
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blaukorn® Classic  
12 – 8 – 16 (+ 3 MgO) 

 
EG-MESTSTOF 

 
 
 
 
Blaukorn® Classic van COMPO EXPERT is de enige echte blauwe 
korrel op de Belgische markt met nog steeds van een 
ongeëvenaarde kwaliteit. De korrel is erg hard en heeft een hoge 
weerstand tegen een mechanische beschadiging, wat maakt dat 
het een vrijwel stofvrije meststof is. Maar anderzijds zal, ondanks 
die hardheid, de regen de korrels gemakkelijk doen oplossen, 
zodat de voedingsstoffen snel vrijkomen. 
 
Blaukorn® Classic bevat de hoofdelementen stikstof, fosfor, kalium, magnesium en zwavel in 
een uitgekiende verhouding. Bovendien is het aandeel wateroplosbare fosfaten hoog, zodat 
deze na oplossing van de korrel gemakkelijk vrijkomen en door de planten kunnen opgenomen 
worden. Dankzij de homogene korrelgrootte (90 % van de korrels ligt tussen 2 – 4 mm) is een 
egaal strooibeeld te verkrijgen. Tenslotte werd de formule ook aangerijkt met enkele 
sporenelementen, nl. boor (B), ijzer (Fe) en zink (Zn). Sporenelementen zijn nutriënten die wel 
noodzakelijk voor een normale plantengroei, maar die een plant maar in kleine hoeveelheden 
opneemt. 
 
 
Blaukorn® Classic lost gemakkelijk op in water eenmaal het ermee in contact komt (regen, 
beregening, …). Blaukorn® Classic is geen blend; alle voedingselementen zijn aanwezig in elke 

korrel in dezelfde verhouding. Hierdoor treedt 
er geen ontmenging op tijdens het strooien en 
ontvangt de behandelde oppervlakte dus 
overal een gelijke nutriëntenverhouding. Met 
geblende meststoffen is de situatie helemaal 
anders! 

 
 
Blaukorn® Classic is vanwege de aanwezigheid van kaliumsulfaat uiterst geschikt voor 
chloorgevoelige gewassen. Er wordt bij de productie van deze meststoffen geen gebruik 
gemaakt van ‘chloorpotas’. Blaukorn® Classic is gemakkelijk te onderscheiden van andere 
producten die eveneens zo’n blauwe kleur hebben; de korrel is volledig blauw gekleurd, ook 
binnenin ! 

 
 

 
 

Blaukorn® BlendBlaukorn® Blend



 
 
De samenstelling: 
 

12 % Stikstof (N) totaal 
 7 % Ammoniumstikstof 
 5 % Nitraatstikstof 
8 % Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en neutraal 

ammoniumcitraat 
 6,4 % Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water 
16 % Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water 
3 % Magnesiumoxide (MgO) totaal 
 2,4 % Magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in water 
25 % Zwaveltrioxide (SO3) totaal 
 20 % Zwaveltrioxide (SO3) oplosbaar in water 
0,02 % Boor (B) totaal 
0,06 % IJzer (Fe) totaal 
0,010 % Zink (Zn) totaal 

 
 
Omwille van de NPK-verhouding leent Blaukorn® Classic zich uitstekend 
voor een breed scala aan toepassingen, gaande van de bloemen- en de 
siertuin tot de groenteteelt of zelfs de aardappelen. Omwille van zijn 
goede oplosbaarheid zal Blaukorn® Classic een snel resultaat geven na de 
toepassing. Wie een langdurig resultaat wil, strooit best Blaukorn® Classic 
om de 3 - 4 weken, maar wel aan een lage dosis en dat gedurende het 
ganse groeiseizoen. Reken hiervoor op een totale dosis van 8 – 10 kg/are, 
bij voorkeur verdeeld over zo’n 3 – 5 giften. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


