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Beste Klant,  
nu maak je morgen…
Wie een betere wereld wil, moet daar ook zelf 
initiatief in nemen. Dat is de gedachte van waaruit 
ECOstyle meer dan 50 jaar geleden als eerste begon 
met het ontwikkelen en aanbieden van ecologisch 
verantwoorde producten, met minimale impact 
op het milieu en de gezondheid. Een gedreven 
antwoord op het grootschalige gebruik van chemische 
gewasbeschermingsmiddelen. Vandaag delen we met 
vele mensen in Europa de gedachte dat we een positieve 
invloed hebben als we de natuur geven wat het nodig 
heeft, dat we op die manier de natuurlijke balans van 
plant en dier kunnen herstellen en behouden.
 
ECOstyle blijft samen met klanten en partners zoeken 
naar nieuwe oplossingen en alternatieve ingrediënten 
die de werking van de natuurlijke kringloop versterken. 
Het assortiment Myco- en OpMaat-meststoffen, 
Terra-producten als bodemverbeteraar en de 
gewasbeschermingsmiddelen zijn hier getuigen van. 
Door bewust deze producten in uw bedrijfsvoering in 
te passen, wacht u de toekomst niet af, maar maakt 
u er zelf een begin mee. Want een mooie toekomst is 
namelijk niet ver weg.
 
Nu maak je morgen…
 
Josiane Smeets
Managing Director

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op 
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Colofon
Hoofdredacteur
Jeroen Costermans

V.U.
ECOstyle bvba
Glabbeekstraat 129
3450 Geetbets
Tel. 011 580 585
info@ecostyle.be

Versie: 2021

Vormgeving
moof.be

Fotografie
ECOstyle PlantPro

Druk
Van der Eems

innovative ECOstyle patent
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VOORWOORD

Voorwoord
Alstublieft! U heeft een nieuw ECOzine in handen. Weer een nieuwe 
mogelijkheid voor een inkijkje in onze duurzame producten, innovaties en 
ontwikkelingen voor de aankomende tijd.

Door de klimaatveranderingen zullen de uitdagingen die we in de tuin 
tegenkomen steeds groter worden. Het weer zal steeds extremer worden en zal 
zo ook een bedreiging vormen voor de tuin. Hier zullen we als tuinprofessionals 
op in moeten spelen.

Wij helpen hierbij door onder andere ProtoPlus toe te gaan voegen aan al onze 
Myco-meststoffen. Zo creëren we samen met de natuur sterkere en vitalere 
planten. Welke beter bestand zijn tegen periodes van bijvoorbeeld hitte en 
droogte. En om insectenplagen natuurlijk en duurzaam te bestrijden hebben we 
aaltjes in ons assortiment opgenomen.

Genoeg ontwikkelingen dus de aankomende tijd. We kijken 
daarom uit naar een tijd vol nieuwe kansen. ECOstyle staat nooit 
stil en zal ook nu blijven innoveren en meedenken. Dus mocht 
u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze 
ECOzine aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

Voor nu veel leesplezier!

Jeroen Costermans
Sales Manager ECOstyle Professional
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MICRO-ORGANISMEN

Het belang van 
 MICRO-ORGANISMEN

Wat doen micro-organismen?
Gisten zijn belangrijk bij het vormen en behouden 
van een goede bodemstructuur. Omdat gisten 
voedsel zijn voor o.a. bacteriën, zijn ze onmisbaar 
voor een gezonde populatie nuttige bacteriën. 
Bacteriën zijn in de bodem verantwoordelijk voor de 
afbraak van verse organische stof, zoals afgevallen 
blad. Verse organische stof bevat veel suikers en 
eiwitten die bij de afbraak worden omgezet in 
voor de plant opneembare voedingselementen 
en bouwstoffen. Daarnaast is een diversiteit 
aan bacteriën ook belangrijk voor een goed 

