
Samengestelde organisch-minerale meststof NPK 6-4-4 + 2 MgO  

 

Een correcte zuurgraad van een bodem is essentieel voor gezonde groei.  Dit kan samenhangen 

met het type beplanting dat in een tuin of op een perceel moet groeien. Zo houden zuurminnen-

de planten als Rhododendron, Azaela en Hortenisa’s van een wat lagere pH (zuurgraad). Een pH 

verhogen kan met kalk, dit heeft een ontzurende werking op de bodem. Een pH verlagen is echt-

er een stuk lastiger. Met pH Min is dit vanaf nu wel mogelijk! 

 

Een meststof die ook de pH verlaagd 

Innogreen pH Min is een meststof voor de border en het gazon. Deze meststof zorgt voor ge-

zonde groei en heeft daarbij een bijzonder neveneffect. Bij herhaaldelijke toepassing wordt de 

pH van de grond geleidelijk verlaagd. Ideaal als onderhoudsbemesting voor zuurminnende 

planten of als correctiemeststof op gronden met een (te) hoge pH.  

 

pH Min©: 

• meststof voor border en gazon 

• geschikt voor zuurminnende planten 

• verlaagd geleidelijk de pH 

• correctiemeststof voor basische gronden 

• 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. 2% ureumstikstof, 1% ammoniumni-
traat. 4% fosforzuuranhydride (P₂O₅) oplosbaar in water. 4% kaliumoxide (K₂O) oplosbaar in  
water. 2% magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in mineraal zuur 0,5% Fe (ijzer).  
35% organische stof afkomstig van verenmeel, beendermeel, meel van koeken van oliehouden-
de zaden en cacaodoppen.  
 
Dosering algemeen advies:  
6 - 10 kg per 100 m²  per strooibeurt 
 
* correctiebemesting altijd o.b.v. een bodemmonster in overleg met uw adviseur 
 
 
Voor een optimaal resultaat adviseren we de juiste dosering door één van onze adviseurs te 
laten bepalen aan de hand van de bodemgesteldheid. 
 
 
 
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 

 

pH Min© 

Meststoffen 

passie voor groen! 


