MESTSTOFFEN EN ANDERE CHEMICALIËN

BIOFEED/SUBSTRAFEED VLOEIBARE MESTSTOFFEN:

Leverbaar in
verpakkingen van:
25 kg.
25 kg.
25 kg.
25 kg.
25 kg.
25 kg.
25 kg.
25 kg.

FOSFORMESTSTOFFEN:
Tripel Super 43% korrel
Superfosfaat 20%

25 kg.
25 kg.

KALIMESTSTOFFEN:
Patentkali 26%
Zwavelzure kali 50% (Kaliumsulfaat)
Kalizout 60%

25 kg.
25 kg.
25 kg.

MENGMESTSTOFFEN N.P.K.:
Mengmest
Mengmest
Fosfaatammonsalpeter
Kalisalpeter Multi KGG
(tuinbouwkwaliteit)
Kalisalpeter Korrel
Monoamoniumfosfaat
Monokaliumfosfaat
Blauwkorn
Blaukworn
Polyfeed concerto
Polyfeed menuet
Polyfeed pavane
Polyfeed sonate

12-10-18
7-14-28
23-23-0
13-0-46-2

25
25
50
25

kg.
kg.
kg.
kg.

13-0-45
12-61-0
0-52-34
15-3-20-3
12-8-16-3
18-18-18+2
20-5-20+2
9-15-38+2
15-5-30+3

25
25
25
25
25
25
25
25
25

kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.

ALBATROS:

Albatros is zeer geschikt voor bladbemesting en bodembemesting. De
zuiverheid van Albatros is zeer hoog.. Daardoor kan Albatros goed gebruikt
worden als reciculatiemeststof. In de meeste soorten Albatros bevinden zich
sporenelementen zoals b.v.: B., Mo., Cu., Fe., Mn., Zn. en Ca. Albatros wordt
geleverd in handige zakjes van 15 kg. en in de volgende samenstellingen:
Albatros Sprint
10-52-10
Albatros Allround
20-20-20
Albatros Hydro
7-17-35-3
Albatros Finale
14-4-34-3
Albatros Standaard
21-7-22-3

DCM MESTSTOFFEN

Deze meststoffen zijn van uitstekende kwaliteit en worden geleverd in een
sneloplosbare korrel. Verpakking van 25 kg.-zak

Antagon (met roofschimmels)
4-3-2
25 kg.
Zuivere en gevarieerde humusbron in kruimelvorm., beënt met verschillende
stammen van nuttig roofschimmels. Goede voedingsbodem voor een rijke
en gezonde wortelontwikkeling.
Copron
4-3-2
25 kg.
De complete bodemverbeteraar, rijk aan organische stof van gevarieerde
oorsprong. De echte stalmestvervanger, makkelijk toepasbaar en vrij van
ziektekiemen.

MESTSTOFFEN EN ANDERE CHEMICALIËN

STIKSTOFMESTSTOFFEN
Kalkammonsalpeter 26%
Kalksalpeter 151/2 %
Kalksalpeter korrel
Zwavelzure ammoniak 20% poeder
Zwavelzure ammoniak 20% korrel
Magnesamonsalpeter 22%
Ureum plm. 46%
Kalkstikstof

ENKELVOUDIGE MESTSTOFFEN
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Ammoniumnitraat in l-ringvaten van 250 kg. en cans van 25 kg.
Calciumnitraat in l-ringvaten van 300 kg. en cans van 25 kg.
Fosforzuur in l-ringvaten van 285 kg. en cans van 25 kg.
Kaliumhydroxide in l-ringvaten van 265 kg. en cans van 25 kg.
Magnesiumnitraat in l-ringvaten van 270 kg. en cans van 25 kg.
Magnesiumsulfaat 43% in l-ringvaten van 230 kg. en cans van 25 kg.
Salpeterzuur in l-ringvaten van 250 kg. en cans van 25 kg.
Zwavelzuur in l-ringvaten van 280 kg. en cans van 25 kg.
Bovenstaande ook leverbaar als bulkleveringen per tankwagen
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DCM ECOMIX
Een serie volledig organische meststoffen, toegelaten voor biologische teelt.
9-3-3
25 kg.
DCM Ecomix 1
Een volledig organische meststof (toegelaten voor EKO-teelt). Bevat o.a.
bloedmeel, ledermeel, hoornmeel en vele andere stoffen van organische
oorsprong.
7-4-12
25 kg.
DCM Ecomix 2
DCM Ecomix 4
7-7-10
25 kg.
DCM Ecofos
4-16-0
25 kg.
25 kg.
DCM Micro-Mix
- Mix van spoorelementen (micro-nutriënten): B, Cu, Fe, Mn, Mo en Zn.
- Voorkomt en verhelpt gebreksverschijnselen (groei-bijsturing) in volle
grond en potgrondteelten.
- Dankzij mix van sporenelementen: oplossen van gebreksverschijnselen die
vaak gecombineerd voorkomen en uitgekiende verhouding zodat kans op
ontstaan van antagonismen minimaal is.
- Rijk aan organische stof, die kan fungeren als tijdelijk buffer voor de spoorelementen.
- In minigram en daardoor zeer homogeen samengesteld en eenvoudig,
zeer uniform te strooien over de bodem of te verdelen in de porgrond.
DCM SOLAFIDA 10% K2O – 22% CaO – 10% MgO 25 kg.
Unieke samenstelling die zorgt voor een beter rendement van uw standaard
NPK-bemesting.
18-3-3
25 kg.
DCM Start
DCM Mix nr. I
6-7-8
25 kg.
7-6-12-4
25 kg.
DCM Mix nr. 2
DCM Mix nr. 3
9-3-6-3
25 kg.
DCM Mix nr. 5
10-4-8
25 kg.
DCM Mix nr. 6
6-3-18-3
25 kg.

