Nieuw in 2020!
Zomer-Vitaal NPK 6-3-9 + 2 MgO + WA (uitvloeier)
Met Zomer-Vitaal introduceren we een meststof met een bijzondere toevoeging. Naast
voeding bevat deze meststof een plantaardige uitvloeier. Hierdoor worden problemen door
langdurige droogte of hitte beperkt. Het zorgt voor een betere opname van vocht (zelfs
dauw) en is drie maanden werkzaam. Vocht wordt beter de grond ingetrokken waardoor
de planten sneller herstellen en vitaler blijven. Ideaal voor gazons, borders en bij bomen.
Breed inzetbaar in het voorjaar en de zomer.
5 - 8 kg / 100 m²
Verpakkingseenheid: 25 kg

pH Min NPK 6-4-4 + 2 MgO (pH verlagend)
Een correcte zuurgraad van een bodem is essentieel voor goede groei. Deze nieuwe
meststof zorgt voor gezonde groei en heeft tevens een neveneffect. Het verlaagd geleidelijk de pH (zuurgraad) van de bodem bij herhaaldelijk gebruik. inzetbaar als correctiemeststof op basische gronden met (te) hoge pH of bij zuurminnende planten als onderhoudsbemesting. pH Min is bruikbaar voor de border en het gazon.
6 - 10 kg / 100 m²
Verpakkingseenheid: 25 kg

Opti Water (Aqueduct Flex granuler) (snelwerkende uitvloeier)
Met Opti Water introduceren we een snelwerkende uitvloeier in korrelvorm. Deze
wetting agent veranderd de oppervlaktespanning van het water/vocht waardoor het
beter wordt opgenomen. Voor een snel herstel van droge plekken met resultaat binnen
3 dagen! Opti Water kan ook worden vermengd door de grond bij aanplantprojecten.
Curatieve behandeling: 1,5 kg per 100 m² / Preventieve behandeling: 1 kg per 100 m²
Verpakkingseenheid: 5 kg

Compost speciaal (verrijkt met fijne boomschors)
Zeer geschikt om organische stof te verhogen en/of oppervlakkige structuurverbetering
te realiseren in borders en plantsoenen. Compost speciaal is een hoogwaardige groencompost verrijkt met een fijne fractie boomschors die zorgt voor meer structuur.
Verpakkingseenheden: 2 m³ bigbag of losgestort

Natudrain Boompakket (beluchting/bewatering)
Alles in één pakket voor één boom. Ideaal voor kleinere projecten en beperkt onnodige
voorraad. De Natudrain beluchtingsbuis wordt gebruikt bij aanplant van jonge bomen en
heesters en is tevens bruikbaar als bewateringsbuis.
Verpakkingseenheid: 1 pakket (2,5 buis, 1 T stuk, 1 einddop beluchting)
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