
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kamasol® brillant Grün is een stikstofrijke, vloeibare NPK-meststof die geschikt is voor vrijwel alle 
gewassen of teelten die in de vegetatieve groeifase zitten. Door zijn samenstelling is het product 

geschikt voor zowel bladvoeding als voor bodembemestingen. 
Alle voedingsstoffen in Kamasol® brillant Grün zijn volledig plant 
opneembaar, ook de metallische sporenelementen, dankzij de 
gechelateerde vorm van deze elementen in het product. 
Kamasol® brillant Grün bevordert de bladkleuring, verbetert de 
algemene ontwikkeling van de planten en de kwaliteit van 
bloemen en vruchten. Kamasol® brillant Grün wordt door de 
planten zeer goed verdragen en vermindert de vlekvorming, 
zelfs bij gebruik van hard gietwater. 

 
 

De declaraties: 
 

10 % Stikstof (N) totaal 

 1,2 % nitraatstikstof (NO3-N) 

  8,5 % ureumstikstof (N-NH2) 

4 %       Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water 

7 %       Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water 

0,01 % Boor (B) 

0,002 % Koper* (Cu), EDTA-gechelateerd 

0,02 % IJzer* (Fe),EDTA-gechelateerd 

0,01 % Mangaan* (Mn), EDTA-gechelateerd 

0,001 % Molybdeen (Mo) 

0,002 % Zink* (Zn), EDTA-gechelateerd 

* EDTA-gechelateerd, chelaat stabiel tot pH 8. Bewaartemperatuur: + 5 °C tot + 40 °C. 
Chloridearm. 
Enkel te gebruiken indien noodzakelijk. De aanbevolen gebruiksdosissen niet overschrijden. 

 
 
 
Verpakking: bidon 20 l (= 24 kg) 
 
 
     

 

Kamasol® brillant Grün 10-4-7 
 

EG-MESTSTOF, samengestelde vloeibare NPK-meststof 
10-4-7 met micronutriënten 



 

 

 

 

 

 
 
 
Aanbevelingen als bladvoeding: 
 

Teelten Aanbevolen dosis 

Sierplanten   1 – 4 l/1000 l water per toepassing 

Groenten 2 – 3 l/1000 l water per toepassing 

Boomkwekerij 2 – 3 l/1000 l water per toepassing 

Fruitteelt 6 – 10 l/ha en per toepassing 

Landbouwteelten algemeen 6 – 10 l/ha en per toepassing 

Bladvoeding algemeen 3 – 5 l/1000 l water per toepassing 

Sport- en golfvelden 60 – 80 l/ha in 600 – 800 l water/ha. Enkel 
toepassen bij temperaturen lager dan 20 °C. Indien 
hoger, afspoelen met 5 l water/m² 

 
Indien eventuele mengingen met andere meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen 
wordt overwogen, is het steeds raadzaam om vooraf een proefmix en-bespuiting uit te 
voeren. In ieder geval steeds eerst Kamasol® brillant Grün aan de spuitoplossing toevoegen. 
 
Geleidbaarheid in voedingsoplossingen (µS/cm, bij 25 °C) 
 
 Gebruiksdosis in % 
 
 0,05  0,10  0,15  0,20  0,30  0,40 
 _____________________________________________________________________ 
 160  300  450  580  850  1150 
 
pH-waarde van voedingsoplossingen (gedestilleerd water) 
 
 Voedingsoplossing 10 %  0,2 % 
 ______________________________________ 
 pH-waarde  3,4  3,8  
 

 
 

                                                    
 


