
 
 

OSMO MESTSTOF 
MOESTUIN 

EIGENSCHAPPEN 

OSMO MOESTUIN 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 fruit en groenten in serre of in openlucht, alsook voor de kruidentuin. Extra kalium versterkt 
de smaak en garandeert een rijke oogst. 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 
 
Bij aanplanting: 
100-200 g/m² (1 à 2 kg per 10 m²). 
3 Maanden na de aanplanting:  
50-100 g/m² (0,5 à 1 kg per 10 m²). In volle grond steeds de hoogste dosis gebruiken. In serre volstaat de 
laagste dosis. 
Bij de bereiding van potgrond: 
5 gram per liter (enkel bij onbemeste potgrond). 
1 handgreep = ± 50 g. 

TIP 

Niet alleen de bemesting, ook de zuurtegraad van de bodem is belangrijk. Bekalk daarom jaarlijks met één 
van de OSMO kalksoorten. Kalk maakt de bodem minder zuur en verbetert de bodemstructuur. Hierdoor 
wordt de meststof  beter opgenomen met als resultaat een rijke oogst. 

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 

MESTSTOF 
Samengestelde organisch-minerale meststof NPK (Mg) 6-5-10 (4). 
 
WAARBORGEN 
6% stikstof totaal (N), waarvan 
 6% organisch gebonden stikstof  
5% fosforzuurandydride (P2O5) oplosbaar in mineraal zuur 
10% kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water 
4% magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in mineraal zuur 
45% organische stof  
Organische stof, Norg, P2O5 afkomstig van diermeel, bloedmeel, verenmeel, cacaodoppen en vinasse. 
 
Doos 3,5 kg: Chloorarm. Bevat dierlijke bijproducten cat. II. 



 
 
Zakken 10 kg & 20 kg: 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 
 


