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Werkendam 

 

Vloeibare meststof 1-1-5 + sporenelementen 

Super K 
© 

is een zeer zuivere melasse en bevat extra kali, suikers (pectine) en sporenelementen. 

Het gebruik van Super K 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 meeldauw en vorst toeneemt. Super K 

wordt toegepast 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 suikers). Dosering aanpassen op 

zeer zachte gewassen, mossen en varens. 100% natuurlijk.  

Super K 
© 

wordt toegepast in de boomkwekerij, bij vaste planten en heesters.  

Super K©: 
• verhoogt de weerstand tegen schimmels 

• verbetert de opname van voedingsstoffen 

• aanjager van het bodemleven 

• geeft meer kleur op het blad 

• voorkomt vervuiling 

• geeft een betere vorstbestendigheid  
 

Samenstelling: 
1% N (organisch gebonden), 1% P2O5, 5% K2O en 0,1 % MgO, Mn.  

Met natuurlijke sporen elementen. Snel en effectief werkend. Chloorvrij. 
 

Standaard dosering alle gewassen: gemengd met water spuiten 

Houtige gewassen, gehele jaar middels onderdoor spuiten of in het najaar na bladval toepassen. 

Dosering: 250 ml per 10 ltr water (600 ltr. water per hectare). 

Bladhoudende gewassen onderdoor of over het gewas spuiten, bij voorkeur naregenen.   

Dosering 150 ml per 10 ltr water. 2 à 3 herhalingen interval 2 weken.  
 

Aanvullende informatie: 

- Niet mengen met andere producten. Schudden voor gebruik. 

- Toepassen vanaf 8°C. 

- Toepassen als het tenminste 12 uur droog blijft na toepassing.  

- Buiten bereik van kinderen bewaren.  

- Niet eten of drinken tijdens het gebruik. 

- Draag handschoenen en was handen met water en zeep. 

- Bij oogcontact, langdurig spoelen met kraanwater. 

- Vorstvrij bewaren en uit de zon houden. 
 

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.  

Vloeibare meststoffen 
 

Super K© 

passie voor groen! 

Note : Voer altijd eerst een proefbespuiting 

uit. Teveel kali kan verbranding opleveren 

aan blad en gewas.  

Attentie : Spaart mossen niet  


