm telt stikstof mee voor 80%.
Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.
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Eco Mix P.
Product beschrijving
Eco Mix P. is een geurarme, stofvrije samengestelde volledig organische meststof die
diverse vlot opneembare organisch gebonden fosfaat bronnen bevat,
verrijkt met natuur fosfaat (NPK 2-20-0).
Eco Mix P. heeft een lange nawerking door een uitgebalanceerde samenstelling van de fosfaat.
Eco Mix P. zorgt voor snelle wortelontwikkeling en inworteling, ook bij
gronden met een hoge pH-waarde en onbalans
Eco Mix P. is uitstekend geschikt voor onder andere, bomen, sierteelt,
heesters, tuinbouw, bol-en knolgewassen en potgronden.
Eco Mix P. is toegelaten in de biologische landbouw.
Technische beschrijving
Samengestelde volledig organische meststof verrijkt met natuur fosfaat
NPK 2-20-0
2% stikstof, organisch gebonden
20% fosfaat in neutraal ammonium citraat en mineraalzuur oplosbaar
35% organische stof
korrel regular 2,1-3,5 mm, geproduceerd met zonne-energie,
CO₂-neutraal
Eco Mix P. is vrij van dierlijke mest.
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Dosis: Eco Mix P. voor groenten
Bladgroenten:
• Basisbemesting: 3-5 kg/100 m²
• Aanplanting: 5-8 kg/100 m²
Vrucht- en wortelgewassen:
• Basisbemesting: 5-8 kg/100 m²
Kruiden:
• Basisbemesting:2-4 kg/100 m²
Dosis Eco Mix P. voor fruit
• Basisbemesting: 2-5 kg/100 m²
Dosis: Eco Mix P. voor bomen
• Volle grond boomkwekerij: 3-5 kg/100 m²
• Boomkwekerij containerteelt: 1-3 kg/m³
Dosis: Eco Mix P. voor sierteelt
• Bloembollen en andere sierteelt gewassen: 4-8 kg/100 m²
Dosis: Eco Mix P. voor potgronden
• Boomkwekerij containerteelt: 1-3 kg/m³
• Bemesten boven op pot: 1-2 kg/m³ of 1 tot 2 g/L potgrond
Eigenschappen
Werkingsduur 80 tot 100 dagen.
Eco Mix P. is toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw.
Eco Mix P. bevat enkel grondstoffen toegelaten volgens Bijlage I van EG verordening nr.
889/2008 betreffende biologische productiemethoden en wijzigingen.
Verpakking
PE Zak à 25 kg, 36 zakken per europallet (=900 kg).
Big bag 500 kg en 1.000 kg.
Voor de gebruiksnormen telt stikstof mee voor 50% en fosfaat 100%.
Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.
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Eco Mix K. NSE
Product beschrijving
Eco Mix K. NSE is een geurarme, stofvrije samengestelde organische meststof verrijkt
met natuurlijke sporenelementen, rijk aan zwavel en snel en langzaam werkend deel kali
(NPK 2-0-20 + 12% NSE).
Eco Mix K. NSE heeft een lange nawerking door een uitgebalanceerde samenstelling.
Eco Mix K. NSE vermindert stressfactoren, zorgt voor vitale volle vruchten.
Eco Mix K. NSE kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg van onder
andere, bomen, sierteelt, heesters, tuinbouw en potgronden.
Eco Mix K. NSE is toegelaten in de biologische landbouw.
Eco Mix K. NSE bevat 12% natuurlijke sporenelementen (NSE).
Door toevoeging van NSE aan de organische meststof:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

verbetert de bodemvruchtbaarheid
verbetert de bodemstructuur
worden bodemmineralen aangevuld
vermindert de uitspoeling van meststoffen
verbetert opname van micro-elementen door en in de plant
versnelt de inworteling van planten
is de meststof geurarm
verbeterd de CEC-waarde.

