
Deze acties zijn geldig in april / mei 

De nieuwste trend op het      

gebied van duurzaamheid,    

“fermenteren”!  

Fermenteer met deze handige     

keukenemmers uw keukenafval in 

een handomdraai tot een geweldige        

voeding voor uw groente- en sier-

tuin! 

BOKASHI!! 

Bokashi® is het Japanse woord 

voor gefermenteerd organisch     

materiaal, in tegenstelling tot     

compost broeit dit niet en verliest 

hierdoor niet de voedingstoffen die 

het nog bevat. 

Dit is een luchtdicht proces en kan 

niet zonder Bokashi starter.                                     

(gefermenteerde tarwezemelen)  

 2 Keukenemmers +  

  1 zak Bokashi  starter 2 kg  

     Nu samen voor: € 59,95 

Vulkamin® Granulaat    

Vulkamin is een zacht oergesteentemeel 

van vulkanische oorsprong .  

Het is een 100% natuurlijke grondstof, 

rijk aan  mineralen en sporenelementen.  

Het wordt gebruikt voor het optimaliseren 

van de bodem, en is zowel toe te passen 

voor de professionele land- en tuinbouw 

als voor de tuinliefhebber.  

Te verkrijgen in granulaat, dus makkelijk   

toepasbaar zonder stuiven.  

 

25 kg voor 100 m² 

 

Voor    € 17,75 

Ostrea Zeeschelpenkalk 

Is een langzaam werkende kalkbron die het 

hele jaar door zorgt voor een stabiele 

PH in de bodem. 

10 kg per jaar op 

100 m²  Inhoud 25 kg.            

 € 14,50 

Edasil kleimineralen 

Kleimineralen bezitten door hun specifieke 

plaatjes structuur een enorm zwelvermogen en 

hebben de capaciteit om  grote hoeveelheden 

water en  voedingsstoffen te binden.  

Een natuurlijke bodemverbeteraar!! 

10 kg per jaar op 100 m² 

Inhoud 25 kg      € 18,00                     

     Voor uw moestuin   MEST-BEST 
Een volledig organische bemesting  met het felbegeerde klei-humuscomplex  

waardoor een goede kruimelstructuur ontstaat. Bevat 62 % org.stof. 

Uw bloemen en planten kunnen vanaf het moment van kiemen en/of           

ontbotten tot aan de oogst over voldoende vocht- en voedingstoffen            

beschikken. 

Inh.  40 Liter voor 100 m². 

 

 

 

€ 20,95 

       De EM Agriton tuinbox voor 30 m². 

 * 3 kg zeeschelpenkalk  (natuurlijke bekalking) 

* 3 kg kleimineralen  (stimuleert vochthuishouding in   
bodem) 

* 7 kg mest best  (optimale bodem- en plantenvoeding) 

* 2 liter microferm (dit zorgt voor opbouw van          

weerstand in planten, en bodem)           € 39,95 

Pootaardappelen !! OP = OP 

 -Wâld gieltsjes         - Bildstar  

  - Frieslanders            - Gloria 

  - Dore’s                      - Irene’s  

  - Parel’s                     - Lekkerlander  

Ook plantuien, sjalotten en        
Oranjeband zaden verkrijgbaar in 
de winkel.       

 

Het Agriton systeem voor uw tuin…. 

Pootaardappelen, plantuien en zaden. 3 in 1 bemesting tegen mos 

Milieu vriendelijke meststof met werking tegen 

mos! 

- Kleurt het gras diepgroen 

- doodt mos 

- 100 dagen voeding 

- milieu vriendelijk 

10 kg € 17,95  20 kg € 34,95 

Foarwei 45 - 9298 JC -  Kollumerzwaag - 0511 44 12 98 - www.mulderagro.nl 

            Organische bemesting 

 

Koemest        25 kg.    € 13,50 

Kippenmest   25 kg.    € 14,50 

Graszaad 

Speelgazon  per kg  € 9,95 

BG3 (weide mengsel) € 7,50 

*gebruik ook onze roller! 



Duurzaam  Koperen gereedschap! 

Koper heeft een goede werking op de  bodem, 

het laat minuscule koperdeeltjes achter in de 

grond die de planten opnemen en hun stimule-

ren in de groei en bloei.  

Daarnaast roest het niet en is dus altijd  

gemakkelijk schoon te maken!  

Neem een kijkje in onze webshop voor het hele    

assortiment. www.koperengereedschap.nl 

 ®Florentus   

Potgrond  70 liter.    € 7,75 

Potgrond  40 liter.    € 4,75 

Tuinturf     40 liter.    € 4,50 

Bemeste tuinaarde 40 liter  € 3,00 

5 zakken voor € 10,00  

 

Vloeibaar bont en wit            Poeder bont en wit                    

70 scoops  €17,95                  140 scoops € 31,95 

                                                   

 

Het eerste rattengif met 2 werkzame stoffen! 

Muskil rattengraan 800 gr. 

 

€ 14,95 

Snapper Rat stop. 

Zeer sterke rattenval. 

Per stuk € 2,95 

3 voor € 7,95 

3 mix kattenbrokjes 10 kg 

€15,50 

 

Voor elke hond het juiste voer. 

Perro Lam en rijst 12,5 KG      € 23,10 

Perro Krokante brok 12,5 KG € 17,10 

Perro Diner brok 12,5 KG        € 18,95  

 

Werkschoen Grisport 
verkrijgbaar zwart en bruin 

 

€ 87,50 

Werktrui 

100 % acryl 

 

€ 20,75 

Kinder overalls 

Verkrijgbaar in de kleuren: roze, rood, 

blauw, camouflage, en limegroen. 

Maat 92 tot 176   

€ 19,95 

Kinderlaarsjes Dunlop 

 

Verkrijgbaar in de maten 

20 t/m 30. 

€ 12,95 


