
Samengestelde organisch-minerale meststof NPK 6-3-9 + 2 MgO + WA (uitvloeier) 

 

Dat het klimaat aan het veranderen is weten we allemaal. Welke problemen erdoor kunnen  

ontstaan ook. Van een dichtgeslagen bodem die te nat blijft bij zware buien, tot het ontstaan 

van droogteplekken in borders en gazons bij langdurige hete, droge perioden. Voor een ver-

dichte- of een te droge bodem geldt dat het uitvoeren van bodemverbetering cruciaal is.  

Echter, wanneer in bestaande tuinen/gazons droogteplekken ontstaan wordt het lastig.  

 

Een meststof mét natuurlijke uitvloeier 

Innogreen heeft precies daarom met een nieuwe techniek een plantaardige wetting agent 

(uitvloeier) weten toe te voegen aan een meststof. Met als resultaat Zomer-Vitaal! Hierdoor 

wordt water (zelfs dauw) beter verdeeld en verder de grond in getrokken. Droogte plekken kun-

nen hierdoor verdwijnen en het gazon en/of de border zullen weer herstellen. De meststof kan 

curatief of preventief worden toegepast en werkt tot 3 maanden door. Ook kan Zomer-Vitaal 

door de grond gemengd worden voor het inzaaien of het leggen van graszoden.  

 

 

Zomer-Vitaal©: 

• dé meststof die droogteproblemen beperkt 

• bevat een natuurlijke (plantaardige) uitvloeier 

• trekt vocht beter de grond in 

• voor borders en gazons 

• werkt tot 3 maanden door 

• stimuleert het bodemecosysteem 
 

Samenstelling: 
6% stikstof totaal (N) waarvan 3% organische stikstof afkomstig van verenmeel, beendermeel, 

meel van koeken van oliehoudende zaden en cacaodoppen, 3% ureumstikstof,   

3% fosforzuuranhydride (P₂O₅) oplosbaar in mineraal zuur. 9% kaliumoxide (K₂O) oplosbaar in 

water 2% magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in mineraal zuur. 35% organische stof afkomstig 

van verenmeel, beendermeel, meel van koeken van oliehoudende zaden en cacaodoppen.  

2% Wetting Agent (plantaardig). 

 

Dosering algemeen advies:  
5 - 8 kg per 100 m²  per strooibeurt 
 
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 

 

Werkendam 

 

Zomer-Vitaal© 

Meststoffen 

passie voor groen! 


