
Vloeibare samengestelde meststof  NPK  10-6-9+ sporen  en zeewier 

 

Duurzaame en compleetste vloeibare organisch-minerale NPK meststof voor dagelijks gebruik 
op substraten bij dak- en gevelbegroeingen en container teelt. Bevat naast NPK 10-6-9 ook 
sporen elementen als: CU (EDTA), B, Fe (EDTA), Mo, Zn, Mn (EDTA).  
Kan ook toegepast worden in de volle grond. 
 
De meststof is snel opneembaar en heeft een pH neutrale werking. Bevat gefermenteerde al-
gen, kruiden extracten, bacteriën en chloride vrije minerale componenten. Dit resulteert in een 
zeer complete voeding voor gezonde en kleurrijke planten.   

 

Green Roof© +  
 verhoogt de weerstand  

 zuinig in gebruik 

 geeft schone druppelleidingen  

 bevordert de groei en bloei 

 versnelt de afbraak van wortelresten tot opneembare voiding 
 stimuleert en bevordert micro-organismen  

 bevat sporenelementen 

 

Samenstelling: 
4,5 % NH4,  3,5 % NO3, 2% NH2% organisch gebonden, 6% P2O5, 9% K2O,  (in water 
oplosbaar) Mg, Ca, & Sporenelementen waaronder B, CU, Mn, Mo, Zn, Fe, kruiden,  
ascophyllum nodosum en bacteriën. 
 
Dosering  
Continu gebruik: 
 0,3 ml per liter water (EC 0,2 - 0,25) 
Overige toepassingen: 
0,5 tot 1,5% dosering 1 x per 10 tot 14 dagen in het groeiseizoen 
Minimaal 2,5 ltr. per hectare  

 

Voor een optimaal resultaat is het verstandig de dosering door één van onze adviseurs te laten 
bepalen aan de hand van de teeltsituatie. 

Tip: 
Innogreen Aqua en Climate kan ook de installatie van  doseerpomp, dosatron, leidingen, 
sproeiers e.d. voor u verzorgen. Vraag bij ons vrijblijvend een offerte aan. 
 
 
 
 
 
 

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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GreenRoof Subfeed©   

Dak en gevel groen 

Innogreen, passie voor groen! 


