100% ORGANISCHE MESTSTOF
4-3-3 + OS 62%
Een betere oogst begint bij FERTISOL!
FERTISOL organische meststof zorgt voor een optimaal
werkende en gezonde bodem. De gecomposteerde
mestkorrels hebben een hoog organisch stofgehalte,
water opnemend vermogen en zijn volledig onkruidvrij.
FERTISOL is van onmisbare waarde voor ieder type
bodem.
De organische stof in FERTISOL zorgt voor een luchtige
bodemstructuur, waardoor gewassen makkelijker dieper
kunnen wortelen. Daarnaast verbetert het de bodemstructuur
en -vruchtbaarheid. FERTISOL zorgt ook voor een evenwichtig
bodemleven met een rijke toevoeging van hoge gehalten
stikstof, fosfaat, kali en andere elementen zoals magnesium,
calcium en sporenelementen. De korrels hebben een hoog
vochtopnemend vermogen en kunnen tot wel 3x hun eigen
gewicht in vocht opnemen. Dit zorgt ervoor dat de korrel
op de juiste manier wordt verdeeld en opgenomen door de
bodem. Hierdoor kan aanzienlijk bespaard worden op het
waterverbruik.

LANDBOUW

|

TUINBOUW

|

FRUITTEELT

62%
62%
62% N-P-K
100%
100
N-P-K
N-P-K100%

ORGANISCHE
ORGANISCHE
STOF
ORGANISCHE
STOF
STOF 4-3-3 4-3-3
1,3 MgO
1,34-3-3
MgO 1,3 MgO NATUURLIJK
NATUURLIJK
NATU

M

M

ND
LA

ND
LA

Voor het telen van gewassen en planten is een gezonde bodem van
onschatbare waarde. Hierom is het belangrijk de bodem te blijven voeden
en in topconditie te behouden. Met FERTISOL worden op duurzame
wijze organische stof en andere voedingsstoffen in de bodem gebracht.
FERTISOL is een 100% organische meststof en geproduceerd middels een
biologisch composteerproces.
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Het composteren zorgt voor:
• Volledig afdoden van ziektekiemen, zoals ongewenste schimmels en bacteriën.
• Afdoden van (oliehoudende) onkruidzaden.
• Groot vochtopnemend vermogen, tot wel 3x het eigen gewicht.
• Neutrale geur.
De korrels hebben een hoog organisch stofgehalte en zijn rijk aan
voedingsstoffen wat zorgt voor:
• Verbetering van de bodemstructuur en -vruchtbaarheid.
• Luchtige bodemstructuur, waardoor gewassen gemakkelijker dieper wortelen.
• Evenwichtig en gezond bodemleven.
• Hoge gehalten stikstof, fosfaat en kali.
• Rijke toevoeging van andere elementen, zoals magnesium, calcium en
sporenelementen.
De voedingsstoffen uit FERTISOL komen langzaam vrij, waardoor de nutriënten
gedurende de teelt voor het gewas beschikbaar komen. De korrels hebben dus
een langdurige werking en hoge effectiviteit. De korrels zijn gemakkelijk uit te
strooien, zowel machinaal als handmatig. Daarnaast zijn de korrels toepasbaar
voor iedere bodemsoort en in ieder jaargetijde (behalve bij vorst in de grond).
FERTISOL is gecertiﬁceerd door Control Union voor gebruik in de biologische
teelt gebaseerd op de EEG834/2007 en 889/2008 en staat vermeld op de
OMRI product list. FERTISOL is een product van Komeco; erkend producent
van organische meststoffen en gecertiﬁceerd volgens de EU1069/2009.

Gemiddelde samenstelling en toepassingen
Droge stof

88,0 %

Tomaten

1.200 - 1.500 kg/ha

Organische stof

62,0 %

Komkommer

1.200 - 1.500 kg/ha

Stikstof (N)

4,0 %

Sla

1.000 - 1.200 kg/ha

Fosfaat (P2O5)

3,0 %

Meloen

1.200 - 1.500 kg/ha

Kalium (K2O)

3,0 %

Aardbeien

1.500 - 2.000 kg/ha

Magnesium (MgO)

1,3 %

Aardappelen

800 - 1.800 kg/ha

Calcium (CaO)

10,0 %

Druiven

250 - 500 gr/wijnstok

Spoorelementen

Mn, B, Mo, Fe en Zn

Fruitbomen

2 - 4 kg/boom
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