Technische beschrijving
Samengestelde organische meststof verrijkt met natuurlijke sporenelementen.
NPK 2-0-20 met 12% NSE
2% organische stikstof
20% kali oplosbaar in water, 100% vinasse extract
25% organische stof
12% NSE:duurzaam mineraal met totaal pakket van natuurlijke sporenelementen,
Ca,Mg,S,Cu,Mo,B,Mn,Zn,Si,Fe,K,Co,C,Se en Ti
SEOGRAN®regular 2,1-3,5 mm, bevat natuurlijke sporenelementen en is geproduceerd
met zonne-energie, CO₂-neutraal
Eco Mix K. NSE is chloorarm en is vrij van dierlijke mest.
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Dosis: Eco Mix K. NSE voor groenten
Bladgroenten:
• Basisbemesting: 2-8 kg/100 m²
• Aanplanting: 4-8 kg/100 m²
• Extra gift kali bemesting: 2-5 kg/100 m²
Vrucht- en wortelgewassen:
• Basisbemesting: 3-10 kg/100 m²
• Aanplanting: 4-10 kg/100 m²
• Extra gift kali bemesting: 3-6 kg/100 m²
Kruiden:
• Basisbemesting: 4-10 kg/100 m²
Dosis: Eco Mix K. NSE voor fruit
• Basisbemesting 4-10 kg/100 m²
Dosis: Eco Mix K. NSE voor bomen
• Basisbemesting: 4-8 kg/100 m²
• Extra gift kali bemesting: 3-5 kg/100 m²
Dosis: Eco Mix K. NSE voor sierteelt, bol- en knolgewassen
• Bloembollen en andere sierteelt gewassen: 3-8 kg/100 m²
• Extra gift kali bemesting: 3-8 kg/100 m²
Dosis: Eco Mix K. NSE voor potgronden
• Basisbemesting: 2-4 kg/m³
• Bemesten boven op pot: 1-3 kg/m³ of 1-3 g/L potgrond
Eigenschappen
Werkingsduur 80 tot 110 dagen.
Eco Mix K. NSE is toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw.
Eco Mix K. NSE bevat enkel grondstoffen toegelaten volgens Bijlage I van EG verordening
nr. 889/2008 betreffende biologische productiemethoden en wijzigingen.
Verpakking
PE Zak à 25 kg, 36 zakken per europallet (=900 kg).
Big bag 500 kg en 1.000 kg.
Voor de gebruiksnorm telt stikstof mee voor 50%.
Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.
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Eco Mix 1. NSE
Product beschrijving
Eco Mix 1. NSE is een stofvrije, geurarme samengestelde organische meststof verrijkt
met 8% NSE natuurlijke sporenelementen en Bacillus sp bacteriën
(NPK 9-3-3+8%NSE+Bacillus sp 10 exp 5 kiemen/gr).
Eco Mix 1. NSE geeft door een uitgebalanceerde samenstelling en
bacteriën een gegarandeerde gelijkmatige en langdurige groei zonder
groeipieken. Het bodemleven draagt zorg voor de geleidelijke vrijstelling
van voedingselementen geblokkeerde fosfaten worden opneembaar en
uitspoeling van de voedingselementen is tot een minimum beperkt.
Eco Mix 1. NSE kan uitstekend worden toegepast in potgronden,
onderhoud en aanplant van onder anderen boom, sierteelt, bloemen en
bol-en knolgewassen.
Eco Mix 1. NSE is toegelaten in de biologische landbouw.

Door toevoeging van NSE aan de organische meststof:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

verbetert bodemvruchtbaarheid
verbetert de bodemstructuur
vult bodem minerale aan
vermindert de uitspoeling van meststoffen
verbetert opname van micro-elementen door en in de plant
versnelt de inworteling van planten
is de meststof geurarm
verbeterd de CEC-waarde.