weerstandsniveau van de plant. Schimmels zijn in 
de bodem verantwoordelijk voor de afbraak van het 
‘moeilijke materiaal’ zoals houtige delen van de plant 
en wortels. Daarnaast is een bepaald type schimmel, 
de Mycorrhizae, in staat om in symbiose te leven met 
de plant. De plant levert suikers aan de Mycorrhizae, 
die vervolgens vocht en voedingsstoffen, met name 
fosfaat en sporenelementen, uit de bodem haalt en 
aan de plant levert. Protozoa versnellen de werking 
van bacteriën waardoor er meer voor de plant 
beschikbare voedingsstoffen vrijkomen.

Micro-organismen zijn onmisbaar voor een gezonde bodem.  
Zo hebben micro-organismen een positieve invloed op:
✔ De structuur van de bodem.
✔ De opname van water en voedingsstoffen.
✔ De wortelgroei: tot wel 9x groter worteloppervlak.
✔ De weerbaarheid en vitaliteit van de plant.

Door de lange schimmel draden 
van de mycorrhizae schimmel 
wordt het worteloppervlak 
tot wel 9x vergroot. Dit wordt 
ook wel de Mycorrhizosfeer 
genoemd.

Onze visie op bemesting is gebaseerd op de 
organische kringloop. Deze kringloop houdt 
in dat organisch materiaal in de bodem door 
allerlei levende organismen stap-voor-stap 
worden afgebroken tot voor de plant beschikbare 
voedingselementen. Behalve wormen en in 
de bodem levende insecten zijn vooral micro-
organismen zoals schimmels, gisten, bacteriën 
en protozoa zeer belangrijk voor de afbraak van 
organische stof tot mineralen. Het in stand houden 
en voeden van deze natuurlijke processen in de 
bodem is wat het ECOstyle bemestingsconcept 
uniek maakt. 
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MYCO-GAZON PROTOPLUS

BIG 5: 5 topproducten voor 
aanleg en onderhoud van de tuin! 

Terra-Fertiel: 
✔	Activeert en stimu-

leert het bodemle-
ven

✔	Verbetert de 
groeipotentie van de 
bodem

✔	Verhoogt de ziekte-
weerbaarheid van 
bodem en planten

✔	Heft structuurpro-
blemen op

Myco-Siertuin: 
✔	Werkt al bij 5° C
✔	Zorgt voor een beter 

rendement bij aan-
plant

✔	Tot 9 keer meer 
wortelbereik

OpMaat Kalk: 
✔	Verhoogt en onder-

houdt de pH-waarde
✔	Buffert de pH voor 

een lange periode
✔	Verbetert de bo-

demstructuur

Myco Gazon: 
✔	Snelle werking in het 

voorjaar
✔	Sterker en groener 

gras
✔	Reeds werkzaam 

vanaf 5°C

Terra-Actif: 
✔	Organische, niet 

zurende bodemver-
beteraar

✔	Rijk aan kokosvezels
✔	Verhoogt organisch 

stofgehalte
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PT-MIX

De bodem bevat voldoende 
voorraad van zowel 

organisch- als mineraal 
gebonden Fosfor (P). Echter, 

planten nemen fosfor 
voornamelijk op in de vorm 

van in water oplosbare 
fosfaten. Planten hebben 

er dus baat bij dat deze 
voldoende beschikbaar zijn 

in de bodem.

Maakt organisch en mineraal  
gebonden fosfaten vrij

PT-Mix

VOORDELEN VAN PT-MIX:
✔  Maakt organisch en mineraal gebonden fosfaten  

vrij voor de planten.

✔  Betere wortelontwikkeling.

✔  Betere groei in tijden van droogte.

✔  Met bacteriën die de aanmaak van groeihormonen  
stimuleren.

