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Green-Start veenvrije potgrond
Speciale veenvrije potgrond met organische voeding en micro-organismen
Het belangrijkste bestanddeel van substraat in de pot- en containerteelt van boomkwekerijgewassen is op dit moment nog steeds veen. De fysische, chemische en biologische eigenschappen
maken dat veen zeer geschikt is als potgrond voor allerlei gewassen. Echter, al jaren is er discussie over het gebruik van veen, immers om aan veen te komen dien je (natuur)gebieden af te
graven. Bovendien komt er CO2 vrij bij afbraak van veen. Dit is slecht voor het klimaat.
Door middel van diverse proeven met verschillende samenstellingen heeft Innogreen een
goed werkende veenvrije potgrond ontwikkeld. De naam van het product is Green-Start.
Toegevoegd zijn micro-organismen, lavameel en een 100% organische meststof. Hiermee
creëer je dus een groene start voor elke plant!
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veenvrije potgrond met micro-organismen
gezonde en vitale planten
optimale beworteling
verbetering van de lucht/water huishouding
betere uitstoeling van planten
bevat kokosvezels voor betere verdeling van vocht.

Samenstelling
Bevat o.a. bio-vezel, groencompost, houtvezel, kokosvezel en schors deeltjes.
Daarnaast ook nog gesteentemeel, kalk, organische meststof en bodemleven.
Kokosvezel zorgt voor de juiste waterverdeling, groencompost en biovezel zorgen voor de juiste
structuur, de hout en schors deeltjes houden het mengsel voldoende luchtig. Het gesteente
meel zorgt voor de benodigde mineralen en onze organische meststof voor de juiste NPK.
Gebruiksaanwijzing
Gebruik onder in de pot/bak potscherven of hydrokorrels.
Zorg voor voldoende afwateringsgaten onderin de pot/bak.
De grond aanbrengen rond de kluit en licht aandrukken.
Geef voldoende water.
Tips:
Na een aantal maanden is bijmesten belangrijk. Dit kan vloeibaar met BioNitro, BioLasse of
Subfeed en/of met de mestkorrels van ECO groei en BioBasis.

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.
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