
amica 
is een 100% plantaardig product 

zonder chemische toevoegingen en 
dierlijke producten 

Dat maakt het vriendelijk voor de aarde en geschikt 
voor biologische teelt en veganisten.  

Dit 100% biologische product geeft natuurlijke 
groeikracht aan uw groente, kruiden en fruit. De natuurlijke 
groeikracht komt uit de volledig plantaardige samenstelling. 

Door te werken met uitsluitend plantaardige grond- en 
meststoffen bevordert het een rijk en gezond bodemleven 
en geeft het een natuurlijke balans voor een mooie groei 

van de planten. Dit resulteert in een rijke oogst en 
gezondere producten. 

Bevat uitsluitend 
plantaardige 

grond- en meststoffen

Verbetert de 
natuurlijke bodem-

vruchtbaarheid

Voldoet aan de 
EG-verordening 
nr. 889/2008

Toepassing
Moestuinmix is uitermate geschikt voor:
Kweken van alle groente-, kruiden- en fruitsoorten in potten, 
een vierkantemetertuin en in de vollegrond.  

   Kweken in potten, bakken en 
   vierkantemetertuin 
• Voor gebruik de inhoud van de zak goed losschudden.
• Gebruik altijd schone of nieuwe potten en bakken.
• Zorg voor een voldoende grote pot of bak.
• Vul de pot of bak met moestuinmix en maak er 
  een plantgat in.
• Plaats de plant(en) en druk het geheel lichtjes 
  aan tot iets onder de rand van de pot of bak.
• Geef water, niet in een keer te veel maar 
  kleine hoeveelheden.

   Gebruik in vollegrond als 
   bodemverbetering
• Schoffel of spit de bovenlaag van de bestaande grond los.
• Verdeel de moestuinmix in een laag van 10 cm over 
  de moestuin.
• Spit of hark de moestuinmix door de bovenlaag 
  heen voor een goede werking.
• Sproei de moestuin even nat.

Tips Voor het meeste plezier van uw moestuin adviseren 
wij het volgende: 
• Geef regelmatig en voldoende water zowel
  in de potten, bakken als in de vollegrond.
• Een rijke oogst? Geef na 8 weken een 
  biologische of andere natuurlijke meststof.

Voor meer tips en informatie kijk op: www.amica.nl

Samenstelling Bestaat uitsluitend uit grondstoffen welke 
toegepast mogen worden binnen de biologische land- en tuinbouw, 
conform de verordening EG 889/2008. 
Potgrond voor biologische teelt op basis van hernieuwbaar veen, 
kokosvezel, compost van plantaardige oorsprong, biologische 
bodemverbeteraar, zeewierkalk en plantaardige meststoffen.

pH (water) zone  5.0 – 6.5

Plantaardige meststof 4 kg p/m3  

Netto gewicht 15 kg

Netto volume 40 L (volgens EN 12580 methode)