Productspecificaties
Vloeibaar
5 x 109 kiemen/g 
Bacillus soorten: 
Verpakking: 5 L

PT-Mix: Maakt fosfaten beschikbaar
De Bacillus soorten in PT-Mix zijn in staat om de mineraal en organisch 
gebonden fosfaten weer beschikbaar te maken voor de plant. Hierdoor 
kan bij een lagere fosfaat-gift nog steeds een rendabele opbrengst worden 
behaald. Uit praktijkproeven is gebleken dat planten door een behandeling 
met PT-Mix ook beter bestand zijn tegen aanhoudende droogte.

PT-Mix werkt goed samen met 
onze bodemverbeteraar 

Terra-Fertiel.

Kijk op pagina 12 voor meer informatie over Terra-Fertiel.
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NEMASTYLE 

Biologische bestrijding van bodeminsecten met aaltjes

Hoe werken ze?
Aaltjes zijn actieve jagers en ze herkennen 
plaaginsecten zoals engerlingen, emelten of larven 
taxuskever aan hun geur. Na toepassing gaan de 
aaltjes direct op zoek naar het plaaginsect en dringen 
binnen via een lichaamsopening. 
Eenmaal binnengedrongen infecteren ze deze met 
een bacterie. De bacterie doodt het plaaginsect 
en deze sterft binnen 2 tot 3 dagen. Het dode 
bodeminsect wordt door de aaltjes gebruikt 
als broedkamer en als voedselbron. Aaltjes 
vermenigvuldigen zich snel om na 2 tot 6 weken weer 
nieuwe plaaginsecten op te zoeken en te infecteren. 
Dit proces blijft zo doorgaan, net zolang als er 
voldoende plaaginsecten (voedselbronnen) zijn voor 
de aaltjes. Aaltjes bewegen zich voort via het vocht in 
bodem. De bodem moet dus vochtig zijn om op zoek 
te kunnen gaan naar een nieuwe plaag. 
Aaltjes kunnen niet lang buiten een gastheer 
overleven, dus zodra er geen prooien meer zijn, 
sterven ze.

Hoe toepassen?
• Inhoud van verpakking in één keer gebruiken
• Niet in volle zon toepassen. Het beste gebruiken bij 

regenweer of bewolkt weer
• Voor toepassingen van gieter of rugsproeier filters 

verwijderen
• Zorg voor en na toepassing voor een vochtige 

bodem

Aaltjes tegen engerlingen 
Nemastyle ENG

Aaltjes tegen emelten 
Nemastyle EM

Aaltjes tegen larven van taxuskever 
Nemastyle TAX

Voor een gemakkelijk praktische toepassing 

gebruik de Nemasprayer
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NUTRI-NAJAAR

Totaalbemesting
Geef de tuin een najaars-boost door te bemesten met Nutri-Najaar, een 
nieuw en innovatief product van ECOstyle. Deze organische NPK-meststof 
heeft een hoog kaliumgehalte en als unieke eigenschap: toegevoegde kalk. 
Deze kalk is onze speciale OpMaat Kalk, met micro-organismen. Op deze 
manier verbetert u de zuurgraad, de bodemstructuur én zorgt u voor een 
gezonde en sterke plant in het najaar. Een uitstekende voorbereiding op 
het voorjaar!  

Voorkom mosvorming in het gazon
Mos is dol op een zure bodem met onvoldoende voedingsstoffen, 
gering bodemleven en een slechte structuur. De toegevoegde kalk in 
Nutri-Najaar voorkomt mosvorming in het najaar en de hoge dosis 
kalium versterkt het gras. Zo heeft u in het voorjaar minder last van mos.

Nutri-Najaar

VOORDELEN VAN NUTRI-NAJAAR
✔ Helpt planten goed de winter door.

✔ Versterkt het gazon voor de winter.

✔ Gaat verzuring van de grond tegen.

✔ Indirecte werking tegen mos.

