
 

Samengestelde organische meststof NPK 10-0-4 verrijkt met fulvine- en aminozuren. 

 

Speciaal voor de moeilijkere grasomstandigheden heeft Innogreen een product met daarin een 
organische bemesting in combinatie met melasse, fulvine-, humus- en aminozuren. Het zorgt 
ervoor dat gras onder stress of moeilijke groeiomstandigheden, bijvoorbeeld vroeg in het voor-
jaar bij lagere temperaturen, bij doorzaai, of op schaduwplaatsen snel en langdurig een mooi 
resultaat geeft. In de praktijk betekent dit een stevigere zode, meer wortelactiviteit, een           
groenere kleur en een hogere droogteresistentie. Daarbij worden bacteriën en protozoa           
gestimuleerd en komen er vanuit de bodem extra voedingsstoffen vrij. Humus en fulvine zuren 
stimuleren de plantengroei meer dan alleen met bemesting mogelijk is. Caviar is een goed 
strooibare korrel en werkt  2 ½ tot 4 maanden. 

 

 

Caviar: 

• stimuleert de groei van micro-organismen 

• voorziet micro organismen tevens van extra voeding (koolstof) 

• versterkt wortelgroei en vergroot de voeding opname 

• stimuleert de groei en geeft meer kleur 

• verbetert en versnelt kieming van graszaad 

• verhoogt de CEC capaciteit van de grond 

• zorgt ervoor dat opgeslagen voedingsstoffen vrij komen 

• zorgt voor beschikbaar komen van calcium 

• vermindert schade door natrium 

• verbetert de structuur van de bodem en de doorlaatbaarheid. 
 

Samenstelling: 

10% stikstof totaal (N) waarvan: 7% organische stikstof afkomstig van: verenmeel, beendermeel, 

meel van koeken van oliehoudende zaden en humus, 3% ureumstikstof, 4% kaliumoxyde (K₂O) 

oplosbaar in water, 45% organische stof afkomstig van: verenmeel, meel van koeken van 

oliehoudende zaden, 3.6% zwavel, 0.36% magnesium, 1.2% calcium, 3.8% humuszuren,             

26% fulvinezuren, 11.5% aminozuren en diverse sporen elementen. De pH is 4.6 –4.8 

Dosering algemeen advies:  
Standaard 5 kg per 100 m2 per strooibeurt. 

In het voorjaar 5 kg per 100 m²  
In de zomer 3,5 kg per 100 m²  
 

Voor een optimaal resultaat adviseren we de juiste dosering door één van onze adviseurs te 
laten bepalen aan de hand van de bodemgesteldheid. 
 
Daar Innogreen BV over het gebruik, de opslag alsmede het onjuist toepassen van haar producten geen controle  
kan uitoefenen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor verminderde werking of eventuele schade.  

Telefoon: 0031(0)183-509796 

E-mail: info@innogreen.nl 

Web: www.innogreen.nl 
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Caviar   

Meststoffen 

passie voor groen! 


