
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Triabon®  
(16+8+12+4 MgO) 

 
De NPK-voorraadmeststof met een goede aanvangswerking en 
een uitgesproken lange nawerking. 
 

Voordelen: 
 

 Bevat 70% van de totale stikstof onder vorm van langwerkende 
Crotodur®, en werkt volledig onafhankelijk van de pH-waarde van de 
grond, zonder risico op verbranding van de bovengrondse plantendelen. 

 Kan gebruikt worden in zure substraten Erica, Calluna, Rhododendron, 
Cytisus. 

 Zorgt voor een lang aanhoudende en regelmatige afgifte van de stikstof 
in de bodemoplossing, zonder uitspoeling. 

 Kan toegepast worden als inmenging in de potgrond en als bijbemesting 
op de pot. 

 Universeel aanwendbaar als langwerkende meststof voor alle 
containerteelten, balkonplanten, openbaar groen en puntdosering bij 
bepaalde vollegrondsteelten. 

 Bevat alle sporenelementen in aangepaste hoeveelheden voor 
substraatteelten. Triabon® is een gekorrelde NPK -voorraadmeststof 
met een werkingsduur van 3 tot 4 maanden. De werking is ook bij lagere 
temperaturen uitstekend. 

 



 

 

 
 

Triabon® bevat alle voedingsstoffen voor de gezonde groei van de plant. 
In tegenstelling tot de omhulde meststoffen zijn bij Triabon® de hoofd- en sporenelementen meteen 
beschikbaar voor een goede start. Alleen de uitspoelingsgevoelige stikstof wordt vastgehouden en 
langzaam omgezet. Bovendien kan Triabon® gecombineerd worden met Basacote® Plus voor 
toepassing in gewassen met een langere teeltduur. 

 
      

 

 

Declaraties 
 
 

16% Stikstof (N) totaal 

 5% Ammoniumstikstof 

 11% Crotodur (Crotonyldiureum) 

8% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en neutraal 
ammoniumcitraat 

 6% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water 

12% Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water 

4% Magnesiumoxide (MgO) totaal 

 3.0% Magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in water 

0.02% Boor (B) 

0.04% Koper (Cu) 

0.1% IJzer (Fe) 

0.1% Mangaan (Mn) 

0.015% Molybdeen (Mo) 

0.007% Zink (Zn) 

Chloorvrij 

 
Aanbevelingen 
 
 

Aanbevolen hoeveelheid Dosering g/l of kg/m³ -substraat 

Boomkwekerijen: container (op de pot leggen) 
1. Jonge planten of gewortelde stek  
2. Teelt in eindpot  

 
 

0,5-1,0 

Verpakking: zak 25kg 
Verkoopeenheid: 40 x 25kg 
Korrelgrootte: 90% tussen 0.7 -2.8 mm 
Korrelkleur: wit-grijs 



 

 

- Als bijbemesting (juni-juli)  
- Zonder basisbemesting (in 2 tot 3 maal doseren)  

 
1,0 - 2,0 afhankelijk van het gewas 
2,0 - 5,0 afhankelijk van het gewas 

 

 
In combinatie met Basacote® Plus 6M of 9M.  
Ingemengd en ter vervanging van de PG–MIX.  
Voor teelten met een uitgesproken groeistart  
met het belang van een goede beworteling.  

 

 
Februari - Maart 

0,5 - 1,0 Triabon® + 2,0 - 2,5 Basacote® 9M 
April – Mei 

0,5 - 1,0 Triabon® + 1,5 - 2,0 Basacote® 6M 
 

 
Balkonplanten en plantbakken 
1. Soorten met lage behoeften  
2. Soorten met hoge behoeften  
 

 
 

1,0 – 1,5 
1,5 – 2,0 

 

 
Bemesting van hagen en plantenpartijen (vooral voor 
zuurminnende planten zoals Rhododendron, Erica, 
Calluna, Hydrangea, … 
 

 
 

Hagen: 15 - 20 g/strekkende meter 
Plantenpartijen: 30 – 40  

 

 

 


