MESTSTOFFEN,
KALK, POTGROND
EN MEER

De informatie voor het gebruik van elk product in deze folder
is slechts een indicatie. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
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Meststof
F ertigreen

organofert

Dit is een complete chloorarme organische
meststof die geschikt is voor alles wat groeit
en bloeit. De voedingsstoffen komen geleidelijk
vrij waardoor er een langere werkingsduur is.
Gebruik
Strooien als er regen verwacht wordt of erna besproeien.
Indien dit gebruikt wordt bij vee, mag het vee min. 21
dagen na het strooien niet op het gazon omdat dit
product dierlijke eiwitten bevat.
Soort
Aardbeien
Aardappelen
Bolgewassen
Bladgroenten
Tomaten
Wortelgroenten
Composthoop
Eenjarigen
Meerjarigen
Peulvruchten
Fruitbomen
Gazon en sportveld
Komkommers
Rozen
Sierheesters

Kg per are
10 à 15 bij aanplanten
8 à 10 bij voorraadbemesting
10 à 12 bij aanplanten
10 à 20
5 à 10 in 2 keer
10 à 15 bij voorraadbemesting
10 à 15 kg per m³
5 à 10 bij voorraadbemesting
10 à 15 bij voorraadbemesting
5 à 10 bij voorraadbemesting
2 kg per boom
8 à 12 bij aanleg
5 à 7 bij onderhoud (2 x per jaar)
10 à 15 bij voorraadbemesting
15 à 20 bij aanleg
8 à 12 bij onderhoud
10 à 15 kg

Samenstelling
N 10 % (waarvan 5,5 % organisch gebonden stikstof, 3,5 % ureumstikstof
en 1 % ammoniumstikstof ), P 4 %, K 6 % en 40% organische stof
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Meststof
F ertigreen

koemest

Het bevat 100% gedroogde koemest, is vrij van
onkruidzaden en ziektekiemen en is rijk aan
organische stof. De bodembacteriën zetten de
organische stof om in humus en dit zorgt voor
een betere bodemstructuur waardoor een plant
zich beter kan inwortelen. Deze meststof is geschikt
voor gazon, sier- en groententuin.
Gebruik
10 à 15 kg per 100 m² en lichtjes inwerken voor het
zaaien of planten.
Samenstelling
50% organische stof

Meststof
F ertigreen

tuinmeststof

Dit is een universele meststof voor sier-, groententuin,
boomgaard en gazon. Het bevat magnesium voor een
goede bladgroenwerking. De snelle werking zorgt
voor een betere kwaliteit van de planten en verbetert
de weerstand tegen ziekten. Het zwavelgehalte zorgt
voor een betere beginontwikkeling van aminozuren,
eiwitten en vitaminen in de plant.
Gebruik
Enkele dagen voor het zaaien of planten gelijkmatig
uitstrooien en mengen met de bouwvoor tot een
diepte van 8 à 10 cm. Gedurende het groeiseizoen
bijstrooien en in de siertuin, border en moestuin
lichtjes inwerken. Dit alles best als er regen verwacht
wordt, bij vochtige bodem of voor het sproeien.
Soort
Aardappelen
Aardbeien
Coniferen
Fruitbomen
Gazon

Kg per are
8 à 12
6à8
5à7
7à9
8 à 12 bij aanleg
4 à 5 bij onderhoud
Vaste planten
3à5
Heesters
5à7
Kool-en wortelsoorten 7 à 9
Vollegrondsgroenten 6 à 8
Rozen
3à5
Samenstelling
N 7 % (waarvan 4 % nitraatstikstof en 5 % ammoniumstikstof, P 7 %
K 14 %, 3 % MgO en 18 % SO3
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Meststof
F ertigreen

