
TUINAANLEG - HOVENIERS 
Aanleg en onderhoud 

van een siertuin



Aanleg en onderhoud van het gazon



INHOUDSOPGAVE

A. Aanleg van een siertuin

A.1. Wat je zeker moet weten: de bodemtextuur 4
A.2. De bodemstructuur, essentieel voor een goede start! 5
A.3. De zuurtegraad van een siertuingrond  6
A.4. De humusfractie van een bodem 7
A.5. De bodemverbetering van een aan te leggen siertuin 8
A.6. De bemesting van een pas aangeplante tuin 9

B. Onderhoud van een siertuin

B.1. De voedingselementen – Enkele algemeenheden  10
B.2. De diverse voedingselementen en hun functies 11
B.3. De bemesting van een siertuin met de traagwerkende stikstofbron Isodur®  12
B.4. Bemesting van daktuinen 15
B.5. Bemesting van plantbakken  16

C. Overzicht productgamma voor de siertuin 18

D.  Meer informatie nodig? 22



www.compo-expert.be

Aanleg en onderhoud van een siertuin

A. AANLEG VAN EEN SIERTUIN
A.1. De bodemtextuur
Wanneer een tuinaanlegger/ hovenier een siertuin aanlegt, moet hij uiteraard over voldoende gegevens beschikken over de 
bodem waar de siertuin moet komen.
De meest bepalende parameter van een bodem is de zgn. textuur. Hiermee bedoeld men de belangrijkste fractie van de 
diverse bodemdeeltjes die in die bewuste bodem voorkomt. De hoofdfracties die men onderscheidt zijn: zand, leem en klei.  
De deeltjesgrootte van de aanwezige korrels is hierbij van doorslaggevend belang om een bodem zijn textuurklasse te geven.

Algemeen gaat men uit van volgende klassering:

• Zand: deeltjes tussen 2 mm – 0,05 mm à goede drainage, slechte sorptie
• Korrelig tussen de vingers
• Zichtbaar

• Leem: deeltjes tussen 0,05 – 0,002 mm
• Glad tussen de vingers
• Afzonderlijke korrels niet meer zichtbaar

• Klei: deeltjes kleiner dan 0,002 mm à slechtere drainage, goede sorptie
• Zeepachtig tussen de vingers
• Afzonderlijke korrels niet meer zichtbaar

Algemeen onderscheidt men volgende bodemtypes:

De grondsoort bepaalt in aanzienlijke mate 2 parameters die voor de groei van de planten van uitzonderlijk belang zijn en waarvan de 
streefzone afhankelijk is van de grondsoort:

• de zuurtegraad (weergegeven door de pH)
• de organische fractie (weergegeven door het humusgehalte of, afhankelijk van labo tot labo, door de koolstoffractie) 

Textuur = verhouding
tussen de verschillende

grootten van de
bodemdeeltjes

grof zand lichte zandleem klei

fijn zand zandleem zware klei

lemig zand lichte leem

leem

Stap 1.

Neem altijd een degelijk staal van de bodem. 
De analyse vermeldt dan de bodemtextuur, de zuurtegraad, het humus-
getal en de te geven bemesting. Met bovenstaande gegevens kunt u de 
textuur eventueel zelf bepalen. Pas bij voorkeur uw plantenassortiment 

aan de heersende grondsoort aan!!!
Desgewenst kan uw COMPO-expert een deskundig advies formuleren.
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A.2. Bodemstructuur
Een bodem mag geen verzameling van willekeurig opeengestapelde bodemdeeltjes zijn. Mocht dat wel het geval zijn, dan  
zullen maar zeer weinig planten in staat zijn om hierin te overleven. Integendeel; om voor planten aantrekkelijk te zijn, moeten 
de bodemdeeltjes aan elkaar klitten tot grotere aggregaten met losse holten daartussen, de zgn. poriën. En deze poriën zijn 
dan gevuld met lucht en/of met water. Grotere poriën bevatten overwegend lucht, de kleinere voornamelijk water. Na een 
hevige bui zullen ook de grotere poriën zich eventueel tijdelijk vullen met water, maar het snel afvoeren naar diepere lagen. 
En zo beschikken de plantenwortels steeds over een voorraad zuurstof en water (tenzij bij tijdelijk extreme omstandigheden, 
zoals droogte (waarbij de kleine poriën tijdelijk uitdrogen) of zware buien (waarbij de grove poriën tijdelijk vol water zitten)). 
Nog belangrijker voor sierplanten is dat er geen harde lagen in de wortelgroeizone aanwezig zijn. Zij leiden tot wateroverlast bij 
regenrijke perioden en tot verdrogingen tijdens regenarme perioden. Harde lagen onderbreken immers de poriën, zodat zowel 
aan- als afvoer van water en de gasuitwisselingen moeilijker verlopen.

Plantensoorten die geschikt zijn voor zwaardere gronden zijn o.a. Aconitum, Aucuba, Alchemilla, Stranvaesia, Choisya, Aquilegia, 
Leycesteria, Aruncus, Cotinus, Photinia, Astrantia, Bergenia, Viburnum tinus, Brunnera, Delphinium, Crataegus, Fraxinus, Salix,…

Planten die het goed doen op lichte bodems zijn bijvoorbeeld Sedum, Ilex, Rhamnus, Betula, Centranthus, Erygium, Lonicera, 
Weigela, Thymus, Rosmarinus, Sambucus, Berberis, … 
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Stap 2.

