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Biologische A-meststoffen

Meststoffen in de 
biologische fruitteelt
U werkt iedere dag hard voor een goed resultaat. 

Om dit te realiseren heeft u de juiste ondersteunende producten nodig.

De partners van Cropsolutions leveren een uitgebreid assortiment 

biologische meststoffen en groeistimulatoren.

Speciaal voor de fruitteelt hebben wij een allround pakket meststoffen en 
groeistimulatoren samengesteld. Hierin bieden wij verschillende mogelijkheden. 
We hebben de pakketten onderverdeeld in de categorieën:
● A-meststoffen
● B-meststoffen per element
● Kalkmeststoffen
● Bladmeststoffen
● Groeiregulatoren

Stikstof Fosfaat Kali Calcium Magnesium Zwavel IJzer

Kippenmest-
korrel

4,0 3,0 2,5 9,0 1,0 2,5 -

Naast de kippenmestkorrels, kunnen de Cropsolutions partners u ook voorzien in de 
levering van o.a. (groen)compost, champost etc. Vraag wel naar de nutriënten waarden
en de voorwaarden van herkomst om te beschikken over SKAL waardige producten.



Overige biologische 
meststoffen

Calciblend S
● Is een harde korrel en goed te 

verstrooien met de kunstmeststrooier
● De korrel bevat 28% CaO en 40% SO3.
● Deze stof is zeer geschikt voor 

toepassing in het Voorjaar

Physalg
● Is een gekorrelde natuurfosfaat
● Ideaal voor bodems met een 

laag fosfaatgehalte

Patentkali 30%
● Kalimeststof geschikt voor de 

aanvulling van kaligift
● Bevat 10% magnesiumoxide 

en 42% SO3

Dolokal
● Is een poederkalk met 5%, MgO, 

47% CaO en een zuurbindende 
waarde van 54

De volgende meststoffen zijn geschikt voor toepassing 
op de bodem en zijn per categorie ingedeeld.

Polysulfaat
● Polysulfaat is een chloorarme 

kalimeststof die naast kali ook nog 
magnesium, calcium en zwavel bevat. 

● Deze meststof is geschikt om kalium, 
calcium, magnesium en zwavel 
behoefte in het groeiseizoen aan 
te vullen. 

Monterra 13-0-0
● Is een samengesteld meststofkorrel 

uit 50% verenmeel en 50% haarmeel
● Is een product dat voor een groot 

deel de stikstofbehoefte van het 
gewas kan invullen.

● Is prima t e verstrooien

Kieseriet
● De korrel bevat 25% MgO en 50% SO3

● Interessant in de onderhouds-
toepassing, maar ook wanneer 
duidelijk gebrek te verwachten is 

● Is prima te verstrooien
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Overige biologische 
meststoffen

Bladmeststoffen

Voor de bladbemesting hebben wij de volgende Cropsolutions producten 
in ons assortiment. Hiermee kan in de behoefte van zwavel, mangaan, borium, 
zink en koper voldaan worden.

Mineralen 
bladmeststoffen

Vloeibaar
B 

g/ltr
ZN 

g/ltr
SO3

g/ltr
CU 

g/ltr
Mn 

g/ltr
Dosering

Zwavel
Foliplus 
Zwavel

– – 1500 – 164 2-4 ltr/ha

Mangaan
Foliplus 
Mangaan-
sulfaat

– – 245 – – 0,5-4 ltr/ha

Borium
Foliplus 
Borium

150 0,75-3 ltr/ha

Zink
Foliplus 
Zink

145 1-4 ltr/ha

Divers
Foliplus 
Vitaal

38 139 19 51 2-4 ltr/ha

Naast ons ‘huismerk’ Foliplus kunnen wij ook andere gekende 
producten leveren als o.a: Bitterzout, Aminosol PS, Questuran etc. 

www.cropsolutions.nl



Groeistimulatoren

Aminoboost
● Een product met hoogwaardige 

(22%) aminozuren 
● 15% Kruidenextracten
● 3,7% N-Organisch
● 3% Fulvinezuur 
● Dosering 1 t/m 3 ltr/ha (afhankelijk 

van het werkingsmechanisme)

Producten in de stimulering van de groei beschikt Cropsolutions 
over het ‘huismerk’ CropActiv. Binnen dit productengamma is de 
Aminoboost en Aminoplant voor de bio-teelt beschikbaar:

Aminoplant
● Een hoogwaardig N (4,6%) 

bevattend product
● Dosering 1,5 t/m 4 ltr/ha (afhankelijk 

van het werkingsmechanisme)
● Volledig op plantaardige basis
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Groeistimulatoren

Informeer bij uw regiovoorlichter naar o.a. het 
actuele aanbod van meststoffen en groeistimulanten.

Daarnaast biedt CAF advies op maat 
aan als o.a. de bio-nieuwsbrieven.

Bezoek www.cropsolutions.nl voor meer informatie.
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Informeer bij uw regiovoorlichter naar o.a. het 
actuele aanbod van meststoffen en groeistimulanten.

Daarnaast biedt CAF advies op maat 
aan als o.a. de bio-nieuwsbrieven.

Kennispartners 


