Bemestingsschema
BENODIGDHEDEN BIJ AANLEG
GAZON

SIERTUIN

HAGEN

3-5 kg
OpMaat Kalk /100m2

3-5 kg
OpMaat Kalk /100m2

10 kg
Myco-Gazon/100m2

10 kg
Myco-Siertuin/100m2

10 kg
Terra-Fertiel/100m2

10 kg
Terra-Fertiel/100m2

1 haag
(10 strekkende meter)
met grond in het
plantgat mengen:
1 zak Terra-Actif 70 L
(bij een grote haag 2 zakken)
500 gr Terra-Fertiel
100 gr Myco-Haag
500 gr OpMaat Kalk
Na aanplant afstrooien
met: 1 zak Terra-Actif 70 L

OPMERKINGEN
• Bij aanleg in september-oktober, eerste onderhoudsbemesting in
maart-april.
• Bij aanleg in maart-april, de eerste onderhoudsbemesting in mei-juni.
• Bij aanleg in mei-juni, de eerste onderhoudsbemesting in augustusseptember.
BOMEN:

BOMEN
1 boom
met grond in het
plantgat mengen:
1 zak Terra-Actif 70 L
(bij grote bomen 2 zakken)
2 kg Terra-Fertiel
2 kg Myco-Siertuin
1 kg OpMaat Kalk
Na aanplant afstrooien
met: 1 zak Terra-Actif 70 L

• Een verticale drainageslang plaatsen op 5 cm boven maaiveld niveau, tot een diepte van 60/80cm.
• Diameter van de buis 6 cm omwikkeld met PP of een kokosvezel, zowel bovenkant als onderkant
niet afdoppen. Plaatsen net naast de boomkluit, zorgt voor betere capillaire werking.

BENODIGDHEDEN BIJ ONDERHOUD
GAZON

SIERTUIN

Jaarrond
3-5 kg OpMaat Kalk /100m2
onderhoudsbekalking

Jaarrond
3-5k g OpMaat Kalk /100m2
onderhoudsbekalking

1e bemesting: maart-april
10 kg/100m2 Myco-Gazon

1e bemesting: maart-april
10 kg/100m2 Myco-Siertuin

2e bemesting: mei-juni
10 kg/100m2 Myco-Gazon

2e bemesting: mei-juni
5 kg/100m2 Myco-Siertuin

3e bemesting:
augustus-september
10 kg/100m2 Myco-Gazon

3e bemesting:
augustus-september
5 kg/100m2 Myco-Siertuin

TIP

HAGEN
1 haag
(10 strekkende meter)
1e bemesting: maart-april
500 gr Myco-Haag
2e bemesting: mei-juni
250 gr Myco-Haag
3e bemesting:
augustus-september
250 gr Myco-Haag

BOMEN
1 boom
1e bemesting: maart-april
250 gr Myco-Siertuin
2e bemesting: mei-juni
125 gr Myco-Siertuin
3e bemesting:
augustus-september
125 gr Myco-Siertuin

Gebruik Terra-Fertiel wanneer de bodem extra structuur en bodemleven kan gebruiken!
1 keer per jaar 3,5 kg Terra-Fertiel /100m2 voor gazon en siertuin.
1 keer per jaar 200 gr Terra-Fertiel per 10 strekkende meter haag of boom.

PRODUCTOVERZICHT
TERRA

OPMAAT

MYCO

STIMULERENDE
BODEMVERBETERAARS

ENKELVOUDIGE MESTSTOFFEN VOOR
HET AANVULLEN VAN TEKORTEN

SAMENGESTELDE
SPECIAAL-MESTSTOFFEN

Terra-Fertiel

Stikstof - OpMaat N11

Myco-Siertuin

Fosfaat - OpMaat P10

Myco-Gazon

Bodemverbeteraar op basis van
schimmels, bacteriën en gisten.
Stimuleert en activeert het bodemleven
direct.

Terra-Actif

Bodemverbeteraar rijk aan
kokosvezels. Optimaliseert de lucht- en
waterhuishouding.

Snel herstel van geel- en
bruinverkleuring. Indirecte werking
tegen klaver.

Bevordert beworteling en stimuleert
knopvorming.

Kalium - OpMaat K15

Maakt het gazon en de border vorst- en
droogtebestendig.

Magnesium - OpMaat MgO+

Breed in te zetten probleemoplosser.
Rijk aan magnesium en sporenelementen.

NUTRI
UNIVERSELE
BASISMESTSTOFFEN

Calcium - OpMaat Kalk

4 seizoenenkalk verrijkt met microorganismen. CO2-neutrale en stuifvrije
korrel.

Voor een (snel) dicht en gezond
plantvak. Met fosfaatvrijmakende
bacteriën en Mycorrhizae.

Voor een diepgroen gazon,
met een indirecte werking
tegen onkruid en mos.

Myco-Haag

Beperkt de inboet en het
uitvalspercentage aanzienlijk.
Geschikt voor alle typen haag.

Myco-Rodo

Met specifieke micro-organismen voor
zuurminnende planten. De specifieke
Mycorrhizae zijn actief bij een pH < 5,5.

Myco-Sedum

Voor de aanleg en onderhoud van
sedum- en groendaken.

Nutri-Basis

Basismeststof voor de hele tuin, met
langdurige werking.

Nutri-Najaar

Natuurlijke najaarsmeststof met
toegevoegde kalk en extra kalium.

LAST VAN PLAGEN?
Zoals engerlingen, emelten of de taxuskever
Wij bieden de oplossing met natuurlijke
vijanden. Effectief en biologisch!

ADVIES
OP MAAT
Elke bodem is anders, elke plant vraagt
specifieke bemesting en ieder probleem
heeft zijn eigen oplossing. Hebt u
vragen of zoekt u een oplossing voor uw
bemestingsprobleem? Bel, mail of app ons
voor een persoonlijk (bodem)advies!

ECOstyle Bvba
Tel: 011 580 585
info@ecostyle.be

Bestel nu uw aaltjes
of neem contact met ons op voor
advies op maat.

Engerling

Jeroen Costermans
Sales Manager Plant Professional
Tel: 0032 – 473809899
E. j.costermans@ecostyle.be
Fytolicentie P3: 16.3.00282

www.ecostyle.be/professioneel