Zorg ervoor dat de eventuele grondbewerkingen die u uitvoert niet
structuurbedervend werken, maar juist een luchtige bodem  

achterlaten, waarbij storende, ondiepe, compacte lagen worden 
gebroken en de bodemkluiten zoveel mogelijk behouden blijven.   

Te natte gedeelten ophogen of van een doeltreffend 
drainagesysteem voorzien.  

Er zijn maar bijzonder weinig sierplanten die (zelfs tijdelijke)  
wateroverlast verdragen. Denk maar aan de problemen met o.a.  

Taxus, Prunus laurocerasus en Buxus.
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A.3. De zuurtegraad van een siertuingrond
De zuurtegraad van een bodem wordt uitgedrukt in een scheikundige term: de pH. 
De pH is een maat voor de aanwezigheid van vrije waterstofionen in de bodem. Hoe meer vrije waterstofionen in de bodem, 
hoe lager de pH en dus hoe zuurder de bodem. Zijn er weinig vrije waterstofionen aanwezig, dan stijgt de pH en is de bodem 
alkalischer. Van een (té) zure bodem kan men de pH verhogen door te kalken. 
De pH van een bodem is uitermate belangrijk voor diverse processen in de bodem, die de groei van de sierplanten direct en 
indirect bepalen. Zo is de pH van belang bij o.a.:

 • de bodemstructuur
 • de samenstelling van het bodemleven
 • de verhoogde vastlegging en dus moeilijke beschikbaarheid van bepaalde voedingselementen
 • de verhoogde oplosbaarheid en dus verhoogde beschikbaarheid of zelfs doorspoeling van 
  bepaalde voedingselementen.

De hoeveelheid kalk die moet worden gestrooid om té zure bodems op te kalken, is afhankelijk van de grondtextuur,  
de gemeten pH en de intrinsieke zuurbindende waarde van de gekozen kalkmeststof. Daarom is het voor ons onmogelijk om 
hiervoor richtwaarden op te geven. Op een analyse vermeldt het betrokken labo meestal wel hoeveel zuurbindende waarde 
(zbw) moet worden gegeven. 

Via bijgaande formule kunt u gemakkelijk berekenen hoeveel kalk u moet strooien om tot de gewenste pH te komen:

Streefzone pHKCl-waarden voor kalkneutrale plantensoorten

Fijn zand 5,2 - 5,7

Grof zand 5,2 - 5,7

Lemig zand 5,4 - 5,8

Lichte zandleem 5,7 - 6,1

Zandleem 6,1 - 6,5

Lichte leem 6,3 - 6,9

Leem 6,6 -7,1

Klei 7,0 -7,7

6

De streef-pH is afhankelijk van de bodemtextuur. Daarom is het dus wel degelijk van belang om 
de zuurtegraad van de bodem te kennen! Grofweg kunnen we het plantenassortiment indelen in  
3 categorieën voor wat hun relatie met de pH betreft:
• De zuurminnende plantensoorten: Erica, Azalea, Rhododendron, Calluna, Quercus 
   palustris, Betula, Hydrangea, Gaultheria, siergrassen, Acer palmatum,…
• De pH-onverschillige plantensoorten: hiertoe behoren –gelukkig– de meeste 
  plantensoorten. Met uitzondering van de extreme grenzen (erg zuur of erg basisch)  
 zijn zij niet zo kieskeurig wat de pH betreft
• De kalkminnende plantensoorten: Ligustrum, Taxus, Elaeagnus, Helleborus, Lavandula, 
 Buxus,…

Voor zuurminnende plantensoorten moet de ondergrens van de kalkneutrale  
plantensoorten al meteen de bovengrens zijn. Voor kalkminnende plantensoorten is de 
bovengrens dan al meteen de ondergrens.

100 x geadviseerde zbw / zbw van uw meststof 
= hoeveelheid kalk (kg/ha)

Kalk nooit ‘met de natte vinger’; u kunt de bal behoorlijk misslaan! Weet ook dat het gebruik van (vooral) champost en (in  
mindere mate) composten de grond (sterk) ontzuren.Vooral zuurminnende plantensoorten zoals Rhododendrons kunnen 
hierdoor in de problemen geraken (bladvergelingen door ijzer- en/of mangaantekorten)



Stap 3.

Onderschat de invloed van de pH op de groei van de sierplanten niet! 
Laat altijd, via een degelijk genomen staal, nagaan welke pH de bodem 
heeft. Pas uw plantenkeuze hieraan aan of kalk –indien nodig– volgens 

advies. Kies hierbij liefst voor een magnesiumhoudende kalk. 
Moet de bodem worden verzuurd, dan kan dat met het inwerken van turf.

