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Het voorjaar is weer begonnen  en dus is het tijd om uw  tuin klaar te maken voor de groei en bloei. Dit 

kan natuurlijk niet zonder een goede bemesting.  Hieronder vindt u verschillende opties. 

Edasil kleimineralen 

Voor een beter vocht huishouding en 

een actiever bodem leven. 

Bevat veel sporen elementen. 

10 kg per jaar op 100m² 

Inhoud 25 kg                           
 €14,75 

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 100m²  

Inhoud 25 kg.            

   €13,75 

Vulkamin 

is een vulkanisch oergesteente- 

meel /korrel met sporenelementen 

en mineralen.                                     

25 kg voor                            

€14,00 

Fermenteer uw keukenafval in een 

handomdraai naar de perfecte     

meststof voor uw moes  en bloemen-

tuin  met......  

BOKASHI!! 

Bokashi® is het Japanse woord voor 

gefermenteerd organisch materiaal, in 

tegenstelling tot compost broeit dit 

niet en verliest hierdoor niet de voe-

dingstoffen die het nog bevat. 

Dit is een luchtdicht proces en kan niet 

zonder Bokashi starter                                     

(geïnjecteerde tarwe zemelen)  

 

2 keukenemmers + 1 zak bokashi- 

starter(gratis) Nu samen voor: 

 

 

 

€59,95 

                                           Organische-,biologische- en kunstmeststoffen 

Potgrond 25 liter+ 10% gratis!!! 

              ACTIE!!       

      

 

40 liter        €4,00 

70 liter        €6,00      

Dit is een A- merk Veenbaas pot-

grond  

Deze actie’s zijn geldig tot en met 

30 april 2012 

Wij hebben in ons assortiment ook       

verschillende soorten tuin gereedschap, 

waaronder ook het mooie en vooral 

duurzame koperen  gereedschap! 

Koper heeft een goede werking op de  

bodem , het  laat  minuscule koper       

deeltjes achter in de grond die de planten 

opnemen en hun stimuleren in de groei 

en bloei. Daarnaast roest het niet en is 

dus altijd makkelijke schoon te maken!  

 

Voor meer informatie kunt u terecht in 

onze winkel... 

Koemest        25 kg.   €13,50 

Kippenmest   25 kg     €14,95 

(Organische mest) 
€2,50 

15-15-15  25 kg               €15,00                              

12-10-18   25 kg              €17,00   

kunstmest  5kg per 100m²       

Kalk       25 kg per 250 m²    €7,50  

graszaad  1 kg                   €9,50    

Weidegraszaad           €6,50       

2,5 kg graszaad op 100 m² 

 

           Aanbieding!!! 

Mooie John Deere trap trekker 

met aanhanger en soundstuur! 

Nu voor maar   

€59,95

      Kunstmest/ kalk/ graszaad 
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         Het Mulder Agro -stappen plan voor een mos -vrij gazon!! 

Het is een veel voorkomend probleem bij vrijwel iedereen, MOS!  Hoe komt het?  en vooral belangrijker hoe kom ik er 

weer van af!!  

Mos en onkruid zijn het hele jaar door een vervelend probleem dat de nodige frustratie met zich mee brengt. We zijn 

dan ook snel geneigd om deze kwalen regelmatig grondig aan te pakken met chemische mosdoder’s of onkruid bestrijders. Toepassen van deze 

middelen in combinatie met te weinig bemesten draagt bij aan het ontstaan van een open grasmat waar de weersinvloeden vrij spel  op hebben. 

Doordat regen gemakkelijk de bodem dichtslaat ontstaat er verzuring en een zuurstof ondoorlatende laag, waar gemakkelijk nieuw mos op wil 

groeien. De andere concurrent van gras, namelijk  onkruid krijgt hierdoor ook weer ruimte om te ontwikkelen.  

                           Kortom uw gazon moet goed eten!!!                    

Uw gazon is goed beschermt de winter 

in gegaan, Er ligt een mooie grasmat 

met weinig of geen mos. 

Stap 1 De eerste stap bestaat dan  uit 

bekalken. Dit kan  tussen begin     

februari en  eind april.  Daarna als de 

kalk door regen goed in uw grond is ge-

trokken kunt u na 3 a 4 weken beginnen 

met bemesten. 

Stap 1. bekalken 

Stap 2. bemesting 

Begin vroeg in het jaar met kalkstrooien. 

Februari is vroeg genoeg. 

(weersafhankelijk), Begin dan in maart of 

april met verticuteren en strooi de kale 

plekken bij met graszaad en bekalk het nog 

een keer. Is de kalk na 3 a 4 weken niet 

meer zichtbaar dan kunt u bemesten. 

Stap 1. Verticuteren  

Stap 2. Kale plekken doorzaaien 

met graszaad.                                 

Stap 3. Bemesten 

 

U heeft de afgelopen maanden erg uw best 

gedaan om uw gazon mos vrij te maken, en dat 

moet natuurlijk ook zo blijven... Dus begin uw 

gazon klaar te maken voor de winter die er aan 

staat te komen.  Bekalk het nogmaals en laat 

het rusten, en begin dan na de winter weer 

met stap 1! 

Stap 1. regelmatig bemesten in de    

zomermaanden  

Stap 2. bij warm weer het gras 

niet te kort maaien 

Stap 3.bekalken in het najaar 

Een  mos vrij gazon Mos problemen in het gazon Het gazon is geverticuteerd. 

     Voor uw moestuin   MEST-BEST 

Een volledig organische bemesting  met het felbegeerde 

klei-humuscomplex en waardoor een goede kruimelstruk-

tuur 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 m3. 

Van een gezonde bodem komen gezonde planten,. 

Van gezonde planten heb je gezonde groente/ fruit. 

Van gezonde groente heb je gezonde voeding.  

EN ...van gezonde voeding krijg je gezonde mensen!! 

€ 20,75 

Wij verkopen Oranjeband     

tuinzaden 

Pootaardappelen!! OP = OP 

 -Wald gieltsjes          - Pimpernel 

  -Frieslanders              - Gloria 

  - Dore’s                      - Irene’s  

  -Parel’s                       -Bildstar                                                        

ook plantuien en sjalotten verkrijgbaar in de winkel. 

       De EM Agriton tuinbox voor 30 m². 

 * 3kg zeeschelpen kalk  (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)  

 

                                                                       
€37,95 