kieseriet

Dit is een belangrijke natuurlijke magnesiumbron.
Het bevat ook zwavel. Beide zijn in wateroplosbare
vorm waardoor het direct wordt opgenomen.
Kieseriet is uitermate geschikt voor planten die
gevoelig zijn voor magnesiumgebrek zoals coniferen,
gazon, ... . Het mag gebruikt worden in biologische
land- en tuinbouw (conform EG-verondening nr 834/2007).
Gebruik
De beste periode om Kieseriet te strooien is van februari
tot oktober bij een min. temperatuur van 15 graden
en vochtig weer.
Soort
Aardappelen
Bessenteelt
Bloembollen
Bladgroenten
Coniferen en
naaldgewassen
Fruitteelt
Gazon
Kool- en
wortelsoorten
Rozen

Kg per are
4à5
4à6
3à4
2à3
4à6
3à4
3 in voorjaar en 3 in najaar
3à4
3à4

Samenstelling
25% Magnesiumoxyde en 50% Zwaveltrioxide

Meststof
F ertigreen

patentkali

Dit is een kaliummeststof en bevat een hoog
magnesium en zwavel gehalte. Het zorgt voor de
opbouw van bladgroen en is uitermate geschikt
voor magnesiumbehoeftige en chloorgevoelige
planten zoals aardappelen, sier- en bloemteelt, fruit,
boomkwekerij en vollegrondsgroenten. Bovendien is
het toegelaten in biologische tuin- en landbouw
(conform EG-verordening nr 834/2007).
Gebruik
Patentkali mag tot juist voor het zaaien en planten
worden toegediend, zelfs in droge periodes. Bij lichtere
gronden wordt aangeraden om dit in het voorjaar toe
te dienen. Ook tijdens de groei van het gewas, kan dit
als bijbemesting worden toegediend als de bodem
voldoende vochtig is.
Soort
Vollegrondsgroenten
Rozen
Bloembollen
Kool- en wortelsoorten
Gazon
Fruitteelt
Bessenteelt
Coniferen
Aardappelen

Kg per are
6à8
2à3
5 à 10
8 à 12
3à4
3à5
6à8
3à5
6 à 12

Samenstelling
30 % K2O, 10 % MgO en 42 % SO3
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Meststof
F ertigreen

thom - ka

Deze meststof bevat hoogwaardige kalium,
een gegarandeerde fosfaatwerking en magnesium
wat zorgt voor een groen gazon of gewas.
Gebruik
Het wordt best in de herfst, winter of vroege lente
gestrooid voor aanvang van de grondwerkzaamheden.
Soort
Fruitbomen
Gazon
Koolgewas, prei,
selder, rode biet en
bonen
Vaste planten en
sierstruiken

Kg per are
7à9
6à8
12 à 15
8 à 10

Samenstelling
P 8 % (waarvan 3 % fosforzuuranhybride oplosbaar in mineraal zuur
en 5 % fosforzuuranhybride oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat
en water), K 15 % en 6 % MgO

Meststof
F ertigreen gazon + anti - mos
Het is een milieuvriendelijke en organische meststof.
De perfecte combinatie van meststof en mosbestrijding zonder vlekvorming. Bovendien heeft
het een efficiëntere werking door bacteriën.
Gebruik
Strooi 10 à 15 kg per 100 m² in maart-april en/of
september-oktober (als de buitentemperatuur min.
15 graden is en het vochtig weer is). Zes à acht weken
na het strooien, kan u Fertigreen Organofert strooien
als onderhoudsbemesting (5 kg per 100 m²) en dit elke
zes à acht weken herhalen.
Indien dit gebruikt wordt bij vee, mag het vee min.
21 dagen na het strooien niet op het gazon komen
omdat dit product dierlijke eiwitten bevat.
Samenstelling
N 6 % (waarvan 2,5 % organisch gebonden stikstof, 2 % ureumstikstof en
1,5 % ammoniumstikstof ), P 3 % en K 5 %