VIVIKALI

Samengestelde mestsof NK 2-20
Organische meststof met hoog kaliumgehalte.

25 kg.

VIVIFOS

Samengestelde meststof NP 4-30
25 kg.
Vlot opneembare organische fosforbron, die beschikbaar blijft gedurende
meerdere maanden (slaat niet neer) voor een goede wortelvorming, inworteling en later ook bloei en vruchtvorming.

DCM GAZONMESTSTOF

6-3-18-3

25 kg.

DCM GAZONPUR
25 kg.
Samengestelde organisch-minerale meststof bevattende magnesium NPK 8-4-20 + 3 MgO met
indirecte werking tegen mos
MINIGRAN® TECHNOLOGY = het propere korreltje: een garantie voor een stofvrije organische
bemesting zonder geurhinder
indirecte werking tegen mos
géén vlekken op tegels en kleren
met magnesium voor een diepgroen gazon
hoog kaliumgehalte: verhoogt de weerstand van het gazon tegen droogte, vorst en betreding
1,5 kg.
Samengestelde organisch-minerale meststof bevattende magnesium NPK 9-4-7 + 2 MgO
MINIGRAN® TECHNOLOGY = het propere korreltje: een garantie voor een stofvrije organische
bemesting zonder geurhinder verdeelt perfect gelijkmatig en valt diep in het gras voor een homogene grasgroei organisch: minstens 100 dagen een diepgroen gazon zonder verbrandingsgevaar of extra maaibeurten

DCM GAZONMESTSTOF

DCM ORGANISCHE BODEMVERBETEREND MIDDEL
VIVIMUS voor sierheesters, hagen, buxus,bomen,bloemen …..
Inhoud :
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70 ltr.

zorgeloos

aanplanten

Succes verzekerd bij het
aanplanten met
DCM VIVIMUS®

gemengd organisch bodemverbeterend middel rijk aan organische stof

Het is van het grootste belang, vooraleer u gaat planten,
de bodemstructuur te verbeteren!
DCM VIVIMUS® lost zowel de problemen van zware
klei- en leemgronden als die van zandgronden op.
Zo verbetert DCM VIVIMUS® de drainage van zware
gronden waardoor regenwater beter wegvloeit en er
geen plassen ontstaan. DCM VIVIMUS® brengt humus in
lichte zandgronden aan, waardoor de structuur ervan
aanzienlijk verbetert.

DCM

VIVIMUS®
VOOR SIERHEESTERS,
HAGEN, BUXUS, BOMEN,
BLOEMEN ...
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DCM FYSISCHE BODEMVERBEREND MIDDEL
WATERKRISTALLEN
Inhoud :

1 kg en 15 kg verpakking.

5 ltr.

DCM INTRO

Voor een betere waterindringing en verdeling.

KRISTALON

Kristalon witmerk
Kristalon lila
Kristalon blauwmerk
Kristalon groen (speciaal)
Kristalon geel
Kristalon rood
Kristalon oranje
Kristalon bruin
Kristalon arbora
Kristalon vega
kristalon gena

15- 5-30
19- 6- 6
19- 6-20
18-18-18
13-40-13
12-12-36
6-12-36
3-11-38
19- 6-20
17- 6-25
12-12-36

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.

MULTICOTE

Gecontroleerd vrijkomende meststof
* Hoog geconcentreer en zuivere meststof, zonder ballasstoffen.
* Veilige en continue afgifte van nutriënten.
* Kleine korrel: homogene verdeling in hele pot/container.
* Uniforme ronde korrel: gelijkmatig en continu vrijkomen van nutriënten.
* Polymeer harscoating: geen ongewenste uitspoeling.
* RHP gecertificeerd.

Per zak à 25 kg. Verkrijgbaar in de volgende gehaltes:
MULTICOTE 4 MND. 14-8-20+1.5+TE
MULTICOTE 4 MND. 15-7-15+2+TE
MULTICOTE 6 MND. 14-8-20+1.5+TE
MULTICOTE 6 MND. 15-7-15+2+TE
MULTICOTE 6 MND. 17-11-11+2+TE
MULTICOTE 8 MND. 15-7-15+2+TE
MULTICOTE 12 MND. 14-7-14+2+TE

OSMOCOTE MESTSTOFFEN (LANGZAAMWERKEND)
OSMOCOTE EXACT STANDAARD
3/4 mnd.
16-9-12+2MgO+TE
5/6 mnd.
15-9-12+2MgO+TE
8/9 mnd.
15-9-11+2MgO+TE
12/14 mnd. 15-9-11+2MgO+TE

25
25
25
25

kg.
kg.
kg.
kg.

OSMOCOTE EXACT STANDAARD HIGH K
3/4 mnd.
11-11-18+TE
5/6 mnd.
11-11-18+TE
8/9 mnd.
11-11-18+TE
12/14 mnd. 11-11-18+TE

25
25
25
25

kg.
kg.
kg.
kg.