 
A.4. De humusfractie van een bodem
Humus is het restproduct van het afbraakproces van organisch materiaal, zoals stalmest, compost, bladafval, afgestorven 
wortels, dode dierlijke organismen en zo verder.
De bacteriële afbraak van al deze genoemde organische stoffen tot humus stelt voortdurend voedingsstoffen vrij die ter 
beschikking van de planten komen. Uiteindelijk ontstaat een nog moeilijk verteerbaar restproduct, dat wij humus noemen.  
Deze humus zal traag (over meerdere tientallen jaren) worden afgebroken, ook weer met vrijstelling van de diverse planten-
voedende elementen).
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Textuur C-getal Humusgetal (= C x 1,72*)

Fijn zand 1,8 - 2,8 3,1 - 4,8

Grof zand 1.8 - 2,8 3,1 - 4,8

Lemig zand 1,8 - 2,8 3,1 - 4,8

Lichte zandleem 1,2 - 1,6 2,1 - 2,8

Zandleem 1,2 - 1,6 2,1 - 2,8

Lichte leem 1,2 - 1,6 2,1 - 2,8

Leem 1,4 - 2,4 2,2 - 3,8

Klei 1,6 - 2,6 2,6 - 4,5

Stap 4.

Pas bij voorkeur uw plantenkeuze altijd aan aan de heersende humus-
toestand. Indien het humusgehalte werkelijk té laag is, geef dan extra 
organisch materiaal aan de bodem (compost, bodemverbeteraar, ...).  

Is het humusgehalte té hoog, dan kan bezanding overwogen worden.
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En ook hier geldt weer dat bepaalde plantensoorten een hoog humusgehalte op prijs stellen 
en andere weer niet. Houd hiermee rekening en pas zo mogelijk uw plantenkeuze hieraan aan!  
Vooral vaste planten zijn hier gevoelig voor. Vaste planten die een schrale bodem wensen, maar 
op een rijke staan, zullen sterk groeien, maar nauwelijks bloeien. Vaste planten die een rijke  
bodem wensen, maar humusarm staan, zullen nauwelijks groeien, bleek staan en vroegtijdig 
kleine bloempjes vormen (of zelfs geen).
• Vaste planten met voorkeur voor arme bodems: Agrimonia, Alyssum, Armeria, Festuca, 
 Hypericum, Jasione, Linum, Luzula, Nepeta, Nigella, Oenothera, Sedum, Digitalis,…
• Vaste planten met voorkeur voor rijke bodems: Achillea, Coreopsis, Delphinium, Dipsacus, 
 Rudbeckia, Eupatorium, Geranium, Gypsophila, Helleborus, Hemerocallis, Lavatera,  
 Lysimachia,…
 
* Humus bevat ongeveer 
   58 % koolstof
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A.5. De bodemverbetering van een aan te leggen siertuin
Heel wat gronden hebben een slechte bodemstructuur na de bouw van de woning of omdat jarenlang geen passende grond-
bewerkingen werden uitgevoerd. Ideaal om de bodemstructuur na bodembewerkingen te verbeteren is de inzet van de bodem-
verbeteraar Agrosil® LR bij de aanplant van de planten. Agrosil® LR is rijk aan fosfaten en, zoals hoger al vermeld, zijn fosfaten 
onontbeerlijk voor de kieming en uitgroei van nieuwe wortels.

Stap 5.

Strooi Agrosil® LR zo gelijkmatig mogelijk, 
voor het zaaien, aan een dosis van 70-150 g/m².

Bij aanplant van bomen of sierstruiken,  
gebruik 1 kg Agrosil® LR per m³ aanvulgrond
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Agrosil® LR is een fysisch bodemverbeterend middel. 
Eenmaal opgelost, vormt Agrosil® LR in de bodem een mix van silicaatgel en 
silicaatsol.  
De gevormde silicaatgels zijn weinig mobiel in de bodem, maar erg poreus 
en rijk aan poriën. In deze poriën kunnen water en voedingszouten worden 
opgeslagen en nadien ter beschikking van de grassen worden gegeven, zelfs 
bij drogere omstandigheden.
De silicaatsols zijn veel meer mobiel in de bodem en chemisch actief. Zij  
reduceren de zoutfactor in de bodemoplossing en slaan dieper in de bodem 
neer waar ze de kluitvorming stimuleren. Bovendien slepen deze sols de in 
Agrosil® LR aanwezige fosfaten gemakkelijk mee tot dieper in de bodem, waar 
ze dan ter beschikking komen van de planten. En het is algemeen geweten 
dat fosfaten sterk wortelstimulerend werken, maar weinig oplosbaar zijn. Een 
gift van een fosfaatmeststof resulteert dan meestal ook in een aanrijking aan 
fosfaten in de bovenste paar centimeters van een bodem. Met Agrosil® LR gaan 
de fosfaten dieper in de bodem, zodat wortelvorming dieper in de bodem wordt 
gestimuleerd, wat resulteert in een uitgebreider en diepgaander wortelstelsel, 
waardoor de betrokken sierplanten beter en langduriger aan water en voed-
ingselementen kunnen komen.

Agrosil + P
2
O

5

Meststof   
P

2
O

5

Met  Agrosil®Zonder  Agrosil®



Stap 6.

Kies uit het uitgebreide gamma Floranid®-meststoffen de meest 
passende formule, in functie van de analysecijfers van het genomen staal.

Strooi de gekozen meststof zo gelijkmatig mogelijk,  
onmiddellijk na het zaaien, aan een dosis van 2 – 3 kg/are.