Meststof
F ertigreen

gazonmeststof

Het is een minerale NPK meststof (chloridearm).
Het bevat elementen die noodzakelijk zijn voor een
mooi gazon zoals: stikstof (groei), fosfor (stimuleert
kieming en beworteling), kalium (stevigheid),
magnesium (bladgroenvorming), zwavel (houdt
gras groen en gezond), boor (verstevigt celwanden
en groeipunten), ijzer en mangaan (diepgroene
kleur), en zink (belangrijk voor stofwisseling).
Het is uitermate geschikt voor de bemesting van
jonge en bestaande gazons en sportvelden.
Gebruik
Voor een ideale opname raden wij aan om dit te strooien bij
een min. temperatuur van 15 graden en vochtig weer.
De juiste hoeveelheid is afhankelijk van de periode waarin
u dit wil gebruiken.
Soort
Begin maart
Half april
Begin juni
Begin juli
Half augustus

Kg per 100 m³
4à5
4à5
4
3à4
3à4

Samenstelling
N 17 % (waarvan 9,5 % ammoniumstikstof en 7,5 % nitraatstikstof ), P 6 %
K 11 %, MgO 2,5 % en SO3 19 %
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Meststof
F ertigreen

weidemeststof

Dit is een complete meststof voor paarden- en
schapenweiden. Er is gebruik gemaakt van een Entec
milieuvriendelijke bemestingstechniek. De stikstof
wordt milieubewust en volgens behoefte van het
gras afgegeven. Zo krijgt het gras geen groeispurt
en blijft het eiwitgehalte in het gras laag.
Het magnesium is een belangrijke bouwsteen van
bladgroen in de plant. Het bevat ook natrium, wat
de gezondheid van het dier bevordert en het gras
en hooi extra lekker maakt.
Gebruik
Het is aangeraden om dit te strooien bij een minimale
temperatuur van 15 graden en vochtig weer.
Soort
Intensief gebruik

Extensief gebruik

Kg per are
1ste gift: maart/april
4à5
2de gift: juni/juli
2à3
maart/april
6

Samenstelling
N 8 % (waarvan 6% ammoniumstikstof en 2% nitraatstikstof ), P 6 %,
K 14 %, 3 % MgO, 10 % SO3 en 5 % Na2O
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De meest complete
weidemeststof!

Kalk

K alk

is geen meststof maar

een bodemverbeteraar
Na een lange winter, snakken onze dieren naar het moment dat ze terug
gras kunnen eten. Het is belangrijk dat het gras eiwitarm, structuurrijk en
voldoende mineralen en sporenelementen bevat.
Dit bekomt u door te zorgen voor een goed evenwicht in de minerale
samenstelling van de bodem. Uitbating, intensiviteit van de begrazing en
de weersomstandigheden hebben immers invloed op de graskwaliteit.
Mineralen spelen een belangrijke rol in de dagelijkse stofwisseling. Deze
mineralen zijn aanwezig in gras en kunnen zeer goed opgenomen worden.
We onderscheiden enerzijds belangrijke hoofdelementen zoals stikstof,
fosfor, kalium, magnesium, natrium, zwavel, en calcium en anderzijds
sporenelementen als koper, mangaan, jodium, zink, ijzer, kobalt, molybdeen
en selenium. Belangrijk is dat al deze elementen van nature voorkomen in
de bodem. De opneembaarheid wordt beïnvloed door de bodemstructuur
en de zuurtegraad (ph). Een te lage (maar ook een te hoge) zuurtegraad
remt de opname van deze belangrijke elementen. Bekalking van de weide
is dus zeker het overwegen waard!