OSMOCOTE EXACT LO START
16/18 mnd. 15-8-11 +2 MgO + TE

25 kg.

OSMOCOTE EXACT TABLETTEN
3/4 mnd.
14-8-11+2MgO+TE (5 grams)
7,5 kg.
5/6 mnd.
14-8-11+2MgO+TE (5 of 7,5 grams) 7,5 kg.
8/9 mnd.
14-8-11+2MgO+TE (5 of 7,5 grams) 7,5 kg.

PETERS PROFFESIONAL

6-17-36+3MgO+TE (Low B/Zn Special Formula)
6-18-36+3MgO+TE (Combisol)
9-9-36+3MgO+TE (Plant Finisher)
10-30-20+2MgO+TE (Blossom Booster)
10-52-10+TE (Plant Starter)
12-0-43+TE (Potassium Booster)
15-11-29+TE (Pot Plant Special)
17-7-27+2MgO+TE (Poinsettia Mix)
21-7-21+3MgO+TE (Grow Mix)
20-5-30+TE (Potash Special)
20-10-20+TE No B (Winter Grow Special No B)
20-10-20+TE (Winter Grow Special)
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15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.

PETERS EXCEL

14-10-26+2MgO+TE (Hard Water Finisher)
15-14-25+TE (Extra Acidifier)
18-10-18+2MgO+TE (Hard Water Grow Special)
12-6-20+6,5CaO+2MgO+TE (CalMag Finisher)
14-6-14+6,5CaO+2,5MgO+TE (CalMag Grower)

UNIVERSOL

23-10-10+2MgO+TE (Hard Water 211)
11-10-28+MgO+TE (Hard Water 225)
18-7-12+6CaO+2MgO+TE (Soft Water 312R)
11-11-31+2CaO+2MgO+TE (Soft Water 113R)
14-7-22+5CaO+2MgO+TE (Soft Water 213R)
23-6-10+2,7MgO+TE (Green)
12-30-12+2,2MgO+TE (Yellow)
10-10-30+3,3MgO+TE (Violet)
18-11-18+2,5MgO+TE (Blue)
16-5-25+3,4MgO+TE (Orange)
4-19-35+4,1MgO+TE (Basis)
9-0-39+3,5MgO+TE (Special 104)
15-0-19-9CaO+2MgO+TE (White)
19-6-27+TE (Special P)

OSMOFORM

22-5-11+2MgO+TE (NXT) 8-10w
18-9-13+2MgO+TE (Pre-Mix) 8-10w

kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.

15
15
15
15
15

kg.
kg.
kg.
kg.
kg.

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.

20 kg.
20 kg.
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27-15-12+TE (Foliar Feed)
15
15
30-10-10+TE (Hi Nitro)
15
20-20-20+TE (Special Purpose)
9-40-25+TE (Power P)
15
15
20-12-20+3MgO+TE (Orchid Special)
20-11-20+3MgO Low Zn (Special formula Low Zn) 15
13-0-44+TE Low B (Special Formula Low B)
15

AGROLEAF POWER

Verkrijgbaar in 2 kg. en 15 kg. verpakking.
12-52-5+TE (High P)
31-11-11+TE (High N)
20-20-20+TE (Total)
15-10-31+TE (High K)
11-5-19+9CaO+2,5MgO+TE (Calcium)
10-5-10+16MgO+32SO3+TE (Magnesium)

Verkrijgbaar in zakken van 25 kg.
35-0-0+2MgO (5-6 mnd)
36-0-0+2MgO (4-5 mnd)
26-5-11+2MgO+TE (2-3 mnd)
15-8-16+5MgO (5-6 mnd)
20-10-10+4MgO (5-6 mnd)
24-0-7+2MgO (8-9 mnd)
15-0-14+7MgO+TE (5-6 mnd)
24-0-6+7MgO+TE (5-6 mnd)
27-0-7+2MgO+TE (8-9 mnd)
18-0-18+2MgO+TE (5-6 mnd)
16-7-9+9MgO (5-6 mnd)
18-8-9+8MgO (3-4 mnd)
18-5-11+4CaO+2MgO (3-4 mnd)
21-5-8+8MgO (2-3 mnd)
18-5-10+4CaO+2MgO (2-3 mnd)
15-8-11+4CaO+2MgO (5-6 mnd)
16-8-8+4CaO+2MgO (8-9 mnd)

PLANTPROD

12+0+44
12+2+14+8 CaO+5 MgO
15+11+29 No Zinc
15+30+15

20+20+20
20+20+20 No Boron
20+8+20
28+14+14

7+11+27 Hydroponic
7+11+27 No Boron
22+10+22

MESTSTOFFEN EN ANDERE CHEMICALIËN

AGROBLEN
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BLADBESMESTING

5 ltr.
Bladvoeding 4-4-4 (Osmo)
Een uitgebalanceerde formule waarbij het blad de voedingselementen snel
kan opnemen. Bladvoeding is een aanvulling van de bemesting via de
bodem en perfect toepasbaar bij jonge gewassen.

Magnesiumsulfaat ,,Bitterzout'',

25 kg.

Mangaansulfaat

5 kg. en 25 kg.