 
A.6. De bemesting van een pas aangeplante tuin
Wat veel tuinaanleggers/hoveniers vergeten, is dat een pas gezaaide gazon profijt heeft van een bemesting! Essentieel hierbij 
is echter dat niet met een snelwerkende nitraatstikstof wordt gewerkt. Bij de eerste de beste regenbui zal het snel oplosbare,
maar niet aan het klei-humus hechtende nitraat doorspoelen en onmiddellijk onbereikbaar zijn voor de jonge worteltjes. 
Opteer daarom voor het gebruik van meststoffen met de traag werkende stikstofbron Isodur®. 
Het COMPO-gamma op gebied van Isodur®-meststoffen zijn de Floranid®-meststoffen.
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Isodur® is een onmisbare component in de COMPO-meststoffen. 
COMPO Floranid® -meststoffen zijn NPK-meststoffen, maar ze bevatten, 
naast de klassieke nitrische en ammoniakale stikstof, tevens een synthetisch- 
organische stikstof, onder vorm van Isodur®. Terwijl de eerste twee stikstof-
vormen op relatief korte termijn werken, zorgt Isodur® voor een langdurige 
stikstofvoorziening. Onder invloed van warmte en vochtigheid wordt Isodur® 
geleidelijk omgezet in ammonium en nitraat en dat gedurende een periode van 
2,5 – 3 maanden. Isodur® is immers een complexe koolstofmolecule, waarop 
twee ureumgroepen staan. Die ureumgroepen komen bij de afbraak van Iso-
dur® vrij en worden in de bodem bacterieel verder omgezet tot ammonium en 
nitraten. 
Doordat Isodur® niet oplost in koud water, spoelt het niet uit, maar blijft het 
aanwezig tot het wordt afgebroken.



Stap 1.

Neem om de 3 jaar een degelijk staal van de bodem en laat het  
onderzoeken in een laboratorium met kennis in de plantenteelt. 

De analyse vermeldt de te geven bemesting (stikstof, fosfor,  
kalium en magnesium), meestal uitgedrukt in eenheden  

(kg/are of kg/ha N, P2O5, K2O, MgO, CaO (= zuurbindende waarde))
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 B. ONDERHOUD VAN EEN SIERTUIN
B.1. De voedingselementen - Enkele algemeenheden

Maar niet enkel de hoeveelheden van elke element zijn van belang, ook hun onderlinge verhoudingen. Zo kan je alle elementen 
netjes bijmesten zoals het hoort, maar bijvoorbeeld kalium overbemesten. De kali-overbemesting kan er dan echter toe leiden 
dat je magnesiumtekorten krijgt, ook al heb je voldoende magnesium bijgemest!.
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Algemeen zijn volgende elementen en hun onderlinge verhoudingen essentieel bij een bemesting: stikstof, fosfor, kalium, 
magnesium, zwavel en kalk. Van de sporenelementen is ijzer veruit het belangrijkst. Noodzakelijk om weten is hierbij dat op 
jaarbasis de juiste hoeveelheden moeten worden gegeven, verdeeld volgens de behoeften over de verschillende seizoenen.

Hoe moet je de geadviseerde eenheden omrekenen naar meststoffen?

Volgens de ‘Wet van het Minimum’ van Justus Von Liebig (1855) 
richt een plant zich voor zijn groei en rendement naar dat voedings-
element dat het minst (dus in minimum) aanwezig is. Als je dus alle 
elementen netjes verzorgd, maar met uitzondering van bijvoorbeeld 
kalium, dan zal dus kalium de groeibeperkende factor zijn, hoe  
optimaal de bemesting van de overige elementen ook was.

100 x geadviseerde eenheden /
eenheden van uw meststof = 
hoeveelheid meststof (kg/ha)
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B.2. De diverse voedingselementen en hun functies

Element Belang voor de plant

Stikstof
Noodzakelijk voor de vorming van eiwitten, de opbouw en de uitgroei van 
plantencellen, de fotosynthese en de  groeikracht algemeen
Gebrek: kleine, bleke planten, bladverdrogingen, bladverlies  

Fosfor
Opbouw van genetisch materiaal, de energielevering, de celmembranen 
en de wortelontwikkeling
Gebrek: zwakke groei, roodpaars aanlopende bladeren 

Kalium
De celspanning (zorgt voor vast, stevig weefsel), de ademhaling en de 
waterhuishouding van de planten en de afweer tegen ziekten en plagen
Gebrek: zwakke, ziektegevoelige planten, indrogende bladranden 

Magnesium
Essentieel onderdeel van chlorofyl en essentieel in de opbouw van het 
genetisch materiaal
Gebrek: bleke planten, vergelingen tussen de nerven 

Kalk
Een onmisbaar element in de opbouw van celwanden en vetten en bij de 
celsplitsing
Gebrek: zwakke groei, ijle groeischeuten 

Zwavel
Biochemische processen (enzymen, vitaminen, …)
Gebrek: bleke planten

IJzer
Onmisbaar in de fotosynthese en biochemische processen
Gebrek: gele tot geeloranje groeipunten, verbrandingen van de 
groeipunten bij felle zonneschijn 

Een bemesting van de siertuin moet gericht zijn op een aantal aspecten. Zo moet de uitgevoerde bemesting:

