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Afgekorte naam NPK-mest
Korrel Onregelmatige ronde korrel
Korrelgrootte ca. 4 - 6 mm
Kleur Grijsgroen
Leveringsvorm In zakken à 25,0 kg/zak

Kleine verpakking in doos à 1,0 of 5,0 kg
Hoeveelheid/
leveringseenheid

Conform bestelling 
(volledige verpakking)

Samenstelling Totale stikstof (N): 18,00%
waarvan nitraatstikstof: 9,40%
waarvan ammoniumstikstof: 8,60%
Fosfaat (P2O5): 6,00%
(neutraal ammoniumcitraat en 
wateroplosbaar)
Aandeel wateroplosbaar: 4,00%
Kaliumoxide (K2O): 8,00%
(wateroplosbaar) 
Magnesiumoxide (MgO): 2,00%
(wateroplosbaar) 
Boor (Bo): 0,02% (wateroplosbaar) 
Koper (Cu): 0,05% (wateroplosbaar) 
IJzer (Fe): 0,20% 
(wateroplosbaar als chelaat van EDTA) 
Mangaan (Mn): 0,06% (wateroplosbaar) 
Molybdeen (Mo): 0,02% 
(wateroplosbaar) 
Zink (Zn): 0,015% (wateroplosbaar) 

Doseeradvies Bij extensieve groenvoorzieningen:
Telkens 35 g/m² als basis- en 
verzorgingsmest.
Bij intensieve groenvoorzieningen:
60 g/m² als basis- en 50 g/m² als 
verzorgingsmest.

Opslag Koel, droog, zakken bij langere 
opslagduur beschermd tegen UV 
opslaan.

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde 
productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden 
om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor 
drukfouten.

Optigrün langwerkende kunstmest Opticote is een omhulde 
korrel welke gecontroleerd de voedingstoffen afgeeft. Speciaal 
voor extensieve en intensieve daktuinen.

Toepassing
Geschikt als basis meststof bij extensieve dakbegroeingen en 
daktuinen. Niet voor gazons of plantenbakken.

Toepassingsaanwijzingen
- De waarden van het doseeradvies zijn richtwaarden. Voor de 
  daadwerkelijke dosering moet een bodemanalyse worden 
  uitgevoerd
- Er wordt aanbevolen om de mest met een strooiwagen
  uit te rijden om een zo gelijkmatig mogelijke verstrooiing en
  dosering op het substraatvlak te bereiken
- In principe kan het bemesten zowel voor als na het zaaien 
  resp. na het plaatsen van vegetatiematten gebeuren
- Voor zover een opleveringsverzorging is overeengekomen, wordt 
  geadviseerd om de basismest pas tijdens het eerste 
  verzorgingsproces na ca. 2 - 3 maanden uit te strooien, omdat in 
  de kiemende wortelvormingsfase doorgaans de in het substraat 
  aanwezige voedingsstoffen voldoende zijn
 - De langdurige werking van de mest bedraagt ca. 8 - 9 maanden. 
  Dat betekent dat doorgaans één bemesting/jaar voldoende is 
  die dan idealiter in het voorjaar dient te worden uitgevoerd 
  (bijv. maart/april)

Aanwijzing conform de verordening voor gevaarlijke stoffen
Opticote is een meststof met ammoniumnitraat van groep B.
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