Olega Complex DCM
5 ltr.
Suspensie van samengestelde meststof NPK 6-3-4 met spoorelementen en
zeewierexract.
Olega FER
5 ltr.
Voor snel donkergroenblad, met plant eigen ijzer.
Voorkomt en verhelpt ijzer gebrek.
Wuxal Super 8-8-6
10 ltr.
Vloeibare NPK meststof 8+8+6 chloorarm met sporenelementen.
10 ltr.
Wuxal Suspensie No. 1
Samengestelde meststof NK 20-15 + 4 MgO met sporenelementen.
Wuxal Suspensie No. 2
10 ltr.
Gemengde stikstofmeststof op basis van kalksalpeter.

DIVERSE MESTSTOFFEN EN CHEMICALIËN
Aardbeienmeststof NPK 6-5-10

1,5 kg.

Aardappelen meststof NPK 5-4-15

750 gr.

ACTISIL
1 ltr.
Actisil is een plantversterkende meststof op basis van choline-gestabiliseerd
ortho-siliciumzuur
ALUINKALI, middel om Hortensia’s te blauwen

25 kg.

AMMONIA
1 ltr.
Voor het reinigen en ontvetten van bijv. oude verflagen en ruiten
AMMONIUMNITRAAT, VL. B.
Zie Biofeed/Substrafeed

25 kg. en 250 kg.

ANTIBLOC MINERAL
26 kg.
Voorkomt en verwijdert aanslag van mineralen zoals calcium en ijzerfosfaat

ANTIMOS MIDDEL

1 kg. en 5 kg.

AZALEA MESTSTOF ORGANISCH NPK 5-6-8 + 3MGO + FE 1,5 kg.
BASFOLIAR 36 EXTRA
Vloeibare NPK meststof met spoorelementen

10 ltr.

BEENDERKORREL, Zie DCM Vivifos
BENTONIET

25 kg.

BINDZIL 15/500, Siliciummeststof, vloeibaar

20 kg.

BIOFER 3% DTPA, vloeibaar ijzer

25 en 250 kg.

BITTERZOUT “EPSOTOP”
25 kg.
Bitterzout is goed oplosbaar in water en tevens goed geschikt voor een
bladbemesting bij magnesium-gebrek. Bitterzout dient opgelost te worden
in de B-bak om neerslag met calcium te voorkomen.
BLOEDMEEL IN KORRELVORM

20 kg.

BORAX

5 kg.

BUXUSMEST ORGANISCH NPK 7-5-6-3 + 3MGO
1,5 kg.
Natuurlijke kruimelvormige meststof voor de bemesting van buxus in volle
grond of in potten. Lang- en zachtwerkende meststof verrijkt met extra ijzer,
magnesium en zeewierkalk. Osmo Buxusmest zorgt, mede door de verrijking met natuurlijke sporenelementen voor een gezond gewas en een
diepgroene kleur. Dosering: 100 gram /m2.
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BUXUSMEST VLOEIBAAR, NPK 6-4-6 + FE

800 en 2500 ml.

CALCIUMCHLORIDE GRANULAAT 77%

25 kg.

CALCIUMCHLORIDE VLOEIBAAR

25 kg.

CHELAFER 6% DTPA, VLOEIBAAR IJZER

20 en 220 ltr.

CHELAL B BORIUMCHELAAT

5 ltr.

CHELAL CU KOPERCHELAAT

5 ltr.

CHELAL OMNICAL

5 ltr.

1 kg.
CHELAL FLOR
Gechelateerd sporenmengsel voor planten in hydrocultuur
5 ltr.

CHELAL MN MANGAANCHELAAT

5 ltr.

CHELAL ZN ZINKCHELAAT

5 ltr.

CHLOOR TABLETTEN
Chloortabletten 20 grams tabletten
Chloortabletten 200 grams tabletten
Zie ook Chrysal CVBN
CHLOOR VLOEIBAAR

per emmer van 5 kg.
per emmer van 25 tabletten

9

CHELAL MG MAGNESIUMCHELAAT

1 + 24 ltr.

Chrysal AVB
1 ltr.
voorbehandelingsmiddel voor ethyleengevoelige snijbloemen, zoals anjers,
lelies en zomerbloemen.
Chrysal CVBN
Verpakkingen :
Dispenser met 400 tabletten
Navulverpakking met 800 tabletten
Chrysal CVBN is een voorbehandeling gebaseerd op een unieke chloorverbinding. Het conditioneert het bloemwater waardoor de bloemkwaliteit
van gerbera’s en zomerbloemen wordt verbeterd.
Chrysal RVB
10 + 25 + 200 ltr.
Speciale voorbehandeling voor rozen. Bouvardia en chrysanten.
Remt bacteriegroei, voorkomt vaatverstopping en verbetert de wateropname.
Houdt het water schoon.