Technische beschrijving
Samengestelde organische meststof
NPK 9-3-3 + 8% NSE + Bacillus sp 10 exp 5 kiemen/gr
9% organisch gebonden stikstof
3% fosfaat oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
3% kali oplosbaar in water
60% organische stof
8% NSE: duurzaam mineraal met totaal pakket van natuurlijke sporenelementen,
Ca,Mg,S,Cu,Mo,B,Mn,Zn,Si,Se,Fe,K,Co,C en Ti
2,1- 3,5 mm korrel geproduceerd met zonne-energie, CO₂-neutraal
Eco Mix 1. NSE is chloorarm en is vrij van dierlijke mest.
V1
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Dosis: Eco Mix 1. NSE voor groenten
Bladgroenten:
• Basisbemesting: 6-14 kg/100 m²
• Aanplanting: 8-14 kg/100 m²
Vrucht- en wortelgewassen:
• Basisbemesting: 8-16 kg/100 m²
Kruiden:
• Basisbemesting: 4-12 kg/100 m²
Dosis: Eco Mix 1. NSE voor fruit
• Basisbemesting: 8-16 kg/100 m²
Dosis: Eco Mix 1. NSE voor bomen
• Basisbemesting: 6-12 kg/100 m²
• Aanplanting: 8-14 kg/100 m²
Dosis: Eco Mix 1. NSE voor Sierteelt, rozen, snij- en bloemen
• Basisbemesting: 8-14 kg/100 m²
• Aanplant: 10-16 kg/100m²
Dosis: Eco Mix 1. NSE voor bolgewassen
• Basisbemesting: 8-12 kg/100 m²
• Aanplanting: 8-12 kg/100 m²
Dosis: Eco Mix 1. NSE voor potgronden
• Basisbemesting: 2-4 kg/m³
• Containerteelt boomkwekerijen: 2-6 kg/m³
• Bemesten boven op pot: 2-4 kg/m³ of 2-4 g/L potgrond
• Containerteelt boomkwekerijen bemesten boven op pot: 2-3 kg/m³
of 2-3 g/L potgrond.
Eigenschappen
Werkingsduur 80 tot 110 dagen.
Eco Mix 1. NSE is toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw.
Eco Mix 1. NSE bevat enkel grondstoffen toegelaten volgens Bijlage I van EG verordening
nr. 889/2008 betreffende biologische productiemethoden en wijzigingen.
Verpakking
PE Zak à 25 kg, 36 zakken per europallet (=900 kg).
Big bag 500 kg en 1.000 kg.
Voor de gebruiksnormen telt stikstof mee voor 50% en fosfaat 100%.
Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.
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Eco Mix 2. NSE
Product beschrijving
Eco Mix 2. NSE is een stofvrije, geurarme samengestelde organische meststof verrijkt
met natuurlijk magnesium, 8% NSE natuurlijke sporenelementen en Bacillus sp bacteriën
(NPK 6-5-10+4 MgO+8%NSE+Bacillus sp 10 exp 5 kiemen/gr).
Eco Mix 2. NSE geeft door een uitgebalanceerde samenstelling een
gegarandeerde gelijkmatige en langdurige groei, goede wortelontwikkeling en door de 4% MgO een gegarandeerde mooie blad kleur.
Het bodemleven draagt zorg voor de geleidelijke vrijstelling van
voedingselementen geblokkeerde fosfaten worden opneembaar en de
uitspoeling van de voedingselementen is tot een minimum beperkt.
Eco Mix 2. NSE kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en
aanleg van bomen, sierteelt, heesters, tuinbouw, bloemen en bolgewassen.
Eco Mix 2. NSE is toegelaten in de biologische landbouw.
Door toevoeging van NSE aan de organische meststof:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

verbetert bodemvruchtbaarheid
verbetert de bodemstructuur
vult bodem minerale aan
vermindert de uitspoeling van meststoffen
verbetert opname van micro-elementen door en in de plant
versnelt de inworteling van planten
is de meststof geurarm
verbeterd de CEC-waarde.

