
Help uw gazons, des te meer als ze van ver moeten terugkomen.
Groenservice Hooghe gaat breed in varianten van meerdere merken.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste soorten,
gebaseerd op een hoog kaliumgehalte als eerste prioriteit.

naam NPK-formule met toevoeging van verp. O = organisch
OM = organisch/mineraal

Najaarsbehandeling 6+6+16 Mg, humuszuren 20 kg OM
Turfprof Autumn 5+5+20 Mg 25 kg OM
Nature Boost 6+3+10 Fe, Mg, bact., humuszuren 20 kg O
Gazonmest 4 in 1 9+3+20 Fe, Mg, bact., humuszuren 20 kg OM
M.O. Nutrition 5+5+20 Mg 20 kg OM
Recovery 8+6+13 Mg, humuszuren 20/25 kg OM
Gazonmeststof + kalk 6+3+4 Mg 20 kg OM
Recovery Liquid 6+5+12 humuszuren, Mg, gieten 1,5 kg O
Turfprof greenboost 16+3+8 Mg, Fe, bact. 25 kg OM
Mixprof 3 10+3+15 Mg 25 kg OM

Autumn 8+4+15 Mg, Fe 25 kg OM
Gazon Najaar 8+4+15 Mg, Fe 20 kg OM
Gazon Pur 8+4+20 Mg 20/25 kg OM
Grass Care 6+3+20 Mg, Fe 25 kg OM
Robot mix 7+3+15 Ca, Mg, Fe, bact. 10/20/25 kg OM
Micro Gazon+ 7+4+17 Ca, Mg, bact. 20 kg OM

 (moeilijke beschikbaarheid najaar 2022, soms enkel per pallet)
Floranid Club 10+5+20 Mg 25 kg M
Floranid Eagle K 12+6+24 25 kg M
Kali Gazon 0+0+27 Mg 25 kg M
Fertilis Swing 14+3+19 Mg, bact. 25 kg M
Blauwe korrel 12+8+16 Mg 25 kg M

ANDERE
Impact Perk 4+0+14 ijzerhumaat 15 kg M
ICL Landscaper Pre Winter 14+5+21 Mg, coating 15 kg M
Groene korrel 12+8+18 Mg 25 kg M
BSI Greentime 6+3+13 Mg, Fe, zwarte kalkstikstof 20 kg M
Patentkali 0+0+30 Mg, zwavel 25 kg M
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Bemesten in het najaar is de basis voor het volgend jaar



• Voor aanleg gazon zijn er zelfs nog andere toppers:  
Viano Mixprof Bio 3, DCM aanleg gazon, Copron, Cocodur, Myco-Aktiv, TerraPlus,  … 

• Binnen deze merken zijn ook nog vele andere (zomer)referenties bruikbaar, vooral als de bemestingshistoriek, 
bodemanalyse of beregening een hogere stikstofverhouding verantwoorden. Ook indien een kaliumbemes-
ting afzonderlijk wordt toegepast, of gekozen wordt voor een formule met ijzerchelaat als mosbestrijder. 
Voor meer details en adviezen, raadpleeg onze website, mail of bel ons. 

• In de meststoffenwereld blijven het onzekere tijden. Wij streven naar maximale beschikbaarheid, en durven 
op vandaag nog steeds aanraden om aankopen - tegen vaste prijs - niet uit te stellen, ook met planning om 
later te leveren. Bij Viano en DCM zijn er bovendien vanaf dit najaar acties die vroege aankoop en merken-
trouw belonen. Alle info en prijzen op aanvraag.  
Je hebt steeds de keuze, thuislevering of afhaling. 
Na uw voorafgaand telefoontje of mail zetten wij alles voor je klaar.

Oktober laat je niet voorbijgaan!
De maand bij uitstek om ook andere gazonpoblemen aan te pakken.

Denk aan engerlingen, emelten en mieren: bestel tijdig uw aaltjes voor toepassing in regenrijke perioden.
Denk aan onkruidbestijding in (alle) gazons waar je tussen zomer en herfst

geen dichte zode meer kon behouden.

U vraagt, wij antwoorden:
via mail geert@groenservicehooghe.be

via telefoon 056 62 03 10
via gsm 0475 546 547

via what's app
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