Chrysal Grow 20
* Voorbehandelingsmiddel voor alle snijbloemen behalve Anthurium en
Gerbera.
* Chyrsal Grow 20 is toegelaten voor aanvoer naar de veiling, o.a. voor
Rozen en Astilbe. Veilingnummer: 20, raadpleeg de veilingvoorschriften
voor verplichte en geadviseerde voorbehandeling.
* Bevat actieve ingrediënten om de wateropname te stimuleren en bevat
geen voeding.
* Vrij van aluminiumsulfaat.
* Beschikbaar in 5 ltr., 25 ltr., 200 ltr. en 1000 ltr. vat.
Chrysal Grow 30
* Chrysal Grow 30 is toegelaten voor aanvoer naar de veiling, o.a. voor
Rozen en Viburnum. Veilingnummer: 30, raadpleeg de veilingvoorschriften voor verplichte en geadviseerde voorbehandeling.
* Bevat een beperkte hoeveelheid voeding voor de natuurlijke ontwikkeling van bloemen.
* Vrij van aluminiumsulfaat.
* Beschikbaar in 25 ltr., 200 ltr. en 1000 ltr. vat.
Chrysal Grow 40
* Voorbehandeling voor alle snijvloemen behalve Anthurium en Gerbera.
* Chrysal Grow 40 is toegelaten voor aanvoer naar de veiling o.a. voor
Protea en Leucospermum. Veilingnummer :40, raadpleeg de veilingvoorschriften voor verplichte en geadviseerde voorbehandeling.
* Bevat de optimale hoeveelheid voeding voor de volledige ontwikkeling
van bloemen.

MESTSTOFFEN EN ANDERE CHEMICALIËN

CHRYSAL-PRODUCTEN:
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* Vrij van aluminumsulfaat.
* Beschikbaar in 10 ltr., 200 ltr., en 1000 ltr. vat. .

CHRYSAL CLEAR PROFESSIONELE PRODUCTEN:
10 + 25 + 100 ltr.
Chrysal Clear Professional 2
Heldere oplossing, bestaat uit effectieve biocides en een beperkte hoeveelheid voedsel. Het stimuleert de wateropname en voorziet de bloemen van
voedsel voor de gehele transport- en verkoopperiode, zonder de bloemontwikkeling te zeer te stimuleren. Voor gebruik door groothandel, boekettenmakers, grootwinkelbedrijf, tuincentra en bloemisten.
5 kg. poeder en 10 ltr. vloeibaar.
Chrysal Clear Professional 3
Chrysal clear Professional 3 is een snijbloemenvoedingsproduct die bloemen in perfecte conditie houdt. Deze nieuwe verbeterde en geconcentreerde formule (1,5X geconcentreerd) verbetert het vaasleven tot 60% t.o.v.
water. Het zorgt ervoor dat bloemen zich volledig ontwikkelen en langer en
mooier bloeien in vaas of in steekschuimarrangement. Professional 3 wordt
aangeraden voor bedrijven en bloemisten die bloemenarrangementen verzorgen (in vaas of steekschuim). Het verbetert ook de knopopening van te
rauw gesneden bloemen zoals anjers.
Chrysal Professional Orchidee
10 ltr.
Vloeibaar voedsel voor Orchidee. Zeer sterke houdbaarheidsverlenging.
Gaat ethyleenvorming tegen, waardoor voortijdige verwelking wordt voorkomen en de bloem beschermt tegen ethyleenvorming van buitenaf.
CHRYSAL CLEAR SNIJBLOEMENVOEDSEL
Chrysal Clear snijbloemenvoedsel, universeel
zakjes voor 1/2 ltr.
Chrysal Clear snijbloemenvoedsel, universeel
zakjes voor 1 ltr.
Chrysal Clear snijbloemenvoedsel
500 en 1000 ml.
Chrysal Roos snijbloemenvoedsel
zakjes voor 1 ltr.
Voedsel voor alle snijbloemen. Houdt het water helder in de vaas. Zakjes om
mee te geven bij elk boeket en voordelige verpakkingen voor de consument.
CLEMATIS MESTSTOF ORGANISCH NPK 7-4-11

1,5 kg.

COMPO FLORANID®
Gazonmeststof met Onkruidbestrijder 7,5 kg. (voldoende voor 250m2)
Milieuvriendelijke meststof met dubbele werking
Vernietigt onkruid en voedt het gras
Voor een diepgroen gazon in 7 dagen
3 maanden lange werking
Resultaat : een prachtige, stevige grasmat zonder onkruid
COMPOST
45 ltr.
Tuincompost is een hoogwaardig en plantaardig bodemverbeteringsmiddel,
bij onderhoud en aanleg van tuinen.
COMPOSTMAKER
1 kg.
In korrel vorm voor gemakkelijk gebruik. Maakt de compost geschikt als
2
bodemverbeteraar. Dosering 75 gr./1,5 m .
CONIFERENMEST ORGANISCH NPK 6-4-7 + 4 MGO

1,5 kg.

CULTERRA-GROEI 3-2-2, gedroogde stalmest in korrelvorm

25 kg.

CULTERRA-KORRELS 10-4-6, verrijkte organische mest 5, 10 en 25 kg.
De verwerkte grondstoffen in Culterra 10-4-6 zijn van dierlijke en plantaardige oorsprong.
Door de uitgebalanceerde samenstelling vormen ze een optimale voedingsbron voor alles wat groeit en bloeit.
CULTERRA-KORRELS 7-3-4, verrijkte koemestkorrel
25 kg.
De verwerkte grondstoffen in Culterra 7-3-4 zijn van dierlijke en plantaardige oorsprong.
Culterra 7-3-4 bevat t.o.v. Culterra 10-4-6 wat minder voedingsstoffen en is
daarom uitermate geschikt voor het in goede conditie houden van uw tuin
(nabemesting).
CULTERRA 7-6-12-4 MGO
25 kg.
Speciale meststof die een hoog kalium gehalte combineert met een hoog
magnesium gehalte.
Het magnesium gehalte ondersteund bij snelgroeiende gewassen de bladgroenvorming.
Uitgebalanceerde meststof voor toepassing in boomkwekerij, groente-, sier-,
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en fruitteelt en openbaar groen. Geschikt voor regulier gebruik speciaal
vanaf de bloeifase.
Tevens uitstekende najaarsbemester voor gazon, sportvelden en golfterrein.