 • in functie zijn van de reële voedingsbehoeften van de betrokken plantensoorten op dat moment en de
   daarop volgende weken
 • milieuvriendelijk zijn
 • geen overmatige groei en extra snoeiwerk veroorzaken
 • de wortelgroei bevorderen en leiden tot een dicht en diep wortelstelsel
 • de planten weerbaar maken tegen ziekten en plagen
 • de planten weerbaar maken tegen ongunstige weersomstandigheden 
  (vorst, hitte, droogte, sneeuwtapijt,… )
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Plantensoorten of
onderhoudsregime

Gemiddelde jaarlijkse behoefte aan 
voedingselementen (in eenheden/ha)

N P2O5 K2O MgO

Bladhoudende planten: geen snoei 35 - 50 20 60 15

Bladverliezende planten: geen snoei 30 15 50 10

Houtige planten: jaarlijkse snoei, 50 25 60 15
Houtige planten: jaarlijkse snoei en 

(lichte) grondbewerkingen
50 - 60 25 60 - 75 20

Hagen (2 x geschoren per jaar) 60 - 75 25 60 - 80 20

Vaste planten 25 - 40 20 50 10

Groenblijvende bodembedekkers 45 - 55 25 55 10

Volgende tabel geeft toch een idee van de behoeften aan voedingselementen 
(uitgedrukt in eenheden/ha/jaar):

Enkele vuistregels met betrekking tot de verdeling van de meststoffen over het 
groeiseizoen:

• fosfaten vooral toepassen tijdens het vroege voorjaar
• magnesium verdelen over het ganse groeiseizoen
• kalium verdelen over het ganse groeiseizoen, met klemtoon op het 
 vroege najaar
• zwavel verdelen over het ganse groeiseizoen
• kalk eventuele bekalkingen uitvoeren in het vroege voorjaar of het late 
 najaar, de kalk liefst inwerken
• stikstof vooral toepassen tijdens eerste helft van groeiseizoen, voor 
 bladhoudende planten meer verdeeld over het ganse groeiseizoen

 
B.3. De bemesting van een siertuin  met de traagwerkende  
    stikstofbron Isodur®

De te geven hoeveelheden meststoffen in siertuinen zijn bijzonder uiteenlopend en sterk afhankelijk van onder andere de 
eventuele grondbewerkingen, de snoei, de aanwezige plantensoorten, het humusgehalte enzovoort.

De stikstofvorm die je toedient is van bijzonder groot belang. Nitraat- en zelfs ammoniumstikstof zullen enkel een kortstondige 
en zelfs overdreven groei van de planten veroorzaken – eventueel met extra snoeiwerk, maar snel op een (té) laag niveau 
terugvallen, met opnieuw vergeling van de planten tot gevolg… tot de volgende gift. Opteer daarom voor het gebruik van  
meststoffen met de traag werkende stikstofbron Isodur®. 
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De COMPO-meststoffen voor tuinaanleg zijn de Floranid®-meststoffen met de langwerkende Isodur®-stiksof. Hierbij een kort 
overzicht van een aantal producten (let op: het gamma is nog uitgebreider dan hier aangegeven):

Stap 2.

Kies uit het uitgebreide gamma Floranid®-meststoffen de meest 
passende NPK-formule, in functie van de analysecijfers van het 

genomen staal en van het tijdstip van het jaar.

Naam product  
NPK (Mg) 
Formule

Aandeel 
Isodur® Opmerkingen

Floranid® Club

Naamswijziging: is hetzelfde 
product als Floranid® Garden

 10-5-20 (+4) 6,0 %
De universele meststof rijk 
aan kalium en magnesium.

Floranid® Racines  10-4-14 (+2) 3,7 %

Bevat Agrosil® voor het 
herstel van de wortels of  

bij het vervangen 
van planten

Floranid® Permanent  16-7-15 (+2) 6 %
Dé universele meststof met 
een goede NK-verhouding.

Floranid® Gazon  20-5-8 (+2) 9,5 %
Vooral geschikt voor 

voorjaarstoepassingen



Enkele kant-en-klare rekenvoorbeelden kunnen bovenstaande gegevens illustreren.

Voorbeeld 1: bemesting van borders met vaste planten

Element Behoefte (eenheden)

Tijdstip, product, dosis

Totaal

April Juni/Juli
Floranid® Permanent 

16-7-15+2 aan 
1,5 kg/are levert

Floranid® Club 
10-5-20+4 aan 

1,5 kg/are levert

N 25 – 40 24 15 39

P2O5 20 10 7,5 17,5

K2O 50 22,5 30 52,5

MgO 10 3 6 9

Hier ligt de nadruk op een goede, maar rustige aanvangsgroei en op stevige, rijkbloeiende planten tijdens de zomermaanden.
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Isodur® is een onmisbare component in uw gazonbemesting!

