TUINMEST
Deze biologische meststof wordt gebruikt bij de bemesting van sierbladgewassen,
boomkwekerijgewassen, balkonplanten en orangeriegewassen.
Bevat gedroogde organische zeewieren. Bio-Tuinmest is de opkikker voor elke plant in de tuin.
Activeert het bodemleven, verbetert de bodemstructuur en verhoogt de voedingstoestand van de
grond. Toegelaten in de biologische landbouw.
NPK 6-5-7 (+4 MgO)
•Dosis: 100-200 gram/m
•Vorm: kruimel
•Wanneer te gebruiken: maart t/m september

PRIJS: 1,5 KG € 7,50
10 KG € 22,50

MESTTABLETTEN
Zeer geschikte tablet, met conische vorm, voor gebruik in bloembakken en hanging baskets.De
tablet bestaat uit samengelijmde korrels, gecontroleerde vrijkomende meststof. Het bevat alle
noodzakelijke voedingsstoffen NPK 14-8-11 + 2 MgO en een optimaal gehalte aan
sporenelementen.
•Toedienen is zeer eenvoudig en door de kleurcodering is de werkingsduur van de tablet
herkenbaar tijdens gebruik.
•Exact dezelfde dosering voor iedere plant
•Efficient: de meststoffen zitten waar ze nodig zijn: bij de wortels.
•De tablet valt na toepassen uit elkaar, zodat de wortels de tablet niet uit de grond drukt, dus
geen verspilling
Osmocote Exact bevat een kleurcodering ter herkenning van de werkingsduur om vergissingen
in gebruik te voorkomen.
Werkingsduur: 5-6 maanden.
Bij lagere temperaturen is de afgifte langzamer en wordt de werkingsduur langer, bij hogere
temperaturen korter

10 tabletten € 18,00

BUXUSMEST
Een organische, kruimelvormige meststof voor de
bemesting van buxus (palm) in volle grond of op het
terras. Lang- en zachtwerkende meststof verrijkt met
magnesium. De mest zorgt voor een stevig gewas en
een diepgroene kleur.
NPK 7-5-6 (+3 MgO)
•Dosis: 100 gram/m
•Vorm: kruimel
•Wanneer te gebruiken: maart t/m september

PRIJS: 1,5 KG € 8,00
10 KG € 25,00

ROZENMEST
Een hoogkwalitatieve organische meststof voor
de bemesting van struikrozen en klimrozen. De
rozenmest bevat een hoge concentratie aan
kalium die zorgt voor een verhoogde
bloemknopvorming en intense kleuren. Stofvrije
kruimel die snel en aanhoudend werkt.
NPK 6-5-10 (+4 MgO)
•Dosis: 100 gram/m
•Vorm: kruimel
•Wanneer te gebruiken: maart t/m september

PRIJS: 1,5KG €8,00
3 KG € 14,00

Universele Potgrond
Potgrond op basis van tuinturf, witveen en meststoffen
op basis van calcium, magnesium en meststoffen.
Universeel substraat voor de opkweek van eenjarige
planten, voor het vullen van bloem- en balkonbakken en
voor het verpotten van kamerplanten.
Deze potgrond bevat voedings-elementen in een
evenwichtige verhouding. Deze potgrond is vochtig en
gebruiksklaar. Zij bevordert de krachtige groei van
planten. De potgrond niet te vast van bloem- en
balkonbakken en voor aandrukken bij het oppotten. Na
ongeveer 6 weken regelmatig bijmesten.

PRIJS: 45 liter € 7,00
70 liter € 10,00

TUINTURF
Tuinturf Brill 70L is uitstekend geschikt voor:
•bodemverbetering
•het klaarmaken van zaaibedden
•het planten van bomen en struiken
•onderhoud van de tuin
Dit natuurproduct verlicht en verlucht en geeft
humus aan de bodem.
90% organische substantie in droge toestand,
zonder chemische toevoegingen.

PRIJS: 70 liter € 9,00

Zaai- en Stekgrond Brill
Potgrond op basis van bolsterveen, tuinturf,
zand en meststoffen op basis van calcium.
Voor het zaaien, stekken en verspenen van
allerlei eenjarige groenteplanten en
kamerplanten.
Deze potgrond bevat bemestings-elementen
in een evenwichtige verhouding. Deze
potgrond is vochtig van zichzelf en dus
gebruiksklaar.
Zij bevordert de krachtige groei van uw
planten. Na ongeveer 4 weken regelmatig
bijmesten.

PRIJS: 20 liter € 4,00
45 liter € 8,00

Bemeste Tuinaarde Jardino
Bemeste Tuinaarde Jardino
Bemeste Tuinaarde is een mengsel van tuinturf, oude mest en
GFT-compost. Geschikt voor het egaliseren en ophogen van
borders en tuin. Of als toevoeging in plantgaten voor heesters en
bomen. Of om grote bloembakken voor driekwart mee op te vullen,
wel afvullen met potgrond.
Bemeste Tuinaarde is verkrijgbaar in een 40L verpakking.

PRIJS: 40 liter € 5,00
3 voor € 12,50

Groene Aanslagreiniger
Luxan Groene Aanslagreiniger is een zeer
effectief middel om groene aanslag op
diverse oppervlakken te verwijderen. Het
middel kan o.a. worden ingezet op
bestratingen, houtwerk, gevels en kassen
en werkt bij een juiste toepassing lang na.
Toepassing kan eenvoudig plaatsvinden
door gebruik te maken van een spuit, gieter
of borstel.
Werkzame stof:
didecyldimethylammoniumchloride
Gehalte: 45 g/L

PRIJS: 1liter € 6,50

Escar-Go tegen slakken ECOstyle
Bij aantasting door slakken rondom en in de beplanting
(bv. hosta's).
De eerste 100% natuurlijke slakkenkorrel. De werkzame
stof is het natuureigen ferri(lll)fosfaat, een verbinding die
vrij in de natuur voorkomt. Escar-Go zorgt voor een
verandering in de krop en middendarmklier van de slak.
Hierdoor ontstaat een vraatstop. De slak kruipt terug in zijn
schuilplaats (bodem) en gaat daar dood. Er worden geen
dode slakken of slijmsporen meer terug gevonden.
•Veilig voor mens, dier en bodem
•Laat geen slijmerige slakkenresten en -sporen achter.
•Regenbestendig
•Watervaste korrel
Dosering: 2,5kg tot 5g/1m
Kan het jaarrond gebruikt worden, preventief en curatief

PRIJS: 1KG € 13,00

