
VOORDELEN
•  Heeft een groot corrigerend vermogen. 
•  Kan in 1 werkgang gegeven worden. 
•  Bevat extra nutriënten/spoorelementen. 
•  Verbetert de structuur van de bodem.
•  Vermindert droogtestress.
•  Stimuleert en voedt het plant- en bodemleven.
•  Verhoogt de ziektewerendheid.
•  Toegelaten als A meststof in biologische teelten  
 volgens Verordening (EG) 889/2008 (afhankelijk van  
 samenstelling).

EIGENSCHAPPEN 
•  Leverbaar op basis van verschillende    
 hoogwaardige compostproducten. 
•  Is rijk aan voeding voor/en bodemleven.
•  Is vrij van onkruidzaden en ziektekiemen.
•  Voldoet aan de strengste eisen voor wat betreft de  
 aanwezigheid van verontreinigingen en zware metalen.

VERPAKKING
Een Vigro Receptmix is los of in bigbags verkrijgbaar. 
Afhalen of leveren op locatie is mogelijk. 

GEBRUIKSRICHTLIJNEN
•  Geschikt voor alle teelten. 
•  Aanbrengen voor aanplant of bij verbetering in   
      bestaande situaties.
•  Door bestaande bodem mengen.
•  Hoeveelheid afhankelijk van bodemanalyse 
      en/of -advies.

Waarschuwing: Bovenstaande omschrijving bevat slechts aanbevelingen. 
Aangezien er door Van Iersel geen controle uitgeoefend kan 
worden op opslag, behandeling, toepassing, gebruik, weer, plant- of 
bodemomstandigheden voor, tijdens en na toepassing (alles wat invloed 
kan hebben op het functioneren van ons programma), wordt onder 
geen enkele omstandigheid verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid 
geaccepteerd voor schade, verlies, gebrek in werking of ongevallen 
(gevolgschade of anders), ontstaan door opslag, toepassing of gebruik. 
De koper neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor 
het gebruik van Van Iersel Compost producten. Van Iersel adviseert 
een teeltadviseur te raadplegen voor een producttoepassing. Indien 
bovenstaande aanbevelingen afwijken van een bemestingsadvies, raadt 
Van Iersel u aan om het advies aan te houden. Bij twijfel hierover raadt 
Van Iersel u aan contact op te nemen met uw adviseur.

www.van-iersel.eu

VIGRO RECEPTMIX
Een Vigro Receptmix is een compostproduct of 
samenstelling van compostproducten waaraan extra 
nutriënten en/of spoorelementen zijn toegevoegd. 
Een mengsel wordt toegepast om specifieke voeding 
aan te brengen en om de biodiversiteit van het 
bodemleven te stimuleren. Eerst wordt de bodem in 
kaart gebracht aan de hand van een bodemanalyse 
en –advies. De bodemtoestand en behoefte van 
toekomstige beplanting bepalen de hoeveelheden 
nutriënten en/of spoorelementen die moeten 
worden aangebracht. Kortom, een Vigro Receptmix 
is het startpunt  voor een optimale bodem.  
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GEMIDDELDE SAMENSTELLING

Er is geen gemiddelde samenstelling te geven 
aangezien een Vigro Receptmix voor iedere situatie 
anders is. Elk type compost kan worden gebruikt 
in een Vigro Receptmix. Dit is afhankelijk van de 
wensen van de klant. (Bijvoorbeeld meer bacteriën 
met Vigro Houtcompost, meer schimmels met 
Vigro Schimmelhumus en/of meer protozoa met 
Vigro Wormhumus).

•   RECYCLING GROENAFVAL
 

•   COMPOST(MENGSELS)    BODEMANALYSES•


