
 
 
 
 
 
 
 
 

Basatop® NK, 14-19 
 

Fosfaatarme grasmeststof met een deel harsgecoate 
korrels (werkingsduur 2 – 3 maanden), vooral geschikt voor 
de bemesting van fairways en sportvelden. 
EG-MESTSTOF 

 
Voordelen: 
 

 Basatop® NK werd speciaal ontwikkeld voor de bemesting van fosfaatrijke, kort 
gemaaide grasvelden 

 Dankzij zijn evenwichtige N/K-verhouding is Basatop® 
NK geschikt voor toepassingen over het ganse 
groeiseizoen, van het vroege voorjaar tot het latere 
najaar 

 Het product is vooral aan te bevelen op grasvelden waar 
straatgrassen een probleem vormen. Dankzij de 
volledige afwezigheid van fosfaten in de formulering 
ontvangen de straatgrassen geen fosfaten en missen 
hierdoor die groeistimulansen 

 Snelle aanvangswerking vanuit het niet-gecoate gedeelte na een regenbui of na een 
beregening en een langere nawerking vanuit het gecoate gedeelte 

 Het gecoate gedeelte bestaat uit een hoogwaardige polymeercoating 

 
Samenstelling: 
 

14 % Stikstof (N) totaal 
 7,5 % Ammoniumstikstof 
 6,0 % Nitraatstikstof 
19 % Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water 
3 % Magnesiumoxide (MgO) totaal 
 2,3 % Magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in water 
22,5 % Zwaveltrioxide (SO3) totaal 
 18,5 % Zwaveltrioxide (SO3) oplosbaar in water 
0.02 % Boor (B) totaal 
0,05 % IJzer (Fe) totaal 
0,010 % Zink (Zn) totaal 
40 % van de korrels zijn harsgecoat (werkingsduur: 3 maanden) 
Bruin/blauwe korrels, 90 % begrepen tussen 2,0 – 4,0 mm 
Het product bevat 3 % fosforzuuranhydride (P2O5), waarvan 2,3 % P2O5 oplosbaar in water 
Chloorarm 
EG-MESTSTOF 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
25 kg/zak 
40 zakken per palet = 1000 kg 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Het product koel, droog en afgeschermd van direct zonlicht bewaren en buiten het bereik 
van kinderen houden. 
 
 
Adviezen: 
 
Dosissen voor fairways, sportterreinen, gazons, speel- en ligweiden: 
 

Toepassing Dosis (kg/are (= 100 m²) 
en per gift) 

Aantal giften tijdens het 
groeiseizoen 

Fairways 3 2 – 3, 1ste gift vanaf het voorjaar 
Sportterreinen 3 - 4 3 - 4, verspreid over het groeiseizoen 
Siergazons 3 - 4 3 - 4, verspreid over het groeiseizoen 
Ligweiden 3 2 – 3, 1ste gift vanaf het voorjaar 
Speelweiden 3 2 – 3, 1ste gift vanaf het voorjaar 
Campingterreinen 3 - 4 3 - 4, verspreid over het groeiseizoen 

 
 
 