COMPO Floranid®-meststoffen zijn NPK-meststoffen, maar ze bevatten, 
naast de klassieke nitrische en ammoniakale stikstof, tevens een synthetisch- 
organische stikstof, onder vorm van Isodur®. Terwijl de eerste twee stikstof-
vormen op relatief korte termijn werken, zorgt Isodur® voor een langdurige 
stikstofvoorziening. Onder invloed van warmte en vochtigheid wordt Isodur® 
geleidelijk omgezet in ammonium en nitraat en dat gedurende een periode van 
2,5 – 3 maanden. Isodur® is immers een complexe koolstofmolecule, waarop 
twee ureumgroepen staan. Die ureumgroepen komen bij de afbraak van  
Isodur® vrij en worden in de bodem bacterieel verder omgezet tot ammonium 
en nitraten. Doordat Isodur® niet oplost in koud water, spoelt het niet uit, maar 
blijft het in de bodem aanwezig, tot het wordt afgebroken. 
De constante, maar rustige aanwezigheid van nitraten afkomstig vanuit Isodur® 
biedt u enkele onschatbare voordelen:

• door de geringe, gelijkmatige aanvoer van nitraten zullen de planten rustig 
 groeien, zonder explosieve groei te laten zien
• donkergroene kleur van de planten gedurende meerdere maanden
• onkruiden krijgen weinig kans
• geen zoutschokken en dus geen verbrandingen van de grassen

Afbraak van Isodur® door warmte en vochtigheid Werking van meststoffen met Isodur® versus
snelwerkende meststoffen.
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Voorbeeld 2: bemesting van bodembedekkers (Vinca, Pachysandra,…)

Element Behoefte (eenheden)

Tijdstip, product, dosis

Totaal

April Juli
Floranid® Permanent 

16-7-15+2 aan 
2 kg/are levert

Floranid® Permanent 
16-7-15+2 aan 

1,5 kg/are levert

N 45 – 55 32 24 56

P2O5 25 14 10 24

K2O 55 30 22,5 52,5

MgO 10 4 3 7

Voor bodembedekkers is het belangrijk om tijdens het groeiseizoen te beschikken over quasi gelijke hoeveelheden N en K om 
jaarrond een rustig groeiend, maar donkergroen gewas te hebben.

Voorbeeld 3: bemesting van hagen (Thuja, Fagus, Carpinus,…)

Element Behoefte (eenheden)

Tijdstip, product, dosis

Totaal

Mei Juli
Floranid® Racines 

10-4-14+2 aan 
3 kg/are levert

Floranid® Permanent 
16-7-15+2 aan 
2 kg/are levert

N 60 – 75 30 32 62

P2O5 25 12 14 26

K2O 60 – 80 42 30 72

MgO 20 6 4 10

Een snoeibeurt betekent telkens een aanslag op de wortels en het vergt de plant extra energie en voeding om de slapende 
ogen te laten ontluiken. Dank zij Floranid® Racines en de daarin aanwezige Agrosil®, herstellen de planten zich vlot en met 
Floranid® Permanent kunnen de planten terug voldoende reserves opbouwen 

 
B.4. De bemesting van daktuinen

Gebruik van Floranid Permanent op daktuinen.

“Gedurende de afgelopen 7 jaren werden op een daktuin in het centrum van 
Brussel 3 verschillende soorten meststoffen getest: een organische, een  
gecoate en Floranid® Permanent. De bekomen resultaten spraken voor zich. 
Het betere resultaat met Floranid® Permanent was duidelijk zichtbaar. Maar 
niet alleen dat: de onderhoudsbeurten werden van 5 à 6 teruggebracht tot 3 
(onderhoudscontract)!”

Getuigenis van de heer Hugo Knapen, Garden Design Knapen bvba.
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B.5. Bemesting van potten of plantbakken gevuld met potgrond
Plantbakken of –potten staan meestal heel strategisch op of rond een terras opgesteld, als blikvangers. Maar het is soms  
onvoorstelbaar hoe ondervoed bepaalde planten in die plantbakken en potten kunnen staan. En dus is het beoogde ‘wauw’-
effect volledig weg. Nochtans zijn er uitstekende meststoffen op de markt om dat tegenvallende effect perfect en langdurig te 
kunnen vermijden: de gecoate meststoffen Basacote® Plus.
Gecoate meststoffen zijn meststofkorrels die een omhulling rond zich kregen en daardoor traag hun voedingsstoffen vrijstellen. 
Die vertraagde vrijstelling geldt niet alleen voor de stikstof, maar ook voor alle andere aanwezige voedingselementen: fosfor, 
kalium, magnesium, zwavel en voor de aanwezige sporenelementen. De vrijstelling van deze voedingselementen vanuit de 
omhulde korrel is afhankelijk (bij een normale vochtvoorziening) van twee factoren:

 • de temperatuur: hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de afgifte; hoe lager, hoe trager. 
  De vermelde vrijstellingen zijn deze van om en bij 20 °C
 • de dikte van de coating: hoe dikker de coating, hoe trager de vrijstelling 

De werking van Basacote® Plus:

De werking van deze meststoffen is gebaseerd op de processen osmose en diffusie. De NPK-meststofkorrel, met sporen-
elementen komt in een vochtig substraat. Door osmose dringt water de korrel binnen en lost de elementen op, waardoor een 
geconcentreerde voedingsoplossing ontstaat. Door diffusie zullen de elementen naar buiten komen.