11/2 kg.

DRUIVENMESTSTOF ORGANISCH NPK 7-4-7 + 2 HGO
FECAPOL 5-4-4. Droge kippenmest in korrelvorm

25 kg.

FLORAMID GAZON 20-5-8+2
25 kg.
Langzaamwerkende meststof speciaal voor het gazon.
3 tot 4 maanden werkzaam.

FLORISSANT 810
25 ltr.
Florissant 810 is te gebruiken op alle plaatsen in de keten van kweker tot
consument. Het verlaagt de pH-waarde van het water, zorgt voor een betere wateropname en houdt bloemen in optimale conditie. Het is geschikt voor
alle typen leidingwater, kan automatisch gedoseerd worden. Het is vrij van
aluminiumsulfaat en is voor Roos, Astilbe, Hortensia en Gypsophila toegelaten voor aanvoer op de veiling.
Effect
- Verlengt het vaasleven van bloemen tot 20%
- Vermindert bloemenuitval
- Blad en steel blijven stevig en groen
- Lost helder en reukloos op in water
Voor alle snijbloemen behalve Anthurium en Gerbera
FOSFORZUUR 59%, Zie Biofeed/Substrafeed
FUCHSIA MESSTSTOF V/B NPK 6-4-6 + SPOREN
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FLORANID-PERMANENT 16-7-15+2
25 kg.
Langzaamwerkende meststof, 3 tot 4 maanden werkzaam.

800 ml.

GAZON AZ
25 kg.
Gazon-AZ is een specifiek voor het gazon samengestelde meststof uit plantaardige en dierlijke eiwitten.
Gazon-AZ bevat de AZotobacter-bacteriën en oppervlakte-composteringsbacteriën. Deze bacteriën zorgen ervoor dat het grasmaaisel kan blijven
liggen. Dit geeft een dubbele bemesting en geeft minder tuinafval.
Samenstelling: N.P.K.: 9-2-5. Dosering: 1 kg per 10 m2
1 ltr., 5 ltr. en 20 ltr.

GROENTEN MESTSTOF ORGANISCH
NPK 6-13-12 + 2 MgO

11/2 kg.

HAGEN, TAXUS EN CONIFEREN MESTSTOF
organisch NPK 6-4-7+4 MgO

11/2 kg.

HORTENSIA MESTSTOF
organisch NPK 5-6-8 +3 MgO

11/2 kg.

IJZER EDDHSA 3%, VLB

10 ltr.

IJZERCHELAAT 3% DTPA, vloeibaar,

25 kg. + 250 kg.

IJZERCHELAAT 6% DTPA, vloeibaar,

20 ltr. + 220 ltr.

IJZERCHELAAT FE EDDHA 6%
6% en 10 kg.
Effectief bij pH van 4,0 tot 9,5! Directe en volledige oplosbaarheid. Niet
stuivend product voor gemakkelijke verwerking.
IJZER FE DTPA 7%

25 kg.

MESTSTOFFEN EN ANDERE CHEMICALIËN

GEDEMINERALISEERD WATER
Chemisch zuiver water te gebruiken voor:
– Accu’s
– luchtbevochtigers
– ruitensproeiers
– plantenspoel- en gietwater
– autoradiateur
– etc.
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KALILOOG, Zie Biofeed/Substrafeed
KALIUM-BI-CARBONAAT

25 kg.

KALIUM-BI-CARBONAAT 20% VLOEIBAAR

20 kg.

KALKPRODUKTEN VOOR GRONDVERBETERING :

AZ kalkkorrel ecostyle
25 kg.
Duwakalk poeder 19% MgO
25 kg.
25 kg.
Kalkkorrel 15% MgO
ZEEWIERKALK OF ALGENKALK
Maerl poeder 5% MgO, rijk aan sporenelementen 25 kg.
Zuurbindende waarde: 52.
Grondverbeteringsmiddel van zeewierkalk. Toedienen van zeewierkalk verhoogt het bemstingsrendement, voorkomt verzuring van de bodem en gaat
gebreksverschijnselen tegen door het hoge gehalte aan sporenelementen.
Dosering: 10 kg. per 100 m2.
Algenkalkkorrel (Maerl) 4% MgO,
25 kg.
rijk aan sporenelementen
Zuurbindende waarde: 50.
Landbouwpoederkalk, wit Supercalco
25 kg.
Zuurbindende waarde: 70.
KIESERIET, KORREL 25% MgO

25 kg.

KIESERIET, POEDER 27 % MgO

25 kg.

LAVAKORREL, (sporenelementen)

20 kg.

LEVENDE KALI 20% VIVIKALI

25 kg.

MAGNITRA VLOEIBAAR, (Magnesiumnitraat)
Zie Biofeed/Substrafeed

25 kg. en 250 kg.

MAGNESIUMNITRAAT VAST, (KRISTA MAG),

25 kg.

MAGNESIUMSULFAAT, ,,Bitterzout'',

25 kg.