✔ Is geschikt voor alle typen grond.
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OPMAAT KALK

OpMaat Kalk
Er kan nog zoveel bemest worden, maar als de pH 
van de bodem niet in orde is, is de toestand van de 
bodem niet optimaal. Om te beginnen bepaalt de 
pH-waarde voor een groot deel hoe de voedings-
elementen die in de grond zitten zich gedragen. Bij 
een bepaalde zuurgraad gaan sommige elementen 
verbindingen aan, waardoor ze niet meer opneem-
baar zijn voor de plantenwortels. De elementen 
zitten dus nog wel in de grond, maar zijn niet meer 
beschikbaar voor de planten. 

Door OpMaat Kalk te gebruiken wordt de pH-
waarde van de bodem herstelt en komen de 
voedingselementen wel beschikbaar voor de planten. 
Het fijne van OpMaat Kalk, is dat het het hele jaar 
gestrooid kan worden in combinatie met onze 

meststoffen. Zo blijft de zuurgraad van de bodem op 
orde én zijn er altijd voldoende voedingsstoffen voor 
de planten beschikbaar. 

Een duurzame oplossing:
OpMaat kalk is gemaakt uit een restproduct van 
de Nederlandse waterwin-industrie, waardoor het 
een duurzame oplossing is.  De harde en stuifvrije 
microkorrel zorgt voor een mooi strooibeeld en heeft 
een neutrale kleur. Samen met de toegevoegde 
micro-organismen zorgt de kalk voor een verbetering 
van de zuurgraad en de bodemstructuur.

 

VOORDELEN VAN OPMAAT KALK
✔  Verhoogt en onderhoudt de pH-waarde.

✔  Buffert de pH voor een lange periode.

✔  Kan jaarrond gebruikt worden in combinatie 
met onze meststoffen.

Omdat OpMaat Kalk alleen oplost bij een te lage 

pH, is overdoseren niet mogelijk en daarom heeft 

OpMaat Kalk een lange, bufferende werking.

Meet de pH makkelijk met onze bodemtest
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BEMESTINGSSCHEMA

Zie pagina 18 voor ons complete assortiment. 

BemestingsschemaBemestingsschema 
BENODIGDHEDEN BIJ AANLEG

BENODIGDHEDEN BIJ ONDERHOUD

GAZON 
3-5 kg 

OpMaat Kalk /100m2

10 kg 
Myco-Gazon/100m2

10 kg
Terra-Fertiel/100m2

GAZON SIERTUIN HAGEN BOMEN

Jaarrond 
3-5 kg OpMaat Kalk /100m2 

onderhoudsbekalking 

1e bemesting: maart-april  
10 kg/100m2 Myco-Gazon

2e bemesting: mei-juni          
5 kg/100m2 Myco-Gazon

3e bemesting: 
augustus-september   

5 kg/100m2 Myco-Gazon

Jaarrond
3-5k g OpMaat Kalk /100m2 

onderhoudsbekalking 

1e bemesting: maart-april    
10 kg/100m2 Myco-Siertuin

2e bemesting: mei-juni          
5 kg/100m2 Myco-Siertuin

3e bemesting:  
augustus-september   

5 kg/100m2 Myco-Siertuin

1 haag 
(10 strekkende meter)

1e bemesting: maart-april  
500 gr Myco-Haag

2e bemesting: mei-juni          
250 gr Myco-Haag

3e bemesting: 
augustus-september  

250 gr Myco-Haag

1 boom 
1e bemesting: maart-april   

250 gr Myco-Siertuin

2e bemesting: mei-juni         
125 gr Myco-Siertuin

3e bemesting: 
augustus-september  
125 gr Myco-Siertuin

SIERTUIN 
3-5 kg  

OpMaat Kalk /100m2 

10 kg 
Myco-Siertuin/100m2

10 kg
Terra-Fertiel/100m2

HAGEN
1 haag  

(10 strekkende meter) 
met grond in het  
plantgat mengen: 

1 zak Terra-Actif 70 L  
(bij een grote haag 2 zakken)