Technische beschrijving
Samengestelde organische meststof verrijkt met natuurlijk magnesium
NPK 6-5-10+4 MgO + 8% NSE + Bacillus sp 10 exp 5 kiemen/gr
6% organisch gebonden stikstof
5% fosfaat oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
10% kali oplosbaar in water
4% magnesium oplosbaar in mineraalzuur
45% organische stof
8% NSE: duurzaam mineraal met totaal pakket van natuurlijke sporenelementen,
Ca,Mg,S,Cu,Mo,B,Mn,Zn,Si,Se,Fe,K,Co,C en Ti
2,1- 3,5 mm korrel geproduceerd met zonne-energie, CO₂-neutraal
Eco Mix 2. NSE is chloorarm en is vrij van dierlijke mest .
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Dosis: Eco Mix 2. NSE voor groenten
Bladgroenten:
• Basisbemesting: 8-16 kg/100 m²
• Aanplanting: 10-16 kg/100 m²
Vrucht- en wortelgewassen:
• Basisbemesting: 10-20 kg/100 m²
Kruiden:
• Basisbemesting: 4-12 kg/100 m²
Dosis: Eco Mix 2. NSE voor fruit
• Basisbemesting: 8-16 kg/100 m²
Dosis: Eco Mix 2. NSE voor bomen
• Basisbemesting: 10-18 kg/100 m²
• Aanplanting: 12-20 kg/100 m²
Dosis: Eco Mix 2. NSE voor Sierteelt, rozen, snij- en bloemen
• Basisbemesting: 8-16 kg/100 m²
• Aanplant: 10-18 kg/100m²
Dosis: Eco Mix 2. NSE voor bolgewassen
• Basisbemesting: 8-12 kg/100 m²
• Aanplanting: 8-12 kg/100 m²
Dosis: Eco Mix 2. NSE voor potgrond
• Basisbemesting: 3-5 kg/m³
• Containerteelt boomkwekerijen:4-8 kg/m³
• Bemesten boven op pot: 3-5 kg/m³ of 3-5 g/L potgrond
• Containerteelt boomkwekerijen bemesten boven op pot:3-4 kg/m³
of 3-4 g/L potgrond.
Eigenschappen
Werkingsduur 80 tot 110 dagen.
Eco Mix 2. NSE is toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw.
Eco Mix 2. NSE bevat enkel grondstoffen toegelaten volgens Bijlage I van EG verordening
nr. 889/2008 betreffende biologische productiemethoden en wijzigingen.
Verpakking
PE Zak à 25 kg, 36 zakken per europallet (=900 kg).
Big bag 500 kg en 1.000 kg.
Voor de gebruiksnormen telt stikstof mee voor 50% en fosfaat 100%.
Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.
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Eco Mix 3. NSE
Product beschrijving
Eco Mix 3. NSE is een stofvrije, geurarme samengestelde organische meststof verrijkt
met natuurlijk magnesium, 8% NSE natuurlijke sporenelementen en Bacillus sp bacteriën
(NPK 3-6-12+3 MgO+8%NSE+Bacillus sp 10 exp 5 kiemen/gr).
Eco Mix 3. NSE geeft door een uitgebalanceerde samenstelling en bacteriën een
gegarandeerde rustige, compacte groei en goede wortel ontwikkeling.
Het bodemleven draagt zorg voor de geleidelijke vrijstelling van
Voedingselementen geblokkeerde fosfaten worden opneembaar en de
uitspoeling van de voedingselementen is tot een minimum beperkt.
Eco Mix 3. NSE de ideale meststof voor het beschermen en afharden van
planten, knop zetting en vitale volle vruchten.
Eco Mix 3. NSE kan uitstekend worden toegepast in potgronden, bij
onderhoud en aanplant van onder anderen boom, sierteelt en bloemen.
Eco Mix 3. NSE is toegelaten in de biologische landbouw.
Door toevoeging van NSE aan de organische meststof:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

verbetert bodemvruchtbaarheid
verbetert de bodemstructuur
vult bodem minerale aan
vermindert de uitspoeling van meststoffen
verbetert opname van micro-elementen door en in de plant
versnelt de inworteling van planten
is de meststof geurarm
verbeterd de CEC-waarde.

