
 
 

OSMO MESTSTOF 
FRUITBOMEN 

EIGENSCHAPPEN 

OSMO FRUITBOMEN is een natuurlijke meststof met een zachte en langdurige werking voor 3 tot 4 
maanden. Deze evenwichtige formule bevat enkel hoogwaardige grondstoffen die de natuur respecteren 
en is bruikbaar voor appel, peer, pruim en kers. Maar ook voor andere fruitbomen. Extra kalium versterkt 
de smaak en garandeert een rijke oogst. Bovendien verhoogt het de weerstand tegen ziekten. 
De organische stof in deze meststof wordt door het bodemleven omgezet. Hierdoor verbetert de structuur 
van de grond. 

GEBRUIK 

J F M A M J J A S O N D 
 
Aanplanting in het najaar: 
Aanplanting:150-200 g/m² (1,5 à 2 kg per 10 m²). 
Voorjaar en 2 maand vóór vruchtvorming: 50-100 g/m² (0,5 à 1 kg per 10 m²). 
Aanplanting in het voorjaar: 
50-100 g/m² 
(0,5 à 1 kg per 10 m²). 
Twee maand vóór vruchtvorming: 
50-100 g/m² (0,5 à 1 kg per 10 m²). 
Bij de bereiding van potgrond: 
5 g per liter potgrond  
(enkel bij onbemeste potgrond). 
1 handgreep = ± 50 g. 

TIP 

TIP 1 
Fruitbomen zijn er in laagstam, halfstam of hoogstam. Heeft u niet veel plaats? Ga dan voor een laag- of 
halfstam. Dat heeft ook voordelen: oogsten, snoeien en het bestrijden van ziekten en insecten zijn dan een 
stuk eenvoudiger dan bij hoogstammen. 
 
TIP 2 
Afhankelijk van wat u wilt bereiken, moet u de boom in het najaar of in het voorjaar snoeien. Als u de boom 
in de late herfst snoeit zal dit tot sterke scheutvorming leiden in het volgende jaar. Snoeien in februari 
bevordert de vruchtvorming. 

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 

MESTSTOF 
Samengestelde organisch-minerale meststof NPK (Mg) 4-6-12 (4). 



 
 
 
WAARBORGEN 
4% stikstof totaal (N), waarvan 
 4% organisch gebonden stikstof 
6% fosforzuurandydride (P2O5) oplosbaar in mineraal zuur 
12% kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water 
4% magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in mineraal zuur 
30% organische stof  
Organische stof, Norg, P2O5 afkomstig van diermeel, bloedmeel, verenmeel, cacaodoppen en vinasse. 
 
Chloorarm. Bevat dierlijke bijproducten cat. zie print achterzijde. 
 
Bewaren buiten het bereik van kinderen en dieren. 
 
Geschikt voor de biologische teelt. Bevat enkel producten toegelaten in bijlage I van de Verordening (EG) 
nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad 
inzake de biologische productiemethode, zoals gewijzigd. 
 
KRUIMEL 
 