500 gr Terra-Fertiel

500 gr Myco-Haag

500 gr OpMaat Kalk 

Na aanplant afstrooien  
met: 1 zak Terra-Actif 70 L 

BOMEN

1 boom 
met grond in het  
plantgat mengen: 

1 zak Terra-Actif 70 L  
(bij grote bomen 2 zakken)

2 kg Terra-Fertiel

2 kg Myco-Siertuin

1 kg OpMaat Kalk 

Na aanplant afstrooien  
met: 1 zak Terra-Actif 70 L 

OPMERKINGEN
• Bij aanleg in september-oktober, eerste onderhoudsbemesting in  

maart-april. 
• Bij aanleg in maart-april, de eerste onderhoudsbemesting in mei-juni.
• Bij aanleg in mei-juni, de eerste onderhoudsbemesting in augustus-

september.

TIP Gebruik Terra-Fertiel wanneer de bodem extra structuur en bodemleven kan gebruiken!
1 keer per jaar 3,5 kg Terra-Fertiel /100m2 voor gazon en siertuin.
1 keer per jaar 200 gr Terra-Fertiel per 10 strekkende meter haag of boom.

Bord_Bemestingsschema_2018_BE.indd   1 20/08/18   09:52

Benodigdheden bij aanleg

Benodigdheden bij onderhoud

10



BODEMCHECK

In 5 stappen  
 een probleemloze tuin

Elke hovenier of groenvoorziener wil een probleemloze en 
duurzame tuin, die gemakkelijk te onderhouden is. Zonder mos in 
het gazon, gebreksverschijnselen in de border, zonder ziekten of 
plagen. Dat kan! Duurzaam en 100% organisch!

‘Wist u dat dat er in één 
theelepeltje gezonde 
grond meer micro-

organismen leven dan dat 
er mensen op aarde zijn? ’

Brenda Loznik - Plantspecialist R&D ECOstyle

Stap 1  Structuur: betoniet of basaltmeel / Terra-Actif en Terra-
Fertiel 
Belangrijk voor de water- en zuurstofhuishouding 
én een goede wortelgroei. 

Stap 2  De juiste pH: OpMaat Kalk 
De ideale pH-waarde van de bodem ligt tussen de 5,5 - 7.

Stap 3  Organisch stof: Terra-Actif 
Een juist hoeveelheid organische stof (humus) is niet 
alleen van belang voor een goede bodemstructuur, maar 
vormt ook de voeding voor het bodemleven. 

Stap 4  Bodemleven: Terra-Fertiel 
Een actief bodemleven zorgt voor vitale en sterke planten. 

Stap 5  Voeding: Myco meststoffen / Nutri-meststoffen 
Een goede voedingstoestand van de bodem is 
een garantie voor een gezonde plant.

Volg de 5 stappen van onze bodemcheck en laat de natuur voor u werken!
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TERRA-FERTIEL

Terra-Fertiel
Stimuleert het bodemleven en 

geeft optimale groei en weerstand

VOORDELEN VAN TERRA-FERTIEL
✔  Stimuleert en activeert het bodemleven. 

✔  Verbetert de bodemstructuur. 

✔  Verbetert de groeipotentie van de bodem. 

✔  Verhoogt de ziekte-weerbaarheid van de bodem. 

Samenstelling: Organisch 
bodemverbeterend middel rijk aan 
organische stof waarin bacteriën 
en schimmels gemengd zijn.
Formulering: granulaat
Derogatienummer: EM035.ES
Verpakking: 25 kg

Wat is Terra-Fertiel?
Terra-Fertiel is dé ideale bodemactivator die helpt de juiste 
omstandigheden te creëren, waardoor de kwaliteit van planten verbetert. 
Terra-Fertiel bestaat uit een combinatie van organische stof, kalk, 
zeewierextracten en kleimineralen waarop diverse natuureigen schimmels, 
bacteriën en gisten zijn geënt.  
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TERRA-FERTIEL

Samenstelling van Terra-Fertiel

Bacteriën: Actinomyceten zijn 
verantwoordelijk voor de productie van 
stoffen die de ontwikkeling van schadelijke 
bacteriën en schimmels onderdrukken 
(antibiotica). 