Technische beschrijving
Samengestelde organische meststof verrijkt met natuurlijk magnesium
NPK 3-6-12+3 MgO + 8% NSE + Bacillus sp 10 exp 5 kiemen/gr
3% organisch gebonden stikstof
6% fosfaat oplosbaar in mineraalzuur
12% kali oplosbaar in water
3% magnesium oplosbaar in mineraalzuur
30% organische stof
8% NSE: duurzaam mineraal met totaal pakket van natuurlijke sporenelementen,
Ca,Mg,S,Cu,Mo,B,Mn,Zn,Si,Se,Fe,K,Co,C en Ti
2,1- 3,5 mm korrel geproduceerd met zonne-energie, CO₂-neutraal
Eco Mix 3. NSE is chloorarm en is vrij van dierlijke mest.
V1
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Dosis: Eco Mix 3. NSE voor bomen
• Basisbemesting: 8-12 kg/100 m²
• Aanplanting: 8-14 kg/100m²
Dosis: Eco Mix 3. NSE voor sierteelt
• Basisbemesting: 8-12 kg/100 m²
• Aanplanting: 8-14 kg/100 m²
Dosis: Eco Mix 3. NSE voor bloemen, Rozen
• Basisbemesting: 8-14 kg/100 m²
• Aanplant: 10-16 kg/100 m²
Dosis: Eco Mix 3. NSE voor potgronden
• Containerteelt boomkwekerijen: 4-8 kg/m³
• Bemesten boven op pot: 4-8 kg/m³ of 4-8 g/L potgrond
• Containerteelt boomkwekerijen bemesten boven op pot: 3-6 kg/m³
of 3-6 g/L potgrond.
Eigenschappen
Werkingsduur 80 tot 110 dagen.
Eco Mix 3. NSE is toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw.
Eco Mix 3. NSE bevat enkel grondstoffen toegelaten volgens Bijlage I van EG verordening
nr. 889/2008 betreffende biologische productiemethoden en wijzigingen.

Verpakking
PE Zak à 25 kg, 36 zakken per europallet (=900 kg).
Big bag 500 kg en 1.000 kg.
Voor de gebruiksnormen telt stikstof mee voor 50% en fosfaat 100%.
Tip: Bij pendel- en schotelstrooier spindel of roerder verwijderen.
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Bio Soil Improver (BSI)
Product beschrijving
BSI is een natuurproduct dat bij toevoeging aan de toplaag, vollegrond of
potgrond een duurzame verbetering is van uw bodemmineralen, met vele
duurzame voordelen.
Bio Soil Improver heeft de volgende duurzame effecten:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

veel stabielere toplaag
verbetert bodemstructuur
betere water doorlaatbaarheid van toplaag
verbetert kleihumus complex
laat meststoffen beter functioneren
vermindert de uitspoeling van meststoffen
verhoogt CEC waarde
versnelt de inworteling van planten

B.S.I.

wordt water geabsorbeerd
bevat zeer veel sporenelementen.