Kalk
F ertigreen

korrelkalk

Het bevat calcium (positieve invloed op
bodemstructuur) en magnesium (belangrijk voor
bladgroenwerking en groene kleur). Het zorgt ook
voor een ideale zuurtegraad waardoor voedingsstoffen zoals stikstof en fosfor beter worden opgenomen. Het is geschikt voor gazon, boomgaarden,
sier- en groententuin én in biologische tuin- en
landbouw (conform EG-verordening nr 834/2007).
Gebruik
Strooi 10 à 15 kg per 100 m² in het najaar en/of voorjaar
bij een min. temperatuur van 15° C en vochtig weer.
Samenstelling
53 NW en 15% MgO

F ertigreen

microkorn

Het is een 100% zuiver calciumcarbonaat uit
kalkgroeven en is ontstaan door algenafzetting.
Het is zeer fijn waardoor het snel wordt opgenomen.
Het is geschikt voor intensief onderhouden
siergazons, golfterreinen, grassportvelden en
openbaar groen en dit voor alle meststofstrooiers.
Bovendien is het toegelaten voor biologische tuinen landbouw (conform EG-verordening nr 834/2007).
Gebruik
Strooi 10 à 15 kg per 100 m² in het najaar en/of voorjaar
bij een min. temperatuur van 15° C en vochtig weer.
Samenstelling
53 NW
15

Kalk
F ertigreen

fossiele zeewierkalk

Het is kalkmeststof die gebruikt kan worden voor
gazons, vijvers en siertuinen. Het verhoogt de
pH van de grond en verbetert de bodemstructuur.
Gebruik
Het wordt het beste in het voor- en/of najaar gestrooid
en dit 10 à 15 kg per 100 m². Voor het gebruik op
gazons of in siertuinen is het aangeraden om dit te
strooien bij een min. bodemtemperatuur van
15 graden en vochtig weer.

F ertigreen

coccolietenkrijt

Het herstelt de pH-waarde van de bodem zodat
aërobe bacteriën zich kunnen ontwikkelen en
zo de laag modder afbreken. Het maakt het water
dus helder en herstelt de fauna en flora.
Bovendien is het onschadelijk voor vissen.
Gebruik
Een behandeling wordt best gespreid over 2 à 3 jaar
en dit telkens gedurende het voorjaar (wanneer de
watertemperatuur 10 à 12 graden is). Het eerste jaar
mengt u 500 g per m² wateroppervlak. De volgende
jaren mengt u 250 à 300 g per m² wateroppervlak.
De dosis bij kleinere tuinvijvers met plastic folie,
beton of polyester verminderen tot 50 g per m² wateroppervlak.
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Potgrond
S tructural

universeel

Voor het aanplanten van bomen, struiken en hagen.
De structuur en hoge stabiliteit zorgen voor de
vereiste verhouding water/lucht voor een goede
plantenontwikkeling, een stevig wortelgestel en
een uitgebalanceerde voeding.

S tructural

stekken en zaaien

Voor het zaaien en stekken van de meeste
gewassen. Het is een potgrond op basis van
witveen, perliet en samengestelde
meststoffen.

S tructural

bloembakken

Voor het aanplanten van planten in bloembakken.
Potgrond op basis van tuinturf, witveen, klei
en samengestelde meststoffen. Verder werden
de nodige voedingsstoffen en nevenelementen
toegevoegd voor een krachtige ontwikkeling
van de planten.

Turf
P relvex

turf

Veenmosveen neemt het water goed op en kan
dit ook lang vasthouden. Het heeft een lage
zuurtegraad (pH) en bevat geen voedingsstoffen.
Zo kan het gemengd worden met potgrond om
de gewenste zuurtegraad en voedingsstoffen voor
elke plant te bekomen.
Samenstelling: 100% Estlands veenmosveen

Sierschors
S tructural

sierschors

Het is een bodembedekker die onkruidgroei
verhindert en zorgt dat de grond niet snel
uitdroogt.
Samenstelling: Zuid-Fanse pijnboomschors
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Erkend verdeler

Staatsbaan 100 - 3460 Bekkevoort
T +32 (0)13/ 77 13 58 - info@mijten.be
Heeft u vragen of wenst u meer informatie?
Aarzel dan niet om ons te contacteren!

www.mijten.be