Bacillus-soorten zijn mede verant woordelijk 
voor de afbraak van organische stof. De 
toegevoegde bacillus soorten produceren 
ook planthormonen zoals onder meer 
auxines. Deze stimuleren de groei van 
wortels.

Schimmels: 
waaronder Mucor-soorten en Penicillum-
soorten voor de opbouw van een divers 
bodemleven. Zij zorgen voor de afbraak 
van organisch materiaal. Daarnaast hebben 
ze een belangrijke rol in het vrijmaken van 
voeding.

Gisten: 
versnellen de afbraak van organisch 
materiaal.

Zeewier: 
stimuleert de groei van het bodemleven.

Kalk: 
voor optimale ontwikkeling van micro-
organismen en de juiste zuurgraad (pH-
waarde) van de bodem. Binding tussen klei 
en andere deeltjes. In zandgrond vormt kalk 
het plakkend skelet om de zanddeeltjes.

Kleimineralen: 
verbeteren de structuur en de 
vochthuishouding en zijn tevens draagstof 
voor micro-organismen.

Organische stof: 
voldoende organische materiaal is 
van essentieel belang voor een goede 
bodemstructuur.

PROEFRESULTATEN 

Aanplant Carpinus Proef PCS 18-19 

Wetenschappelijk bewezen: Terra-Fertiel en PT-Mix verminderen 
het risico op uitval aanzienlijk!

Standaard bemesting Behandeld met PT-Mix 
en Terra-Fertiel

 Bemest Onbemest Bemest + Terra-Fertiel
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RAPTOL

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Raptol is een insecticide met acaricide werking op basis van natuurlijk 
pyrethrum met toevoeging van koolzaadolie als hulpstof. Het is goed 
inzetbaar tegen de wat moeilijker te bestrijden insecten, zoals spint, trips,  
wol-, schild- en dopluis. De koolzaadolie maakt de beschermlaag (wol, 
schild of dop) van insecten weker. Het natuurlijke pyrethrum komt hierdoor 
gemakkelijker in de huidopeningen van het te bestrijden insect terecht.
Het natuurlijke pyrethrum tast het zenuwstelsel van het insect aan 
waardoor het dood gaat. Daarnaast kent koolzaadolie een goede werking op 
de eitjes van insecten. Ook beïnvloedt koolzaadolie het ademhalingsorgaan 
van volwassen insecten negatief.

Raptol
Insecten- en spintbestrijdingsmiddel met een toelating in de teelt van: 

Appels - Groenten - Siergewassen

VOORDELEN VAN RAPTOL:
✔ Snelle directe werking en geen residu.

✔ Nagenoeg geen resistentie mogelijk.

✔  Korte wachtijd tussen behandeling en oogst en/of 
(her)introductie nuttige insecten.

✔  Zeer effectief tegen volwassen insecten, larven en eieren  
van bladluis, spint, trips, witte vlieg, wol-, dop- en schildluis.

Werkzame stof: Natuurlijk  
pyrethrum & koolzaadolie
Formulering: EC
Gehaltes: Natuurlijk pyrethrum  
4,59 gram/liter
Koolzaadolie 825,3 gram/liter
Toelatingsnummer: 9853 P/B
Verpakking: 10 liter

Toegestaan in  
de biologische land- en tuinbouw
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ULTIMA PRO

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Ultima PRO is een contactherbicide dat breed inzetbaar is 
bij de bestrijding van onkruid, mos en algen. Het pakt niet 
alleen het blad aan, maar voorkomt ook hergroei van de 
plant. Omdat Ultima PRO volledig biologisch afbreekbaar is, 
komen er bijgevolg geen restproducten van het middel in het 
milieu terecht. Ultima PRO is vooralsnog alleen bruikbaar voor 
handmatige toepassing via drukspuittechnieken. Het is bij 
uitstek geschikt voor terrassen, opritten en siertuin.