Technische beschrijving
Doordat de vorm van de BSI zeer hoekig is, zal het zelfs rond zand
stabiliseren en wordt de bodem tevens ruller. De hoge CEC-waarde zorgt
ervoor dat meststoffen minder uitspoelen. Het drainerend vermogen van
de toplaag neemt toe door de granulaire samenstelling van de BSI. Het
pakket sporenelementen van de BSI is zeer groot.
De volgende elementen komen voor: Mo, B, Co, Cu, Ca, Si, S, Se, Mn, Zn,
Mg, Fe, K en P.
BSI is in staat om per kilogram product 0,42 liter water op te nemen.
BSI heeft een positief effect op de pH-waarde waardoor bekalken minder
noodzakelijk is. Stikstof/ammoniak wordt door BSI vastgelegd, waardoor
de stikstof niet uitspoelt maar wel beschikbaar is voor de planten.
Bij een toepassing van slechts 5% BSI op sportvelden zijn er al duurzame
effecten.
V8
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Sporenelementen BSI Bio Soil Improver
%

%

SiO2

46,63

CaO

7,32

CO2

4,09

MgO

6,46

TiO2

3,26

SOз

0,12

Fe2O3

12,67

K 2O

0,92

MnO

0,19

P2O5

0,49

Algemene eigenschappen BSI Bio Soil Improver
Soortelijk gewicht
Bulk gewicht

1,4 -1,6

Granulaire grote

1400 – 1600 kg/m3

Kleur

Ph stabiel

2 – 12

CEC-waarde

Hardheid

5 Mohs

Absorptie

0,1 tot 0,5 mm
Grijs
90 Meq / 100 g
Max. 42 % van eigen gewicht

Productontleding BSI Bio Soil Improver
Parameter

Methode

Resultaat

pH (KCl)

KCl_1/10

6,4 ± 0,1

--

42 ± 2,0

CEC (cmol/kg droge stof)

AmAc_7

90

Granulaire samenstelling

< 63 μm

2,8%

63 – 125 μm

12,8%

125 – 250 μm

44,0%

250 – 500 μm

31,6%

500 – 600 μm

4,8%

600 - 900 μm

4,0%

900 – 1000 μm

0,0%

Waterabsorptie (g H2O/100g)
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BSI dosering voor sportvelden:
Om in een strafschopgebied een stabielere ondergrond te creëren is het
raadzaam om minimaal 5% BSI aan het toplaagvolume toe te voegen.
In het doelgebied is het advies om een hoger percentage tot maximaal 10%
BSI aan het toplaagvolume toe te voegen. Dit in verband met de zeer
intensieve betreding.
Bij een strafschopgebied, inclusief doelgebied, van 675 m² met een toplaag
van 15 cm is het toplaagvolume 101,25 m³.
Bij 5% BSI toevoeging, zijnde 5,06 m³, levert dat circa 7 ton BSI.
Indien enkel het doelgebied wordt voorzien van BSI met een oppervlak van
100 m² met een toplaag van 15 cm dan is het toplaagvolume 15 m³.
Bij 10% BSI toevoeging, zijnde 1,5 m³, levert dat circa 2,1 ton BSI.
BSI dosering voor bomen, sierteelt en tuinbouw:
Om structuur en minerale bodemvruchtbaarheid te verbeteren is BSI
makkelijk in te brengen in de bodem of op te mengen in potgronden.
Dosis: BSI voor bomen, sierteelt en tuinbouw:
• Vollegrond: 1-3 ton/ha/jaar
• Op mengen in potgrond: 4-6 kg/m³
Gebruiksperiode
Gehele jaar.
Eigenschappen
Werkingsduur, BSI is een stabiel gesteente.
Verpakking
Big Bag 500 kg en 1.000 kg.
V8
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Bio Zeo Pro (BZP)
Product beschrijving
BZP is een natuurproduct dat bij toevoeging aan de toplaag, vollegrond of
potgrond een duurzame verbetering is voor uw bodemmineralen, met vele
duurzame voordelen.
Bio Zeo Pro heeft de volgende duurzame effecten:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

veel stabielere toplaag
verbetert bodemstructuur
betere water doorlaatbaarheid van toplaag
verbetert kleihumus complex
laat meststoffen beter functioneren
vermindert de uitspoeling van meststoffen
verhoogt CEC-waarde
versnelt de inworteling van planten

B.Z.P.

wordt water geabsorbeerd
bevat veel sporenelementen.

