
Vloeibare  organische meststof NPK 6-1-2 + sporen 
 
Stikstof (N) is een belangrijk element in de groei en opkweek van planten. De vegetatieve 
groeifase moet over het algemeen snel verlopen, helaas gaat dit vaak ten koste van de 
kwaliteit en kleur van het gewas. BioNitro zorgt voor groei, maar ook voor kleur (stimuleert 
aanmaak van bladgroen) en activering van slapende ogen. Deze vloeibare organische meststof 
zorgt voor gezonde groei en is tevens inzetbaar via druppelaars.  
 

BioNitro is speciaal samengesteld uit organische bronnen en stimuleert tevens het aanwezige 
bodemleven. De vrije aminozuren zijn snel en gemakkelijk opneembaar voor de plantenwor-
tels. Aminozuren ondersteunen o.a. de celgroei, wortelvorming en vertakking en zijn planteig-
en stoffen die in elk levend organisme voorkomen.  

 

BioNitro©:  
• activeert slapende ogen 

• activeert de aanmaak van bladgroen 

• geeft extra groei en kleur 

• stimuleert de wortelactiviteit 

• is zuinig in gebruik 

• toegelaten voor de biologische landbouw 
 
 
Toepassing:  
Na op– of verpotten in de groeifase, bij hagen na het snoeien, bij planten die een groeistilstand 
hebben (stress), om kleur op het gewas te krijgen, bij buxus voor kleur en vertakking. Om gras 
een impuls te geven (bespuiting) en bij gewasbespuitingen in fruit. Voor extra stikstof/groei. 
 
Samenstelling: 
6% organische stikstof (N) afkomstig van aminozuren en vinasse. 1% fosforzuuranhybride 
(P₂O₅) en 2 % kaliumoxide (K₂O) + sporen. 
 
Dosering algemeen advies:  
1% (10 ml per 1 liter water)  
1 liter per 100 liter water 
 
* ook toepasbaar via druppelsysteem  
 
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 
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passie voor groen! 