MANGAANSULFAAT

5 kg. en 25 kg.

NATRIUM MOLYBDAAT

12 gr, 500 gr en 5 kg.

ORCHIDEËN MESTSTOF VLB NPK 3-6-6 + SPOREN

400 ml.

PG MIX 12-14-24-2
25 kg.
PG Mix is een NPK meststof met Mg, S en spoorelementen. Deze meststof
is samengesteld met fijne deeltjes zodat een goede mening door de potgrond gegarandeerd kan worden.
PENTAKEEP
250 ml. en 1 ltr.
Meststof met als belangrijkste ingrediënt aminolevulinezuur.
Dit aminolevulinezuur is essentieel voor de vorming van bladgroen.
Pentakeep bevat verder: stikstof, fosfaat, kalium en verschillende sporenelementen.
PHOLIN BASALT LAVAMEEL (sporenelementen) 20 kg.
POKON
Pokon vloeibaar: plantenvoedsel N.P.K. 6-3-6
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500 ml. en 1 ltr.

5 ltr.
PRIMAFER
IJzerchelaat (chelaatvormers DTPA, EDTA)
Het ijzer in PRIMAFER is volledig gechelateerd. PRIMAFER is een systemisch ijzerchelaat, dat perfect door blad en wortel wordt geabsorbeerd.
PRIMAFER is uiterst geschikt om ijzergebrek te voorkomen in de tuinbouw,
bloemisterij en fruitteelt. PRIMAFER blijft stabiel in de bodem of in standaard
voedingsoplossingen tot een pH 7,2 - 7,8.
REDUBAC
25 ltr.
Redubac is een natuurlijke oplossing om zouten in de bodem te neutraliseren. Het is een organisch product op basis van hemi-cellulose en lignine,
zodat de bacteriële en biologische activiteit in de bodem verbetert.
• stimuleert de beworteling
• verlaagt het zoutgehalte (o.a. SO4 sulfaat) in de (pot)grond
• mee te geven met de regenleiding, nadien goed inregenen
RHODODENDRON MESTSTOF ORGANISCH
NPK 5-6-0 + 3 MgO

11/2 kg.

ROZEN EN BLOEMEN MESTSTOF ORGANISCH
NPK 7-6-12 + 4 Mgo
11/2 kg.
SALPETERZUUR 38%, Zie Biofeed/Substrafeed
25 kg. Zak

SUPER FK (VLOEIBAAR)
25 kg. + 290 kg.
Super FK bevat een nieuw type fosfaat, dat voor de opname niet afhankelijk is van Ph-invloeden. Normaal (Ortho) fosfaat uit monokalifosfaat of
fosforzuur slaat neer bij een hogere pH in de mat. Super FK fosfaat niet en
blijft altijd goed opneembaar. De effecten die men aan het gewas constateert zijn o.a. een beter wortelgestel, een betere blad- en bloemkleur, een
sterkere vegetatieve groei en meer scheuten.
TALKPOEDER
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STROOIZOUT “GLADWEG”

1 kg. en 25 kg.

TERRA-FERTIEL
25 kg.
Terra Fertiel is een bodemverbeteraar op basis van vele micro-organismen
zoals bacteriën, gisten en schimmels.
· Ent en stimuleert bodemleven
· Stimuleert de ontwikkeling van haarwortels
· Verbetert de structuur van de bodem
Dosering: 5 tot 12 kg per 100 m2
TERRASPLANTEN MESTSTOF ORGANISCH
NPK 6-3-12 + 2 MgO

750 gr.

TOMATEN MESTSTOF ORGANISCH
NPK 6-3-12 + 12 MgO

750 gr.

TUIN- EN GAZONMEST 12-10-18
21/2-, 5-, 10- en 25 kg.
Samengestelde universele minerale meststof. Strooikorrels.

VASTE PLANTEN MESTSTOF NPK 7-4-9 + 13 MGO
VINASSE KALI 2-0-30
25 kg.
Kalimeststof bij grote kali tekorten voor smaak en klein fruit.

11/2 kg.

MESTSTOFFEN EN ANDERE CHEMICALIËN

TENSO-COCKTAIL
1 kg. en 5 kg.
Bevat sporenelementen in chelaattypen EDTA en DTPA.
B 0,52%; Ca (-EDTA) 2,57%; Cu (-EDTA) 0,53%; Fe (-EDTA)
2,10%; Fe (-DTPA) 1,74%; Mn (-EDTA) 2,57%; Mo 0,13%;
Zn (-EDTA) 0,53%. Oplosbaarheid 100%; effectiviteit meer dan 80%.
Mengbaar met oplosmeststoffen en de meest gangbare gewasbeschermingsmiddelen Toepasbaar als bladvoeding.
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5 ltr. en 20 ltr.
VITAL
Een biologische bladbemester op basis van kalium, organische vetzuren en
tal van sporenelementen.
· Zorgt voor afharding van het blad (kalium).
· Bevat sporenelementen voor aanvulling van tekorten.
Dosering: 0,5 tot 0,75% oplossing per 100 liter water
VITAPHOS-K (4-31-49)
25 kg.
VitaPhos-K zorgt er voor dat voedingselementen beter beschikbaar zijn voor
de plant. Daarnaast kan er een hoger fosfaatgehalte aangehouden worden
zonder dat dit een neerslag in de meststoffenbak en het systeem geeft.
Het fosfaat in VitaPhos-K bestaat uit polyfosfaat. Dit fosfaat blijft ook bij een
hoge pH en een hoge dosering (boven 2,0 mmol/ltr) stabiel in de oplossing
en geeft geen neerslag met andere elementen. Polyfosfaat in VitaPhos-K
zorgt zelfs dat neergeslagen elementen weer in oplossing komen waardoor
een betere efficiëntie van de meegegeven elementen optreedt.
VLOEIBARE SPOORELEMENTEN
Boor 2,5%
Koper 0,6%
Mangaan 6,8%
Molybdeen 0,9%
IJzer 3%
Zink 5,6%.