Technische beschrijving
Doordat de vorm van de BZP zeer hoekig is, zal het zelfs rond zand
stabiliseren en wordt de bodem tevens ruller. De hoge CEC-waarde zorgt
er voor dat meststoffen minder uitspoelen. Het drainerend vermogen van
de toplaag neemt toe door de granulaire samenstelling van de BZP. Het
pakket sporenelementen van de BZP is groot.
De volgende elementen komen voor:Mo, B, Co, Cu, Ca, Si, S, Mn, Zn, Mg,
Fe, K en P.
BZP is in staat om per kilogram product 0,5 liter water op te nemen.
BZP heeft een positief effect op de pH-waarde waardoor bekalken minder
noodzakelijk is. Stikstof/ammoniak wordt door BZP vastgelegd, waardoor
de stikstof niet uitspoelt maar wel beschikbaar is voor de planten.
Bij een toepassing van slechts 7,5% BZP op sportvelden zijn er al
duurzame effecten.
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Sporenelementen BZP Bio Zeo Pro
%

%

SiO2

70,06

CaO

3,42

Na₂O

4,09

MgO

0,96

TiO2

0,71

SOз

0,17

Fe2O3

1,48

K 2O

2,83

MnO

0,02

P2O5

0,05

Algemene eigenschappen BZP Bio Zeo Pro
Soortelijk gewicht
Bulk gewicht

1 -1,2

Granulaire grote

1000 – 1200 kg/m3

Kleur

Ph stabiel

2 – 12

CEC-waarde

Hardheid

4 Mohs

Absorptie

0,1 tot 0,5 mm
Grijs/groenig wit
100 - 140 Meq / 100 g
Max. 50 % van eigen gewicht

Productontleding BZP Bio Zeo Pro
Parameter

Methode

Resultaat

pH (KCl)

KCl_1/10

5,5± 0,1

--

50 ± 2,0

CEC (cmol/kg droge stof)

AmAc_7

100 - 140

Granulaire samenstelling

< 53 μm

0%

53 – 90 μm

1,62%

90 – 100 μm

4,58%

100 – 200 μm

10,4%

200 – 300 μm

23,5%

300 - 500 μm

49,8%

500 – 600 μm

9,2%

600 – 1000 μm

0,9%

Waterabsorptie (g H2O/100g)
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BZP dosering voor sportvelden:
Om in een strafschopgebied een stabielere ondergrond te creëren is het
raadzaam om minimaal 7,5% BZP aan het toplaagvolume toe te voegen.
Voor het doelgebied is het advies om een hoger percentage, tot maximaal
15% BZP aan het toplaagvolume, toe te voegen. Dit in verband met de
zeer intensieve betreding.
Bij een strafschopgebied, inclusief het doelgebied, van 675 m² met een
toplaag van 15 cm is het toplaagvolume 101,25 m³.
Bij 7,5% BZP toevoeging, zijnde 7,6 m³, levert dit circa 8,4 ton BZP.
Indien enkel het doelgebied wordt voorzien van BZP met een oppervlakte
van 100 m² met een toplaag van 15 cm dan is het toplaagvolume 15 m³.
Bij 15% BZP toevoeging, zijnde 2,25 m³, levert dat circa 2,5 ton BZP.
BZP dosering voor bomen, sierteelt en tuinbouw:
Om structuur en minerale bodemvruchtbaarheid te verbeteren is BZP
makkelijk in te brengen in bodem of op te mengen in potgronden.
Dosis: BZP voor bomen, sierteelt en tuinbouw:
• Vollegrond: 1-2 ton/ha/jaar
• Op mengen in potgrond: 3-5 kg/m³
Gebruiksperiode
Gehele jaar.
Eigenschappen
Werkingsduur, BZP is een zeoliet gesteente.
Verpakking
Big Bag 500 kg en 1.000 kg.
V2
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Technische Fiche