16

De voorziene vrijstellingsduur van Basacote® Plus staat vermeld op de 
verpakking. Basacote® Plus is verkrijgbaar in volgende vrijstellingsduren: 
3 M (maanden), 6 M, 9 M en 12 M.
Er zijn 2 formules beschikbaar:
 • een hoge N-formule: 16-8-12 + 2 MgO + sporenelementen, vooral 
  geschikt voor bladhoudende plantensoorten, coniferen en laatbloeiende  
  planten
 • een hoge K-formule: 11-11-16 + 2 MgO + sporenelementen (enkel in 6 M 
  en 9 M), vooral geschikt voor eenjarigen, vaste planten en bloeiende  
  sierstruiken

DiffusieOsmose
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Basacote® Plus is verkrijgbaar in granulaatvorm (2,5 – 3,5 mm), maar ook in tabletvorm (N-formule 16-8-12 in werkingsduur 6 
M in een tablet van 7,5 gram). 
De te kiezen werkingsduur is volledig afhankelijk van het tijdstip van toepassing en de plantensoort. Wenst u hierover meer 
informatie, aarzel niet om onze deskundigen te contacteren!

Reken op een gift van:

 • 3,5 – 4 gram Basacote® Plus (voor 6 M en 9 M-types) per liter potgrond
 • 4 – 6 gram Basacote® Plus voor de 12 M-type per liter potgrond
 • 2 – 3,5 gram Basacote® Plus voor de 3 M
 • 30 gram, aangebracht onder de kluit van aan te planten sierstruiken of coniferen en aan 40 – 60 gram, 
  aangebracht onder de kluit van aan te planten bomen, fruitbomen,…

Welke opties kunnen wij aanbevelen?

 • Voor eenjarige terrasplanten: 3 M of 6 M (of een ½-mix van beiden)
 • Voor groenblijvende terrasplanten: 9 M of 12 M (of een ½ mix van beiden)
 • Voor bladhoudende terrasplanten: 6 M of 9 M (of een ½ mix van beiden)
 • Indien tabs worden gebruikt: 1 tablet (6 M) volstaat voor ongeveer 2 l potgrond
 • Voor de aanplant van bomen/struiken: 6 M

Wanneer men geen Basacote® heeft ingemengd, kan men ook nog opteren voor Triabon®. Deze meststof heeft een complexe 
stikstofketen, die 3 tot 4 maanden nawerkt, waardoor de plant voor een lange periode van voeding voorzien is. Bovendien 
kleeft deze meststof aan het substraat, dus als de bloempotten omwaaien, verlies je de meststof niet.



Floranid® Permanent 16+7+15 (+2):
De ideale meststof voor een mooie en groene planten in de zomermaanden.

16 % Stikstof totaal (N)
2.1 % Nitraatstikstof
7.9 % Ammoniumstikstof
6.0 % Isobutylideendiureum stikstof (Isodur®)

7 % Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
5.0 % fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water

15 % Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water
2 % Magnesiumoxide (MgO) totaal

1.0 % magnesiumoxide oplosbaar in water
0.01 %  B (Boor)
0.002 %  Cu (Koper)
0.5 %  Fe (IJzer)
0.01 %  Mn (Mangaan)
0.002 %  Zn (Zink)
Chloorarm

Floranid® Club 10+5+20 (+4):
Floranid® Club, de meststof voor kali-behoeftige en stevige planten.

10 % Stikstof totaal (N)
1.2 % Nitraatstikstof
2.8 % Ammoniumstikstof
6.0 % Isobutylideendiureum stikstof (Isodur®)

5 % Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
3.0 % fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water

20 % Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water
4 % Magnesiumoxide (MgO) totaal

1.5 % magnesiumoxide oplosbaar in water
0.01 %  B (Boor)
0.01 %  Cu (Koper)
0.5 %  Fe (IJzer)
0.01 %  Mn (Mangaan)
0.01 %  Zn (Zink)
Chloorarm

C. OVERZICHT PRODUCTGAMMA VOOR SIERTUIN
Floranid® Gazon 20+5+8 (+2): 
De langzaamwerkende meststof om toe te passen in het voorjaar.

20 % Stikstof totaal (N)
2.5 % Nitraatstikstof
8.0 % Ammoniumstikstof
9.5 % Isobutylideendiureum stikstof (Isodur®)

5 % Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
3.0 % fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water

8 % Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water
2 % Magnesiumoxide (MgO) totaal

1.0 % magnesiumoxide oplosbaar in water
0.01 %  B (Boor)
0.002 %  Cu (Koper)
0.3 %  Fe (IJzer)
0.01 %  Mn (Mangaan)
0.002 %  Zn (Zink)
Chloorarm
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Opgelet! 
naamswijziging: Floranid® Garden 
wordt nu Floranid® Club!



Floranid® NK 14+0+19 (+3):
Voor fosfaatrijke bodems.

14 % Stikstof totaal (N)
3.0 % Nitraatstikstof
6.0 % Ammoniumstikstof
5.0 % Isobutylideendiureum stikstof (Isodur®)

19 % Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water
3 % Magnesiumoxide (MgO) totaal

1.5 % magnesiumoxide oplosbaar in water
Chloorarm

Floranid® 32% N:
Bevat bijna uitsluitend traagwerkende Isodur®-stikstof. Zeer trage vrijgave van de stikstof.