Ultima PRO
Doeltreffend onkruid en mos bestrijden

VOORDELEN VAN ULTIMA PRO:
✔ Bestrijdt ook hardnekkige onkruiden en mos.

✔  Geschikt voor oprit, terras en siertuin.

✔  Snelle en efficiënte werking. Binnen 3 uur  
zichtbaar resultaat. 

✔ Ecologisch verantwoord. Bevat géén glyfosaat.

Werkzame stof: Pelargonzuur  
& maleïnehydrazide
Formulering: SL (met water 
mengbaar concentraat)
Gehalte: 186,7 g/L pelargonzuur 
en 30 g/L maleïnehydrazide
Toelatingsnummer: 9688 P/B
Verpakking: 10 liter

Na 1 uur

Na 3 uur

Voor

Met wortelwerking!

15



MYCO-HAAG 

Myco-Siertuin • Myco-Haag
Rijk aan nuttige bodemorganismen:  

Mycorrhizae, Bacillus bacteriën en Protozoa

MYCO-SIERTUIN
TOEPASSING BIJ AANLEG 
EN ONDERHOUD:
✔ Kan direct in het plantgat/plantsleuf 

worden toepast, er is geen risico op 
verbranding

✔ Gegarandeerde langdurige werking

✔ Verhoogt de stresstolerantie

✔ Verhoogt de fosfaatopname van de 
wortels opname van voeding en water 

MYCO-HAAG
TOEPASSING BIJ AANLEG 
EN ONDERHOUD:
✔ Ideale meststof bij aanplant en 

onderhoud van beukachtigen (fagus, 
carpinus)

✔ Bevat de Mycorrhizae-schimmels die 
beukachtigen nodig hebben om te leven

✔ Kan direct in het plantgat/plantsleuf 
worden toepast, er is geen risico op 
verbranding

✔ Beperkt het uitvalpercentage aanzienlijk
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TERRA-ACTIF

Terra-Actif
Hoogwaardige bodemverbeteraar, rijk aan kokosvezels!

VOORDELEN VAN TERRA-ACTIF
✔  Bufferende werking door de toevoeging van kokosvezels

✔  Verbetert de bodemstructuur

✔  Optimaliseert de lucht-en waterhuishouding

✔  Stimuleert een optimale groei

Toepassing: Bij aanleg, onderhoud 
of als topdressing
Dosering: 
70L/10m² onderhoud en/of aanleg 
van gazons of borders
1/3 deel op 2/3 deel grond bij 
aanplant van hagen, heesters of 
bomen
Samenstelling: 
Compost van loofboomschors
Gecomposteerde naaldhoutschors
Kokosvezels
Organische stof: >20%

Organische bodemverbetering
Vaak zijn problemen in tuinen terug te brengen naar een slechte 
bodemstructuur. Hierdoor kunnen planten voedingsstoffen niet goed 
opnemen, is de lucht- en waterhuishouding niet in orde, groeit de grasmat 
niet dicht of sterven de planten zelfs af. Ook kunnen hierdoor eerder 
gebreksverschijnselen of ziekten ontstaan. Daarom is het erg belangrijk 
om bij de aanleg de bodemstructuur te verbeteren met organische 
bodemverbeteraars zoals Terra-Actif.
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ASSORTIMENT

Stimulerende 
bodemverbeteraars

Terra-Fertiel
Bodemverbeteraar op basis van schimmels, 
bacteriën en gisten. Stimuleert en activeert  
het bodemleven direct.

Terra-Actif
Bodemverbeteraar rijk aan kokosvezels. 
Optimaliseert de water- en luchthuishouding.

