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Bemesting

De langzaam werkende meststof om toe te passen in het voorjaar of 
in het geval van hogere stikstofbehoefte.

20 % Stikstof totaal (N)
2.5 % Nitraatstikstof
8.0 % Ammoniumstikstof
5.7 % Isobutylideendiureum stikstof (Isodur®)
3.8 %  Crotonylideendiureum stikstof (Crotodur®)

5 % Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
3.8 % fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water

8 % Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water
2 % Magnesiumoxide (MgO) totaal

1.6 % magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in water
17 % Zwaveltrioxide (SO3) totaal
0,02 %  B (Boor)
0,010 %  Cu (Koper)
0,85 %  Fe (IJzer)
0,10 %  Mn (Mangaan)
0,010 %  Zn (Zink)
Chloorarm

Floranid® Twin Club helpt je gazon gezond door de winter heen en 
houdt het eveneens groen!

10 % Stikstof totaal (N)
4.0 % Ammoniumstikstof
3.6 % Isobutylideendiureum stikstof (Isodur®)
2.4 %  Crotonylideendiureum stikstof (Crotodur®)

5 % Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
3.8 % fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water

20 % Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water
4 % Magnesiumoxide (MgO) totaal

3.2 % magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in water
22 % Zwaveltrioxide (SO3) totaal
0,02 %  B (Boor)
0,010 %  Cu (Koper)
1,00 %  Fe (IJzer)
0,10 %  Mn (Mangaan)
0,010 %  Zn (Zink)
Chloorarm

De ideale meststof voor een mooi en groen gazon in de zomermaanden.

16 % Stikstof totaal (N)
3.5 % Nitraatstikstof
6.5 % Ammoniumstikstof
3.6 % Isobutylideendiureum stikstof (Isodur®)
2.4 %  Crotonylideendiureum stikstof (Crotodur®)

7 % Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water 
       en neutraal ammoniumcitraat

5.5 % fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water
15 % Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water
2 % Magnesiumoxide (MgO) totaal

1.6 % magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in water
17.5 % Zwaveltrioxide (SO3) totaal
0,02 %  B (Boor)
0,010 %  Cu (Koper)
0,50 %  Fe (IJzer)
0,10 %  Mn (Mangaan)
0,010 %  Zn (Zink)
Chloorarm

Ferro Top® heeft alle elementen om je gazon razendsnel 
een diepgroene kleur te geven.

6 % Stikstof totaal (N)
3.7 % Ammoniumstikstof
2.3 % Ureumstikstof

12 % Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water
6 % Magnesiumoxide (MgO) totaal
45 % Zwaveltrioxide (SO3) oplosbaar in water
8 % IJzer (Fe) oplosbaar in water
0.01 % Mangaan (Mn)

Dosis: 4 kg/are

Basafilm®Twin Gazon combineert de Isodur® en Crotodur®-technologie met een coating, 
waardoor een werkingsduur van 6 maanden bereikt wordt.

19 % Stikstof totaal (N)
2.1 % Nitraatstikstof
7.6 % Ammoniumstikstof
5.6 % Isobutylideendiureum stikstof (Isodur®)
3.7 %  Crotonylideendiureum stikstof (Crotodur®)

5 % Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
3.8 % fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water

8 % Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water
2 % Magnesiumoxide (MgO) totaal

1.6 % magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in water
0,02 %  B (Boor)
0,010 %  Cu (Koper)
0,80 %  Fe (IJzer)
0,10 %  Mn (Mangaan)
0,010 %  Zn (Zink) 
40 % van het product is gecoat met polygeen, wat leidt tot een gelijkmatige en geleidelijk vrijstelling

Dosis: 4-5 kg/are

Bodemverbetering

Agrosil® LR activeert de wortelgroei en zorgt voor een 
diepere beworteling, waardoor water en voedingsstoffen 
beter opneembaar worden.

20 % Totaal Fosforzuuranhydride (P2O5) 
18 % P2O5 oplosbaar in water en neutraal
                  ammoniumcitraat 
12 % P2O5 oplosbaar in water 

36 % Totaal kiezelzuur (SiO2)
18 % SiO2 reversibel oplosbaar

15 % Natriumoxide (Na2O) totaal

Dosis: 5-8 kg/are 
Ontheffing: EM099.B

Bemestingsadviezen
Naam product

NPK (Mg)
Formule

Aandeel traag werkende N 
(Crotodur® en Isodur®)  

Aanbevolen dosis 
(kg/are)

Aanbevolen tijdstip

Floranid®Twin Turf 20-5-8 (+2) 9,5 % (= 47 % van totale N) 3 kg/are Februari/ maart

Floranid®Twin Permanent 16-7-15 (+2) 6 %  (= 37 % van totale N) 3 kg/are Mei/ juni

Floranid®Twin Club 10-5-20 (+4) 6 % (= 60 % van totale N) 4 kg/are Augustus/ september



Karisol®, dé organische bodemverbeteraar met een zeer hoog organische stof gehalte.

Organische bodemverbeteraar op basis van:
Oliekoeken van de boternoot  
Cacaodoppen    
Vlaco-gecertificeerde groencompost 

90 % Droge stof    
73 % Organische stof   
3 % Stikstof (N) totaal    

3 % Stikstof (N) organisch
1 % Fosforzuuranhydride (P2O5) totaal
2 % Kaliumoxide (K2O) totaal

Dosis: 10-20 kg/are 
Ontheffing: EM031.E

Onomkeerbare droogteplekken? 
Deze verdwijnen met Kick® Wetting Agent!

Mengsel van tensiden op basis van gesulfoneerd  
carbonzuur en vetalcohol.
Tegen droogteschade op grasvelden.

Dosis: 
Droge plekken: 30-50 ml/are
Anti-dauw: 5 -10 ml/are 

Ontheffing EM002.E 
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Droogtebestrijding

Karisol® Complex: 
Dé verbeteraar van uw bodemstructuur

Gemengd organisch-mineraal bodemverbeterend middel, 
rijk aan organische stof op basis van dicalciumsulfaat-
monohydraat en oliekoeken van boternoot en cacaodoppen.

Min. 85% Droge stof
Min 45% Organische stof
Min 10% Calciumoxide (CaO) totaal

Dosis: 15-30 kg/are 
Ontheffing: EM031.H
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