Bio Diatomeeënaarde (DTA)
Product beschrijving
DTA is een natuurproduct dat een zeer groot water bufferend vermogen
heeft, is een duurzame verbetering van de toplaag, vollegrond of
potgrond. Bij de toevoeging van DTA ontstaan er duurzame voordelen.
Bio Diatomeeënaarde heeft de volgende effecten

✓
✓
✓
✓
✓
✓

stabielere toplaag
verbetert bodemstructuur
betere water doorlaatbaarheid van toplaag
versnelt de inworteling van planten
absorbeert zeer veel water
bevat sporenelementen.

D.T.A.

Technische beschrijving
Door de vorm van de DTA stabiliseert zand.
De CEC-waarde van 8 Meq/100 gr zorgt er voor dat meststoffen minder
uitspoelingsgevoelig zijn.
Het drainerend vermogen van de toplaag neemt toe door de granulaire
samenstelling van de DTA.
DTA bevat de volgende sporenelementen: Ca, Si, Mg, Fe, en K.
Met DTA is het mogelijk om bodems licht te verzuren.
DTA is in staat om per kilogram product 1,42 liter water op te nemen.
Bij een toepassing van slechts 5% DTA op sportvelden zijn er al
duurzame effecten, met name voor de opslag van water in de bodem.
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Sporenelementen DTA Bio Diatomeeënaarde
%

%

SiO2

75,0

CaO

1,0

Na₂O+K2O

2,0

MgO

2,0

TiO2

1,0

Fe2O3

7,0

Granulaire grote

0,2 tot 0,5 mm

Algemene eigenschappen DTA Bio Diatomeeënaarde
Soortelijk gewicht
Bulk gewicht

0,4 -0,5
400 – 500 kg/m3

Kleur

Ph stabiel

2 – 12

CEC-waarde

Hardheid

3 Mohs

Absorptie

Rood/bruin
5- 8 Meq / 100 g
Max. 142 % van eigen gewicht

Productontleding DTA Bio Diatomeeënaarde
Parameter

Methode

Resultaat

pH (KCl)

KCl_1/10

4,7± 0,1

--

142± 2,0

CEC (cmol/kg droge stof)

AmAc_7

5-8

Granulaire samenstelling

< 63 μm

0,05%

63 – 200 μm

0,45%

200 – 300 μm

9,5%

300 – 500 μm

45,6%

500 – 700 μm

43,9%

700 - 900 μm

0,5%

900-1000 μm

0%

Waterabsorptie (g H2O/100g)

V2

Pagina 79 van 81

Technische Fiche
DTA dosering voor sportvelden:
Om in een strafschopgebied een stabielere ondergrond te creëren is het
raadzaam om minimaal 5% DTA aan het toplaagvolume toe te voegen.
Voor het doelgebied is het advies om een hoger percentage, tot maximaal
15% DTA aan het toplaagvolume toe te voegen. Dit in verband met de zeer
intensieve betreding.
Bij een strafschopgebied, inclusief het doelgebied, van 675 m² met een
toplaag van 15 cm is het toplaagvolume 101,25 m³.
Bij 5% DTA toevoeging, zijnde 5,06 m³, levert dat circa 2,5 ton DTA.
Indien enkel het doelgebied wordt voorzien van DTA met een oppervlak
van 100 m² met een toplaag van 15 cm dan is het toplaagvolume 15 m³.
Bij 15% DTA toevoeging, zijnde 2,25 m³, levert dat circa 1,1 ton DTA.
DTA Dosering voor bomen, sierteelt en tuinbouw:
• Vollegrond: 1-4 ton/ha/jaar
• Op mengen in potgrond: 4-8 kg/m³

Gebruiksperiode
Gehele jaar.
Eigenschappen
Werkingsduur, DTA is een natuurlijk gecalcineerde Diatomeeënaarde.
Verpakking
Big Bag 500 kg en 1.000 kg.
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