
GAZON
gazon aanleg 40 – 50 gr/m2 2 weken vóór het inzaaien vlak in de grond inwerken.

gazon onderhoud (min. 1 jaar oud) 20 en 20 gr/m2 14 dagen na de eerste gift volgt de tweede gift, steeds op droog gras strooien, 
overlappingen vermijden.

MOESTUIN
bloemkool, Chinese kool, rode kool, 
witte kool

30 – 100 en / of
30 – 40 gr/m2

In de lente 3 weken, in de zomer 2 weken vóór het zaaien of planten in de vochtige 
grond inwerken. Ten vroegste 2 weken na het planten voorzichtig tussen de rijen strooien.

koolrabi, spruitkool 30 – 60 gr/m2 In de lente 2 weken, in de zomer minstens 1 week vóór het planten in de vochtige grond 
inwerken.

ijsbergsla, sla 30 – 50 gr/m2 In de lente 2 weken, in de zomer minsten s 1 week vóór het planten in de vochtige grond 
inwerken.

augurken, peen, radijs, ramenas, 
savooikool, spinazie, veldsla 30 – 50 gr/m2 2- 3 weken vóór het zaaien vlak in de grond inwerken.

bonen, erwten 20 – 30 gr/m2 1- 2 weken vóór het zaaien vlak inwerken of na het zaaien tot kort vóór het boven 
komen.

plantuien, prei 30 – 50 gr/m2 2 weken vóór het planten vlak inwerken of 3 weken na het planten gelijkmatig uitstrooien 
over absoluut droge planten.

selder
tomaten 40 – 100 gr/m2 Minstens 2 weken vóór het planten in de vochtige grond inwerken.

aardappelen 30 – 50 gr/m2 Na het poten tot kort vóór het bovenkomen gelijkmatig over de vochtige grond strooien.

rabarber 40 – 80 gr/m2 Vóór de groeiherneming in het voorjaar.

aardbeien 30 en/ of
30 – 50 gr/m2

In de lente voorzichtig tussen de rijen strooien. Niet bij vorst of op pas geplante planten. 
Na de oogst tussen de droge planten strooien.

SIERTUIN
bessenstruiken, fruitbomen, sierstruiken 30 – 50 gr/m2 Tijdig in het voorjaar tot kort vóór de groeiherneming.

coniferen, hagen 30 – 40 gr/m2 Tijdig in het voorjaar onder bomen of struiken strooien.

compostering 100 gr/m2 Tussen iedere laag tuinafval van 20 tot 25 cm.
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