KUNSTMEST
voor particulieren

Beste afnemer,
Vanaf maart, wanneer de temperatuur langzaam omhoog gaat en het gras begint te groeien, komt
meestal de vraag over wel of niet bemesten van de weilanden en/of tuinen. Het is vaak moeilijk
om een goed kunstmestmengsel te vinden voor de bemesting. Hieronder een korte uitleg over de
verschillende soorten welke wij in een 25 kg verpakking op voorraad hebben. De actuele verkoopprijzen kunt u vinden op onze website www.treurniet-mengvoeders.nl bij “prijslijst”

Mengmest 12-10-18 (Chloorarm) is een universele meststof die voor alle gewassen van toepassing kan zijn. Deze mengmest werkt snel en kan zowel over uw gras, de borders met bloemen
en uw moestuin! Het product is namelijk chloorarm en geeft hiermee geen chloorsmaak aan producten voor consumptie.
DOSERING:
► Gazon: 3 à 4 kg per 100 m2 strooien in voorjaar, daarna enkele malen herhalen met 2 à 3
kg per 100 m2.
► Bloemen en planten: 5 à 10 kg per 100 m2 uit te strooien voor het zaaien of planten.
► Groenten en aardappelen: 6 à 10 kg per 100m2 uit te strooien voor het planten, zaaien of
poten.
Gebruiksadvies: Gelijkmatig verdelen, natspuiten na het strooien bevordert de opname. Strooi gerust bij regenachtig weer, echter niet op een dauwvochtig gewas i.v.m. verbranding.
Samenstelling:
Stikstof (N) 12%
Fosforzuuran hydride (P2O5) 10%
Kaliumoxide (K2O) 18%
Zwaveloxide (SO3) 32%

Mengmest 15-15-15 (Chloorhoudend) is geschikt voor grasland voor runderen, schapen en
paardenweide en is opgebouwd uit een selectie van snelwerkende chemische componenten. Deze
allround tuinmest bevat stikstof voor de snelle groei, fosfaat voor de bloei en kalium voor ontwikkeling sterke planten.
DOSERING:
► Bemest weiland: ca. 150 - 200 kg/ha.
► Onbemest weiland: ca. 200 - 300 kg/ha.
Gebruiksadvies: Gelijkmatig verdelen, natspuiten na het strooien bevordert de opname. Strooi gerust bij regenachtig weer, echter niet op een dauwvochtig gewas i.v.m. verbranding.
Samenstelling:
Stikstof (N) 15%
Fosfor (P) 15%
Kali (K) 15%

z.o.z.

KUNSTMEST
voor particulieren

FERTIGREEN-HORSE is een kunstmestkorrel, speciaal samengesteld voor het bemesten

van uw paardenwei! Deze kunstmestkorrel bevat niet alleen stikstof maar ook kalium, zwavel, fosfor,
magnesium, natrium en selenium. (zie ook onze aparte folder hierover)
► Selenium toegevoegd (zeer belangrijk voor de spierstofwisseling)
► Magnesium toegevoegd (Magnesium is essentieel voor een goede spierwerking, gezonde botten en bij tal van enzymatische processen)
► Beperkte hoeveelheid stikstof dus minder eiwitten in het gras
► Bevordert een gezonde grasmat en gaat dus de groei van Jacobskruiskruid tegen
► Een kunstmestkorrel speciaal voor paardenweide
► Een professionele kunstmestkorrel welke ook door particulieren mag worden gestrooid
Uitgebalanceerde formule:

■
■
■
■
■
■
■

Stikstof
Fosfaat
Kalium
Magnesium
Natrium
Zwavel
Selenium

8,00 %
6,00 %
14,00 %
3,00 %
5,00 %
10,00 %
0,01 %

Bemestingsadvies, 2x per jaar bemesten
Benodigde hoeveelheid Fertigreen-Horse:
Voorjaar:
maart,
april
of mei
Zomer:
juni,
juli of
augustus

max.

450 kg per hectare

max.

250 kg per hectare

Dolokal Supra is speciaal voor perken, moestuinen, gazons, en openbaar groen.

Voorkomt verzuring! Bevat magnesium voor dieper bladgroen. 100% natuurproduct. Reguleert de
zuurgraad (pH-waarde) van de bodem en voorkomt daarmee verzuring. De juiste zuurgraad is belangrijk voor de goede ontwikkeling van planten, struiken en bomen. Stimuleert de ontwikkeling van
micro-organismen in de bodem en verhoogt zo de bodemvruchtbaarheid. Bevordert de opname van
noodzakelijke voedingselementen zoals stikstof, kalium en magnesium. Dolokal Supra zorgt voor
een goede luchtige bodemstructuur.
DOSERING: (richtlijn)
► Herstelbekalking 2 x per jaar, 2-4 kg/10 m²
► Onderhoudsbekalking 1 x per jaar, 1 kg/10 m²
Gebruiksadvies: Strooien bij voorkeur in voor- en najaar! Sommige planten zoals Heide, Azalea’s
en Rododendrons houden van zure grond, wees bij deze planten voorzichtig met Dolokal kalk!
Samenstelling: koolzure magnesiumkalk, magnesiumoxide-gehalte (MgO) 19%
Onbeperkt houdbaar. (mits droog bewaard)
Voor een ideaal bemestingsadvies adviseren wij u een bodemonderzoek uit te laten voeren door bijvoorbeeld
Blgg AgroXpertus (www.blgg.nl)
Regelgeving met betrekking tot levering aan particulieren.
Na 27 juni 2010 is het verboden om aan particulieren ammoniumnitraathoudende meststoffen met meer dan
16% stikstof te verkopen. Door een wijziging van een Europese Verordening1 mogen vanaf 27 juni 2010 anorganische meststoffen en preparaten met meer dan 16% stikstof in verhouding tot het ammoniumnitraat alleen
nog worden geleverd aan professionals.
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