Bentoniet
Het verbetert de samenhang van zandgrond 
waardoor de bodemstructuur verbetert.

Basaltmeel
Kleigrondverbe teraar die kleigrond beter 
bewerkbaar maakt.

Terra

Kies het juiste product

Samengestelde speciaal 
meststoffen 

Myco-Gazon
Voor een diepgroen en sterk gazon, met een 
indirecte werking tegen onkruid en mos.

Myco-Siertuin
Voor een (snel) dicht en gezond plantvak. Met 
fosfaatvrijmakende bacteriën en Mycorrhizae.

Myco-Haag
Beperkt de inboet en het uitvalspercentage 
aanzienlijk. Geschikt voor alle type hagen.

Myco-Rodo
Met specifieke micro-organismen voor 
zuurminnende planten. De specifieke 
Mycorrhizae zijn actief bij een pH <5,5.

Myco-Sedum
Voor de aanleg en het onderhoud van  
sedum- en groendaken.

Myco

Samengestelde meststoffen

Nutri-Najaar
Speciaal meststof voor gebruik in het najaar. 
Om planten af te harden voor de winter. 

Nutri-Basis
Basismeststof met langdurige werking. Geschikt 
voor de hele tuin. 

Nutri
Vloeibare meststoffen

PT-Mix
Maakt organisch en mineraal gebonden 
fosfaten vrij en opneembaar voor de plant.

PT-Mix

innovative ECOstyle patent
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ASSORTIMENT

Enkelvoudige meststoffen voor 
het aanvullen van tekorten

OpMaat N11 - Stikstof
Snel herstel van geel- en bruinverkleuring. 
Indirecte werking tegen klaver.

OpMaat P10 - Fosfaat
Bevordert de beworteling en stimuleert 
knopvorming.

OpMaat K15 - Kalium
Maakt het gazon en de border vorst en 
droogtebestendig.

OpMaat Kalk - Calcium
4 seizoenenkalk verrijkt met micro-organismen. 
CO2-neutrale en stuifvrije korrel.

voor het beste resultaat

Effectief en duurzaam en 
bestrijden

Ultima PRO
Ultima PRO is een contactherbicide die breed 
inzetbaar is bij de bestrij ding van onkruid, mos 
en algen.

Raptol
Insecticide met acaricide werking op basis 
van natuurlijk pyrethrum. Inzetbaar tegen 
insecten, zoals spint, trips, wol-, schild-  
en dopluis.

Escar-Go
Jaarrond slakken bestrijden met behulp  
van watervaste IJzer(III)fosfaat korrels.  
Stopt vraat direct. 

GewasbeschermingOpMaat

Natuurlijke vijanden

Aaltjes tegen:
• Engerlingen in gazon 
• Emelten 
• Larven van de taxuskever 
• Rupsen van de buxusmot

Nemasprayer

Biologische bestrijding
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GEBREKSVERSCHIJNSELEN

Hoe kunnen 
wij u helpen?
Elke bodem is anders, elke plant vraagt 

specifieke bemesting en ieder probleem 

heeft zijn eigen oplossing. Met 50 jaar 

ervaring op het gebied van natuurlijke 

bemesting en bodemverbetering hebben 

wij veel kennis in huis. U kunt onze 

accountmanager altijd bellen of een 

e-mail sturen voor advies op maat.

Tel: 0473 80 98 99

E-mail: j.costermans@ecostyle.be

Nu maak je morgen…

Jeroen Costermans
Sales- en Key Account Manager PlantProfessional 
t 0473 809 899 - j.costermans@ecostyle.be

Brecht Van de Veire
Technisch adviseur PlantProfessional 
t 0499 53 35 61 - b.vandeveire@ecostyle.be

www.ecostyle.be
ECOstyle bvba - Glabbeekstraat 129 - 3450 Geetbets, België
Telefoon 011 - 580 585 - E-mail: info@ecostyle.be


