
Sporenelementen meststof 
 
Sporenelementen zijn zeer kleine hoeveelheden van een aantal elementen, die onontbeerlijk 
zijn bij een groot aantal biologische processen. Een tekort aan dergelijke elementen uit zich 
onmiddellijk in het niet meer goed werken van een groot aantal functies van het gewas met als 
gevolg allerlei tekortverschijnselen en uiteindelijk afsterving. Een tekort aan sporenelementen 
uit zich vaak in de jonge bladeren, omdat deze elementen niet transportabel zijn binnen de 
plant. Deze mix  heeft  de juiste verhoudingen van de sporenelementen. Dit zorgt voor optimale 
groei en is bedoeld om tekorten te verhelpen of als basis voor een complete voedingsoplossing.  
 

BioSpore©:  
 voorkomt tekorten in intensieve teelten 

 geeft direct kleur op het gewas 

 spoelt nauwelijks uit 

 bevordert de processen in de plant 

 is goed te mengen met meststoffen zonder ammonium 
                          (bij bladbespuiting eerst testen) 
 

Samenstelling:  

0,36 % Fe (IJzer HEEDTA); 0,08 % Mn (Mangaan EDTA); 0,4 % Bo (Borium monohydraat); 0,09 % 

Zn (Zink EDTA) en 0,06 % Mo (Molybdeen Natrium Molybdaat) en zeewierextract. 

 

Dosering algemeen advies: 

Blad toepassing: 0,015 – 0,03% (15 – 30 ml per 100 ltr water) 

Gietbehandeling: 0,025 – 0,05% (25 – 50 ml per 100 ltr water) 

Sterk chlorotische bladeren zijn kwetsbaar. Wanneer dit het geval is dient men de laagste  

dosering te hanteren en bij lage druk meerdere malen te bespuiten! 

 

Algemene voorzorgsmaatregelen:  

 product in de originele verpakking bewaren 

 product buiten bereik van kinderen houden 

 bij aanraking met ogen direct minimaal 15 minuten spoelen met water en/of  

           een dokter raadplegen 

 na gebruik handen wassen 

 

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 VOF 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.  
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Fax: 0031(0)183-509795 
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Web: www.innogreen.nl 

Beatrixhaven 25 

4251 NK  Werkendam 

I N N O G R E E N  

BioSpore© 

Vloeibare meststoffen 
 

Innogreen, passie voor groen! 


