
Meststoffenoverzicht 
 

Meststof Beschrijving Toepassing 
Stalmest Organische basisbemesting voor 

structuurverbetering van de grond 
en langzaam vrijkomende 
voeding voor gewassen 

1x per jaar 6 afgestreken kruiwagens 
(een halve kuub) per 100 m². Spit de 
mest in het najaar onder 

Paardenmest Organische basisbemesting voor 
structuurverbetering van de grond 
en langzaam vrijkomende 
voeding voor gewassen. Ook 
geschikt voor in een broeibak  

1x per jaar 6 afgestreken kruiwagens 
(een halve kuub) per 100 m². Verspreid 
de mest in het najaar over de grond en 
werk het in het voorjaar licht in 

Compost Organische plantaardige 
basisbemesting voor 
structuurverbetering van de grond 
en langzaam vrijkomende 
voeding voor gewassen 

1x per jaar 6 kruiwagens (een halve 
kuub) per 100 m². Verpreid de compost 
als mulchlaag over de grond in het 
najaar of voorjaar 

Culvita culterra 10-4-6 Gedroogde organisch-minerale 
basisbemesting met langzaam 
vrijkomende voedingsstoffen 

3 of 4x per jaar 10 kg per 100 m². 
Werk licht in en besproei eventueel 
voor een snelle werking 

Koemestkorrels Gedroogde organische 
basisbemesting met langzaam 
vrijkomende voedingsstoffen 

3 of 4x per jaar 1 kg per 5-8 m². Werk 
licht in en besproei eventueel voor een 
snelle werking 

Gedroogde kippenmest Gedroogde organische 
snelwerkende extra bemesting 
met een hoge concentratie van 
o.a. stikstof en calcium, voor 
gewassen die veel voeding 
vragen zoals kolen en 
vruchtgewassen 

1x per maand 1 kg op 5-8 m². Werk 
licht in en besproei eventueel voor een 
snelle werking 

Beendermeel Snel beschikbaar organisch 
fosfaat voor goede 
wortelontwikkeling en een rijke 
bloei en vruchtvorming. Kan ook 
toegevoegd worden aan de 
composthoop 

1 à 2 keer per jaar 50 tot 75 gram per 
m², afhankelijk van het gewas. Werk 
licht in en besproei eventueel voor een 
snelle werking 

Bloedmeel Snel beschikbare organische 
stikstof voor snelle (blad)groei en 
een diepgroen gewas. Kan ook 
toegevoegd worden aan de 
composthoop 

Elke 2 maanden 30 tot 50 gram per m². 
Werk licht in en besproei eventueel 
voor een snelle werking 

  



Kalkkorrels Calcium voor structuur- en 
zuurgraadverbeteraar en 
verbeterde opname van 
voedingsstoffen 

1x per jaar 10-15 kg per 100 m², 
afhankelijk van het gewas. Strooi in de 
winter 

Organische 
moes&kruidentuinmest 

Organisch-minerale 
basisbemesting speciaal voor 
groenten, kruiden en fruit 

3x per jaar, dosering afhankelijk van 
gewas (maximaal 200 gram per m²). 
Werk licht in en besproei eventueel 
voor een snelle werking 

Aardbeienmest Organische bemesting speciaal 
voor aardbeien en ander zacht 
fruit. Rijk aan fosfaat en kalium 

2x per jaar, 15 tot 30 gram per plant of 
50 tot 100 gram per m². Werk licht in 
en besproei eventueel voor een snelle 
werking 

Patentkali Kalium en magnesium voor 
gezonde gewassen in de moestuin 

Afhankelijk van het gewas 6-18 kg per 
100 m². Werk licht in en besproei 
eventueel voor een snelle werking 

Vinassekali Snel beschikbaar natuurlijk 
kalium en calcium voor 
vruchtgewassen, fruit, bol- en 
knolgewassen 

50 gram per m². Werk licht in en 
besproei eventueel voor een snelle 
werking 

Kieseriet Magnesium en zwavel voor 
heesters en naaldbomen en 
koolgewassen 

1x per jaar 3-7 kg per 100 m², dosering 
afhankelijk van het gewas. Werk in het 
voorjaar licht in en besproei eventueel 
voor een snelle werking 

Fosfaatmix Organisch fosfaat, te vergelijken 
met beendermeel: voor goede 
wortelontwikkeling en een rijke 
bloei en vruchtvorming 

5-8 kg per 100 m², afhankelijk van het 
gewas. Werk licht in en besproei 
eventueel voor een snelle werking 

Stikstofmix Organische stikstof, te 
vergelijken met bloedmeel:  
voor snelle (blad)groei en een 
diepgroen gewas 
 

5-8 kg per 100 m², afhankelijk van het 
gewas. Werk licht in en besproei 
eventueel voor een snelle werking 

 


