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Quatrosol 
Vloeibare breed geformuleerde meststof met diverse nutriënten en 4 verschillende 
biostimulanten

Productsoort
Type aanduiding
Fysische toestand
Samenstelling

Soortelijk gewicht
Kleur
pH
UN nummer
Transportgevarenklasse(n)
Opslag
Verpakking

Quatrosol is een breed geformuleerde meststof waar 4 biostimulanten aan zijn toegevoegd. Het stimuleert de 
wortelgroei en scheutontwikkeling en vermindert de negatieve effecten tijdens een stressvolle groeiperiode. 
Jonge planten slaan beter aan en vormen meer wortelmassa. Dat zorgt voor minder stress en een beter
herstellend vermogen.

Zie tabel op volgende pagina

Meststof 
Oplossing van samengestelde meststoffen NPK
Vloeistof
5,2% stikstof totaal, 60 g/l N + 8,8% fosfor totaal, 100 g/l P2O5 + 
3,5% kali totaal, 40 g/l K2O. Bevat ook 0,01% boorethanolamine, 0,1 g/l B +
0,01% kopernitraat, 0,1 g/l Cu + 0,03% mangaannitraat, 0,4 g/l Mn + 
0,07% zinknitraat, (0,8 g/l Zn + 1,6% organische bestanddelen zoals
aminozuren, 
huminezuren, fulvinezuren en zeewierextract.
1,16 kg/l
Donkergroen/Zwart
5,0 - 7,0 
Geen
Geen 
Vorstvrij
10 liter en 1.000 liter 

Voordelen

Advies

	 Combinatie van meerdere nutriënten en biostimulanten
	 Jonge planten slaan beter aan
	 Meer wortelmassa
	 Minder stress
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Advies

In alle gewassen

Stekgoed

Bodemtoepassing

Dompelen

Ter ondersteuning 
van de groei en 
ontwikkeling

Betere aanslag en 
weggroei

5-10 l/ha via fertigatie of 
aangieten. Elke 2 tot 4 weken 
herhalen.

Wortels dompelen in een 
1:200 oplossing

3-5 l/ha. Bij gevoelige gewas-
sen onder glas/folie 0,25 - 0,5% 
oplossing

Ter overbrugging
van perioden met 
verminderde groei

Bladtoepassing


