
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gebruik van biostimulantia komt steeds meer en meer in beeld in de ganse land- en tuinbouw. De 
redenen hiervoor zijn divers: een meer duurzame teelttechniek, een gewas dat meer weerbaar 
gemaakt wordt tegen stresstoestanden, zoals hitte en droogte of zelfs (tijdelijke) wateroverlast of 
voor de kwaliteitsverbeterende eigenschappen van de gebruikte biostimulant. 
 
COMPO EXPERT Benelux nv presenteert zich steeds sterker en sterker als producent van 
biostimulantia en heeft producten op basis van zeewierextracten, nuttige bodembacteriën (Bacillus 
subtilis en B. amyloliquefaciens), silicium, … in haar gamma. 
COMPO EXPERT Benelux nv is fier om een nieuwe biostimulant aan u voor te stellen, nl Basfoliar® 
Root Booster SL. 
 
De biostimulante stoffen in Basfoliar® Root Booster SL zijn dus aminozuren. Aminozuren zijn 
organische koolstof/stikstofverbindingen die de samenstellende delen van eiwitten vormen. Minder 

gekend is echter dat aminozuren ook diverse biostimulante 
effecten hebben. In Basfoliar® Root Booster SL zijn 19 
verschillende aminozuren opgenomen. Elk aminozuur heeft 
zijn eigen, specifieke biostimulante werking. Zo hebben de 
toegevoegde aminozuren positieve effecten op o.a. het 
stikstofmetabolisme van de grassen, de wortelontwikkeling, 
de fotosynthese, de neutralisatie van oxidanten en ze zijn van 
invloed op het openen en sluiten van de huidmondjes. Dit alles 
leidt tot vroegere oogstkansen. 
 

Dit product is specifiek ontwikkeld voor de graszodenteelt. 
 

Samenstelling: 
 

20 % Stikstof (N) totaal 
      2,0 % Nitraatstikstof (NO3

-) 
      3,0 % Ammoniumstikstof (NH4

+) 
      15,0 % Ureumstikstof 
 5 % Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water 
EG-MESTSTOF 

 
 
 

Basfoliar® Root Booster SL 
Vloeibare meststof NP (20-5) met aminozuren. 

 

Verpakking: bidon 20L 



 
 
 
 
 
 
 
Aanbevelingen: 
 
De aanbevolen gebruiksdosissen of –concentraties niet overschrijden. 
Koel (tussen + 5 °C en  + 40 °C) bewaren en sterke temperatuurschokken vermijden.                
Buiten bereik van kinderen en huisdieren bewaren. 
 
Gebruiksdosis: 20 liter/ha 
Toepassing: 10 – 14 dagen na kieming van de grassen, in 600 – 800 liter water/ha. Eventueel 
herhalen indien nodig 
 
Alhoewel het product ontwikkeld is voor gebruik in de graszodenteelt is het echter ook geschikt 
voor alle andere grastoepassingen, zoals sport- en golfvelden, bij doorzaai en zelfs voor sier- en 
groenteplanten. 
 

Gewas Aanbevolen 
dosis 

Advies 

Graszodenproductie 20 l/ha 2 – 3 weken na de kieming 
Bij het leggen van de 
zoden 

20 l/ha Onmiddellijk na het leggen van de 
zoden toepassen om de inworteling te 
bevorderen 

Gazonrenovatie 20 l/ha 1ste toepassing 4 – 6 weken voor de 
start van de renovatiewerken 
2de toepassing 2- 3 weken na de 
doorzaai 

Doorzaai van een 
gazon 

20 l/ha 2 weken na de doorzaai 

Groenten, 
sierplanten 

1-% 
oplossing* 

Dippen van jonge planten voor de 
aanplant ofwel spuiten over de planten 
na de aanplant 

 
* 1% oplossing  = 10 ml per liter water 

 

 