10 ltr.

VRUCHTBAARBODEMLEVEN (VIVISOL)
25 kg.
Bacterieconcentraat met een rijke gevarieerde en betrouwbare microflora,
geënt op een gemengd organisch bodemverbeterend middel. Creëert snel
een verhoogde biologische activiteit in de grond of potgrond en stimuleert
een goede beworteling.
WASBENZINE
1 ltr.
Schoonmaakmiddel voor vuil, vet en minerale oliën
WATERSTOFPEROXYDE 35%

22 kg.

WORMENMEST

25 ltr.

ZINKSULFAAT

5 kg.

REINIGINGS- EN ONTSMETTINGSMIDDELEN
CITROENZUUR

25 kg.

ETHADES
5 ltr.
Uniek gebruiksklaar product geschikt voor het desinfecteren van de huid en
kleine oppervlaktes. Op basis van ethanol.
FORMALINE
Voor grondontsmetting en ander materiaal.

5 kg. en 22 kg.

HALAMID
5 kg.
Halamid ontleent zijn werkzaamheid aan een met behulp van chloor geactiveerde zuurstof. Het product kenmerkt zich door een zeer hoog gehalte aan
stabiele werkzame stof. Halamid gaat een chemische reactie (oxidatie,
feitelijk een verbrandingsreactie) aan met micro-organismen. Resistentievorming is daardoor niet mogelijk. Halamid is te gebruiken als desinfectiemiddel ter bestrijding van bacteriën en gisten in of op oppervlakken die in
contact komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen hiervoor. Ook kan
het gebruikt worden voor ontsmetting van ruimten die bestemd zijn voor het
verblijf van mensen.
HORTICLEAN
25 ltr.
Reinigingsmiddel voor o.a. druppelsystemen. Heeft een anti-algwerking en
geeft zuurstofinbreng. Is preventief toe te passen.
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20 ltr.
HYDROCARE
Voor het beste reinings- en desinfectieresultaat
> Bestrijding van plant pathogene bacteriën, schimmels en virussen
> Toepasbaar in lege kassen, op betonvloeren, teelttafels, materialen en
gereedschappen
> Toepasbaar om organische vervuiling (biofilm) te verwijderen uit watergeefsystemen zoals druppelleidingen
> Bevat geen schadelijke ingrediënten zoals chloor of zuren
> Voorkomt microbiële infecties en verhoogd de algemene hygiëne op het
bedrijf
> Veilig voor mens, plant en milieu
> Geen geur en niet corrosief
> CTGB geregistreerd desinfectiemiddel
JET-5
10 ltr. en 20 ltr.
Voor reiniging van vele oppervlakken en materialen tegen schadelijke microorganismen, zoals o.a. schimmels, bacteriën virussen en algen.

OXAALZUUR

25 kg.

TRINATRIUMFOSFAAT
Voor ontsmetting van o.a. messen.

25 kg.
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12 gr, 19 gr, en 5 kg.

20 ltr.
MULTI-DES
Desinfectiemiddel voor kassen, bijbehorende ruimten en voor algen bestrijding
> Geschikt voor allerlei opervlakken en materialen
> Laat geen vettige, gladde oppervlakte achter
> Zeer effectief ook met lage dosering
> Geen bij-producten nodig
> pH-neutraal
> Toepasbaar met elk type desinfectiesysteem
> Ook te gebruiken voor ruimten bestemd voor mensen
> Zonder formaldehyde

MESTSTOFFEN EN ANDERE CHEMICALIËN

KOPERSULFAAT
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WAT E R B E H A N D E L I N G S M I D D E L E N

WAT E R B E H A N D E L I N G S M I D D E L E N

(Prijs op aanvraag)
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Leverbaar in
verpakkingen van

Aldo
200 ltr.
Een waterbehandelingsmiddel tegen algengroei in substraatmest.
Biosoft
10 ltr.
Een biocide ter bestrijding van sulfaatreducerende bacteriën en slijmvormende bacteriën in open recirculerende koelsystemen, gesloten koel-,
grote CV- en stadsverwarmingssystemen.
25 ltr.
Boilersoft
Basis waterbehandelingsproduct, toe te passen met onthard water als
ketelvoedingswater met een maximale totale hardheid tot 1-2°dH.
Broxozout
Zout voor waterontharding.

25 kg.

25 ltr. en 200 ltr.
Free-Flow
Voorkomt aanzettingen in bevloeiingssystemen. Het gaat geen chemische
reactie aan met de substraatoplossing en is biologisch afbreekbaar.
25 ltr.
Hydro X
Hoogwaardig waterbehandelingsmiddel voor stoomketels met hard voedingswater >5°dH, zoals bronwater, oppervlaktewater en slootwater.

