
 
Vloeibare organische meststof, 100 % organisch, NPK 13,5-0-6 + aminozuren 
 
Klavervrij-Bio gazon is een bladvoeding van plantaardige oorsprong. Het heeft een indirecte wer-
king tegen klaver in gazons. De unieke combinatie van kalium en aminozuren geven een verstoring 
van de groei van de klaver en stimuleert de grasgroei. Klavervrij-Bio gazon kan alleen pleksgewijs 
worden ingezet in het groeiseizoen (maart – september) bij een voldoende hoge temperatuur  
(zie wijze van toepassing). 

Bij juist gebruik van Klavervrij-Bio gazon verkleurt de klaver langzaam bruin en sterft af. Het resul-

taat is bij juiste omstandigheden soms al na 2 dagen zichtbaar. Door de nauwkeurig samengestelde 

ingrediënten ontwikkelen de kleur en de beworteling van het gras positief, wat resulteert in een 

snel herstel van de grasmat. Klavervrij-Bio gazon is echter geen vervanging van de reguliere bemes-

ting met gazonmeststoffen als GrasZó of Mosvrij gazonmix. 

 

Klavervrij Bio gazon 

• 100% organisch samengesteld 

• is zuinig in gebruik  

• tast het bodemleven niet aan 

• voor pleksgewijze toepassing 
 
Wijze van toepassing: 
 
1. Meng de 1 liter vloeibaar product met het bijgevoegde zakje met 9 liter water 
2. Klavervrij-Bio gazon altijd opbrengen met een professionele rugspuit, fijne nevel. Nooit gieten! 
3. Klavervrij-Bio gazon niet toepassen bij hoge temperaturen (boven 25 °C) of fel zonlicht 
4. Klavervrij-Bio gazon alleen pleksgewijs toepassen op klaver in gazons 
5. Klavervrij-Bio gazon alleen toepassen wanneer er na ± 24 uur beregend kan worden 
6. Na toepassing van Klavervrij-Bio gazon, huisdieren gedurende 8 uur niet op het gazon laten  
7. Bewaren buiten bereik van kinderen bij een temperatuur van 5 tot 25 °C. 
 
Dosering: 
1 liter vloeibaar product + 50 gram (zakje) op 9 liter water (voor 100 m²) 
 
Samenstelling (na menging): 
13,5% organische gebonden stikstof uit amonizuren en vinasse, 6% kaliumoxide (K₂O)  
oplosbaar in water. 
  
Tip: voor herstel van open plekken, doorzaaien en bemesten met een gazonmeststof als  
Repair Mix NPK 7-6-12 + 3 MgO of GrasZó NPK 9-3-9 + 3 MgO.  
 
 

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 

 

Klavervrij-Bio©gazon  

Meststoffen 

passie voor groen! 


