NATUURGROND
VOOR IN POT EN BAK

100% NATUURLIJK
TOEPASSING

Voor binnen en buiten
Oppotten en aanplanten van terras-,
balkon- en tuinplanten
Verpotten van kamerplanten

EIGENSCHAPPEN

Heeft een luchtige grondstructuur
Zorgt voor een goede wortelontwikkeling
Bevat voor 110 dagen organische voeding
Geeft een natuurlijke groei en rijke bloei

GEBRUIKSAANWIJZING
OPPOTTEN - AANPLANTEN

SAMENSTELLING

VERPOTTEN

Potgrond voor biologische teelt, op basis
van kokosgrond, groencompost, tuinturf,
veenmosveen, kalk en organische meststoffen.

Neem een ruime pot of bak en vul deze met een laag
Natuurgrond van Moeder Aarde. Plaats de planten
in de pot of bak. Vul het geheel aan met Natuurgrond
en druk de grond licht aan. Daarna voldoende water
geven.

Haal de plant uit de pot en verwijder voorzichtig de
oude grond. Dit kan eventueel door de potkluit in een
emmer water te dompelen. Neem een ruime pot en vul
deze met een laag Natuurgrond. Plaats dan de plant
en vul het geheel aan met Natuurgrond. Druk de grond
licht aan zodat de planten voldoende stevig staan.
Daarna voldoende water geven.

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

pH ( water ) zone
Organische meststof
NPK 6-5-7 (+4) MgO

5.0 – 6.5
5 kg p/m3

Voor gebruik de inhoud van de zak goed losschudden.

MOEDER AARDE NATUURGROND
IS VERKRIJGBAAR IN:

TIP!

EAN CODE

ART.NR.

INHOUD

AANTAL
PALLET

CONSUMENTEN
PRIJS

8712697210021

MA20N

20 L

120

€ 3.29

8712697210038

MA40N

40 L

60

€ 5.99

Zet de planten op de juiste plaats (in het licht, in de zon
of in de schaduw) afhankelijk van wat uw plant nodig
heeft. Geef dagelijkse kleine hoeveelheden water
en verwijder regelmatig de uitgebloeide bloemen.
Voedt na 110 dagen bij met plantenvoeding. Zo krijgt u
optimaal plantplezier !

BEWAARADVIES

Aangebroken zak droog en gesloten bewaren.

