
BOERENGROND
VOOR SIER - EN MOESTUIN

100% NATUURLIJK

GEBRUIKSAANWIJZING

TOEPASSING
Te gebruiken zowel in de tuin (volle grond)

als in de kas en in bakken 
Aanplanten van tuinplanten Kweken van groenten, 

fruit en kruiden

EIGENSCHAPPEN
Bevat voor 110 dagen organische voeding 

Zorgt voor een goede groei en bloei van planten
Verbetert de bodemvruchtbaarheid

Zorgt voor 100% natuurlijke en rijke oogst

VOOR IN DE TUIN 
Graaf een plantgat dat twee keer zo groot is als de 
kluit en vul dit met een laag Boerengrond. Plaats de 
plant in het plantgat. Vul het geheel aan met Boeren-
grond en druk de grond stevig aan. Daarna voldoende 
water geven.

MOESTUIN 
Maak de bestaande volle grond voldoende los door 
deze om te spitten. Verdeel er een laag van ruim 10 
centimeter Boerengrond over. Meng het geheel goed 
en uw vruchtbare voedingsbodem is klaar. Daarna 
kunt u aan de slag met de inrichting van uw moestuin.

AANPLANTEN IN EEN POT OF BAK
Neem een ruime bak en vul deze met een laag
Boerengrond. Plaats de planten in de bak en vul het 
geheel aan met Boerengrond. Druk de grond licht aan. 
Daarna  voldoende water geven.

Voor gebruik de inhoud van de zak goed losschudden.

TIP!
Na het aanplanten voldoende water geven en bij droog 
weer ook regelmatig sproeien.  Zo krijgt u optimaal 
plantplezier ! 

BEWAARADVIES
Aangebroken zak droog en gesloten bewaren.

SAMENSTELLING
Bestaat uitsluitend uit grondstoffen welke
toegepast mogen worden binnen de biologische 
land- en tuinbouw, conform de verordening
EG 889 / 2008.

Potgrond voor biologische teelt, op basis
van kokosgrond, groencompost, tuinturf,
veenmosveen, kalk en organische meststoffen. 
 
pH ( water ) zone 5.0 – 6.5
Organische meststof
NPK 6-5-10 (+4) MgO 5 kg p/m3

MOEDER AARDE BOERENGROND
IS VERKRIJGBAAR IN:
EAN CODE ART.NR. INHOUD AAN-

TAL 
PALLET

CONSU-
MENTEN 
PRIJS

8712697210007 MA20B 20 L 120 € 3.29

8712697210014 MA40B 40 L 60 € 5.99


