
 

Samengestelde organische ECO meststof NPK 9-3-3 

 

Deze mix is speciaal ontwikkeld door Innogreen voor ECO bedrijven. Hierbij is vooral gekeken 

naar prijs/kwaliteit en duurwerking. De mix voldoet aan de Skal eisen (FiBL) inzake de biolo-

gische teelt). Voor planten is stikstof een noodzakelijk element om o.a. de groei te verbeteren 

en meer kleur op het gewas te krijgen. De samenstelling van ECO oganic N waarborgt een rus-

tige en langdurige werking van 3 maanden voor stikstof behoeftige planten. Door de specifieke 

samenstelling verbetert de beworteling en ontstaat er een rijker bodemleven. De weerstand 

wordt vergroot en er ontstaat een betere droogte tolerantie. ECO organic N spoelt nauwelijks 

uit, geeft geen verbranding en voldoet aan de Europese regelgeving voor input in de  

biologische teelt.    

 

Naast ECO organic N  zijn er ECO neutraal als basis meststof, ECO bloei voor de generatieve 

(bloei en vrucht) fase en ECO PL mix als plantaardige meststof.  

 

ECO organic N©: 
• stikstof meststof voor ECO teelt 

• langdurige werking tot 3 maanden 

• zorgt voor een hogere weerstand 

• zuinig in gebruik en mooie korrel  

• stimuleert het bodemecosysteem 

 
 
Samenstelling 
9% stikstof totaal (N) waarvan: 9% organische stikstof afkomstig van: veren-
meel,  bloedmeel, meel van koeken van oliehoudende zaden en cacaodoppen.  
3% fosforzuuranhydride (P₂O₅) oplosbaar in mineraal zuur en neutraal  
ammoniumcitraat. 3%  kaliumoxyde (K₂O) oplosbaar in water 65% organische stof af-
komstig van: verenmeel, meel van koeken van oliehoudende zaden en cacaodoppen. 

 
 
Dosering algemeen advies:   
6 - 12 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 

 

ECO organic N© 

Biologische meststoffen 

passie voor groen! 


