
Bemestingsschema Innogreen  

Alle doseringen zijn in kg per 100 m² tenzij anders aangegeven! 

Borders (vaste planten / heesters)  

Periode             Product Dosering      

januari / april  Kalk *  5 tot 8 kg 

maart / april   BioBasis   8 tot 10 kg 

juni / juli   BioBasis   7 tot 8 kg  

september / december   VaBomix 2    5 tot 8 kg 

Hagen  

Periode             Product  Dosering      

januari / april  Kalk *   8 tot 10 kg 

maart / april   BioHaag  8 tot 10 kg 

     bladhoudende hagen + Kieseriet 3 kg  

juni / juli   BioHaag  7 tot 8 kg 

september / december   VaBomix 2   5 tot 8 kg 

Bemesting sedum/groendaken: 

Periode             Product  Dosering      

maart / april   Sedum-mix  5 tot 7 kg 

juni / juli   Sedum-mix  5 kg  

 

Bemesting Rhdodendrons/Azalea’s: 

* bij een (te) hoge pH adviseren we met Gipskalk te werken 

Periode             Product  Dosering      

januari / april  Gipskalk  5 tot 8 kg 

maart / april   BioBasis/pH-Min 8 tot 10 kg 

     bladhoudende + Kieseriet 3 kg  

juni / juli   BioBasis/pH-Min 5 tot 6 kg 

september / december   VaBomix 2     5 tot 8 kg 

* gebruik pH-Min wanneer de pH van grond (te) hoog is 

Aanplant vaste planten heesters: 

Aanplant bomen en hagen: 

Grondsoort   Product  Dosering      

kleigrond   BioBodem  8 kg 

    Basaltgruis  25 kg 

    Kalk   5 kg 

   Structuur-Actief of compost      100 ltr. / 10 m2  

zandgrond    BioBodem  10 kg 

    Bentoniet  20 kg 

    Kalk   5 kg 

   Structuur-Actief of compost    100 ltr. / 10 m2  

Werk de producten homogeen door de toplaag (10-25 cm) 

vóór de aanplant. Daarna het standaard bemestingsschema 

volgen.  

Grondsoort  Product  Dosering per m³ 

kleigrond  Structuur-Actief * 150 liter 

   Basaltgruis  10 kg 

zandgrond   Structuur-Actief * 250 liter 

   Bentoniet  10 kg 

 

* gebruik voor zuurminnende planten/bomen  

Structuur-Actief Rhodo 

Bemesting borders en hagen: 



Bemestingsschema Innogreen Gazon  

Alle doseringen zijn in kg per 100 m² 

Gazon algemeen  

Periode             Product Dosering      

januari / april  Kalk  5 tot 8 kg 

maart / april   GrasZó   8 tot 10 kg 

juni / juli   GrasZó   7 tot 8 kg  

september / december   VaBomix 2    5 tot 8 kg 

Mos / schaduw 

Periode            Product  Dosering      

maart / april  Mosvrij gazonmix 10 tot 12 kg 

juni / juli  Mosvrij gazonmix 7 tot 8 kg  

Periode            Product  Dosering      

maart / april  Repair Mix  8 tot 10 kg 

juni / juli  Repair Mix  7 tot 8 kg  

Gazon robotmaaier 

Periode             Product  Dosering      

januari / april  Kalk   8 tot 10 kg 

maart / april   Robogazonmix 8 kg 

mei / juni    Robogazonmix 5 kg  

juli / augustus   Robogazonmix 5 kg  

september / december   VaBomix 2     5 tot 8 kg 

Problemen en oplossingen (bemesting) gazon: 

Open plekken/herstel 

Snelle start voorjaar 

Periode             Product  Dosering      

maart / april  Snelmix  5 tot 6 kg 

 

* bij al bovengenoemde probleemgazons blijft Vabomix 2 de 

najaarsmeststof in aangegeven dosering, zie: gazon algemeen 

Aanleg Gazon: 

Methode   Product  Dosering       Methode   Product  Dosering      

 

zaaien  BioBodem  8 kg   graszoden   BioBodem  5 kg 

   Repair Mix              5 kg      Fosfaat Mix  3,5 kg 
 

Werk de genoemde producten door de toplaag (0-15 cm) heen vóór het zaaien of graszode leggen. Daarna standaard schema oppakken 

zoals hierboven omschreven. Indien nodig bij kleigronden basaltmeel en bij zandgronden bentoniet doorwerken. 

Onderhoud Gazon: 


