
Samengestelde organische voedingstabletten NPK 8-3-9 + 2 MgO met micro-organismen  

 

Of het nu gaat om de kweek van vaste planten en heesters, kuipplanten en hanging baskets in 

siertuinen of verticale tuinen met voldoende substraat en doorwortelbare ruimte. In alle geval-

len wil je dat een plant gedurende het groeiseizoen voeding kan opnemen. Met de plantta-

bletten van Innogreen is dit nu eenvoudig en op een duurzame manier te realiseren.  

 

De Planttabletten NPK 8-3-9 + 2 MgO + micro organismen zijn zo samengesteld dat ze hun voe-

ding geleidelijk afgeven. Ze werken 3 tot 6 maanden (afhankelijk van omstandigheden) en zijn 

makkelijk toepasbaar. Het voordeel is dat ze geen onnatuurlijke coating en nauwelijks minerale 

toevoegingen bevatten. Om de werking te bevorderen en plant te versterken zijn diverse micro-

organismen toegevoegd. Door de duurwerking van deze organische voeding hoeft deze slechts  

2 x per jaar te worden toegepast (afhankelijk van seizoenen en doel). Van belang zijn ook de 

bodemstructuur, de al aanwezige voedingsstoffen, het gehalte aan organische stof en het vocht-

vasthoudend vermogen van de bodem. De Innogreen Planttabletten zijn geschikt voor  

eenjarigen, tweejarigen, vaste planten, heesters en bomen. 

  

Planttabletten©: 

• 4 grams planttabletten 

• geeft rustige groei en hogere weerstand 

• geeft een goede wortelontwikkeling 

• stimuleert het bodemecosysteem 

• werken 3 tot 6 maanden lang 

 

Samenstelling: 

8% stikstof totaal (N) waarvan: 5% organische stikstof afkomstig van veren-

meel, beendermeel, meel van oliehoudende zaden en cacaodoppen. 3% 

ureumstikstof, 3% fosforzuuranhydride (P₂O₅) en neutraal ammoniumcitraat,  

9% kaliumoxyde (K₂O),2% magnesiumoxyde (MgO) oplosbaar in mineraal zuur en water,  

48% Organische stof afkomstig van: verenmeel, beendermeel, meel van koeken van  

oliehoudende zaden. Micro-organismen: Mycorrhizae, bacteriën, enzymen en gisten. 

 

Dosering algemeen advies:  

1 planttablet per 3 tot 5 liter grond (in de wortelzone van plant/gewas) 
 
 
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 

 

Werkendam 

 

Planttabletten© 

Meststoffen 

passie voor groen! 


