
Vloeibare samengestelde organische meststof NPK 3-2-6 + sporen en suikers 

 

BioLasse is een zeer zuivere melasse en bevat extra kali, sporenelementen en planteigen hor-
monen. Gebruik van BioLasse levert meer knopaanleg op en geeft een steviger gewas. Doordat 
de plant meer suikers aanmaakt neemt ook de smaak van vruchten toe. Daarbij wordt de 
celwand verstevigd waardoor de natuurlijke weerstand tegen o.a. meeldauw toeneemt.  
 

BioLasse wordt toegepast in de akkerbouw op granen, bonen en mais, bij vaste planten en 
heesters voor kleur, stevigheid, weerstand op schimmels en voor het opheffen van  
groeistress (na bijvoorbeeld een koude of droge periode). Bij bomen als vloeibare voeding en 
aanjager van het bodemleven (door de rijke hoeveelheid suikers).  Voldoet aan de Skal eisen 
(EG.2092/91 inzake de biologische teelt).  

 

BioLasse©: 
• verhoogt de weerstand tegen schimmels 

• verbetert de opname van voedingsstoffen 

• aanjager van het bodemleven 

• geeft meer kleur op het blad 

• bevordert  de opname van nutriënten  

• bevordert de vruchtzetting 

• geeft een betere vorstbestendigheid  
 

Samenstelling: 
1,5 % NH₄,  0,5% NO₃ 1% organisch gebonden, 2% P₂O₅, 6% K₂O, 1% MgO, 2% SO₃, 0,025% FE, 
diverse sporenelementen, betaïne en planteigen hormonen. 
 
Standaard dosering alle gewassen: gemengd aangieten of als bladbemesting: 
Aangieten: 1 tot 1,5%  (50 tot  150 ml per 10 liter water) 1 x per 14 dagen.   
* Niet toedienen via druppelsysteem (organisch product). 

Spuiten als bladvoeding: 0,5%, minimaal 5 ltr per hectare 
2 x kort achter elkaar spuiten met een interval van 7 tot 10 dagen 
Daarna 2 x herhalen om de 14 dagen 
Aarbeien en rozen: tot aan vrucht/knopkleuring geven 
 

Bomen: aangieten per cm stam diameter: 
Bomen diameter 10- 20 cm 50 ltr aangieten 
Bomen diameter 20- 40 cm 80 ltr aangieten 
Bomen diameter meer dan 40 cm 100 / 150 ltr aangieten 
 
Voor een optimaal resultaat adviseren we de juiste dosering door één van onze adviseurs te 
laten bepalen aan de hand van de bodemgesteldheid.  
 
Daar Innogreen BV over het gebruik, de opslag alsmede het onjuist toepassen van  haar producten geen controle  

kan uitoefenen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor verminderde werking of eventuele schade.  

Telefoon: 0031(0)183-509796 

E-mail: info@innogreen.nl 

Web: www.innogreen.nl 
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passie voor groen! 