32 % Stikstof totaal (N)
4.0 % Ureumstikstof
28.0 % Isobutylideendiureum stikstof (Isodur®)

 
Floranid® Racines 10+4+14 (+2)+ Agrosil:
De ideale combinatie van langzaamwerkende bemesting en bodemverbetering

10 % Stikstof totaal (N)
2.2 % Nitraatstikstof
4.1 % Ammoniumstikstof
3.7 % Isobutylideendiureum stikstof (Isodur®)

4 % Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
2.0 % fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water

14 % Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water
2 % Magnesiumoxide (MgO) totaal

1.0 % magnesiumoxide oplosbaar in water
9 % Siliciumdioxide (SiO2) totaal

3.5 % Siliciumdioxide (SiO2) oplosbaar in water
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Basacote® Plus 11 + 11 + 16 (+2)
De gecoate meststof met hoge kalium formule, ideaal voor plantbakken of kalibehoeftige terrasplanten.

11 % Stikstof totaal (N)
5.0 % Nitraatstikstof
6.0 % Ammoniumstikstof

11 % Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
9.0 % fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water

16 % Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water
2 % Magnesiumoxide (MgO) totaal

1.5 % magnesiumoxide oplosbaar in water
0.02 %  B (Boor)
0.05 %  Cu (Koper)
0.4 %  Fe (IJzer)

0.15 % gechelateerd met EDTA
0.06 %  Mn (Mangaan)
0.015 %  Mo (Molybdeen)
0.02 %  Zn (Zink)

 
Basacote® Plus 16 +8 + 12 (+2)
De gecoate meststof met hoge stikstof formule, ideaal voor plantbakken of  stikstofbehoeftige terrasplanten.

16 % Stikstof totaal (N)*
7.4 % Nitraatstikstof
8.6 % Ammoniumstikstof

8 % Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
5.6 % fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water

12 % Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water
2 % Magnesiumoxide (MgO) totaal

1.4 % magnesiumoxide oplosbaar in water
0.02 %  B (Boor)
0.05 %  Cu (Koper)
0.4 %  Fe (IJzer)

0.15 % gechelateerd met EDTA
0.06 %  Mn (Mangaan)
0.015 %  Mo (Molybdeen)
0.02 %  Zn (Zink)

* 12M bevat 15 % N totaal: 7 % NO3 en 8 % NH4
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Karisol®

Dé nieuwe organische bodemverbeteraar die zorgt voor een goede fysische, biologische en voedingskundige 
verhouding in de bodem. De bodemverbeteraar, die meer leven geeft aan uw bodem en planten.

Organische bodemverbeteraar op basis van:
60 % Oliekoeken van de boternoot  
20 % Cacaodoppen    
20 % Vlaco-gecertificeerde groencompost 

90 % Droge stof   
73 % Organische stof   
3 % Stikstof (N) totaal    

3 % Stikstof (N) organisch
1 % Fosforzuuranhydride (P2O5) totaal
2 % Kaliumoxide (K2O) totaal



Agrosil® LR:
Agrosil® LR activeert de wortelgroei en zorgt voor een diepere beworteling, waardoor water en voedings
stoffen beter opneembaar worden.

20 %  Totaal Fosforzuuranhydride (P2O5)
18 % P2O5 oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
12 % P2O5 oplosbaar in water

36 % Totaal kiezelzuur (SiO2)
27 % SiO2 reversibel oplosbaar

8.5 % Natrium

 
Triabon®  16+8+12 (+4)
De langzaamwerkende Crotodur-stikstof geeft uw planten voeding gedurende 3 tot 4 maanden.

16 % Stikstof totaal (N)
5.0 % Ammoniumstikstof
11.0 % Crotonylideendiureum (Crotodur®)

8 % Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
6.0 % fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water

12 % Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water
4 % Magnesiumoxide (MgO) totaal

3.0 % magnesiumoxide oplosbaar in water
0.02 %  B (Boor)
0.04 %  Cu (Koper)
0.10 %  Fe (IJzer)
0.10 %  Mn (Mangaan)
0.015 %  Mo (Molybdeen)
0.007 %  Zn (Zink)
Chloorarm
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Vraag onze uitgebreide brochure 
‘Het gazon van A tot Z’ (2009) aan 

of 

download deze brochure gratis van de website
www.compo-expert.be

en klik ‘Service’ aan en vervolgens ‘Brochures’.

Vraag onze uitgebreide brochure 
‘Tuinaanleg – Hoveniers; Aanleg en onderhoud van het gazon’ 

(2012) aan  

of 

download deze brochure gratis van de website
www.compo-expert.be

en klik ‘Service’ aan en vervolgens ‘Brochures’.
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D. MEER INFORMATIE NODIG?
BROCHURE ‘HET GAZON VAN A TOT Z’
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CONTACTEER ONZE DESKUNDIGEN

www.compo-expert.be

Jo Verschueren
Tel: +32 (0)497/58.89.31
E-mail: johan.verschueren@compo.be

België

Albert Sijtzema
Tel: +31 (0)6 557 785 68
E-mail: albert.sijtzema@compo.be

Nederland

Paul Mertens
Tel: +32 (0)497/58.89.02
E-mail: paul.mertens@compo.be

Product Manager België

Mattias de Wolf
Tel: +32 (0)497/58.89.38
E-mail: mattias.dewolf@compo.be

Nederland
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