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Product beschrijving 

 

Uni Soil F is een universele bodemverbeteraar rijk aan organische stof (20%), 

afkomstig van hoogwaardige natuurlijke grondstoffen en bevat 100 dagen aan 

voeding. 

Uni Soil F universele bodemverbeteraar is onmisbaar voor aanleg van gazons en 

aanplant van bomen, sierstruiken, hagen, heesters en borders. 

Uni Soil F Bodemverbeteraar zorgt voor een humusrijke, luchtige grond en bevat 

100 dagen voeding. 

Uni Soil F universele bodemverbeteraar voor aanleg gazons en aanplantingen 

bevat nuttige bacteriën die garant staan voor een betere inworteling en 

ontwikkeling na aanleg en aanplanting.  

Uni Soil F universele bodemverbeteraar is een gemakkelijk verwerkbaar 

substraat dat verrijkt is met organische meststof voor de eerste 100 dagen. 

 

Uni Soil F eigenschappen:  

✓ verbetert bodemvruchtbaarheid 

✓ verbetert de bodemstructuur 

✓ versnelt de inworteling van planten 

✓ houdt voeding vast (minder uitspoeling) 

✓ groot vermogen voor water buffering 

✓ bevat meststof voor 100 dagen. 

 

Technische beschrijving 

Verrijkt gemengd organisch bodemverbeterend middel 

Droge stof: 25% 

Organische stof: 20% 

Tuinturf, veenmosveen, compost 
Samengestelde organische meststof NPK 7-3-8 3 kg/m³ 

NPK: 14-16-18 1,5 kg/m³ 

Magnesiumkalk: 4 kg/m³ 
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Dosis: gazon 

Aanleg gazon: 

• Inwerken in toplaag: 1.000 tot 2.500 L/100 m² 

Herstellen van kale plekken: 

     •   500-750 L per 100 m² 

Toepassen na verticuteren: 

     •   500 L per 100 m² 

 

Dosis: aanplant van bomen, sierstruiken, hagen en borders 

• Volle grondtoepassing: 1.000 tot 2.500 L/100 m² 

• per lopende meter haag 20 tot 30 L 

• Plant gat toepassing: maak een plantgat dat dubbel zo groot is als de 

wortelkluit die in dit plantgat moet komen.  

Meng 1 deel uitgegraven grond met 2 delen Uni Soil F Bodemverbeteraar 

voor aanplantingen. Breng dit mengsel aan op de bodem van het plantgat. 

Zet de wortelkluit er op en vul verder aan met dit mengsel. Druk goed aan 

en geef voldoende water.  

• Voor hagen maakt men een plantsleuf van 30 cm breed en 30 cm diep.                                     

Meng 1 deel grond met 1 deel Uni Soil F Bodemverbeteraar voor 

aanplantingen. Zet de plant in de sleuf en vul deze met dit mengsel. Druk 

aan en geef water. 

 

Bestaande situaties in plantvakken verbeteren: door Uni Soil F jaarlijks 

enkele centimeters in de toplaag van de bodem te mengen, behoudt de bodem 

zijn optimale structuur en droogt deze minder snel uit. Vraag ons gericht advies. 

 

Verpakking:  

Zak. Aantal liters zie fysieke zak. 

 

 

Tip: Gebruik na twee maanden een meststof van Bio-Trio voor het gazon en de 

siertuin (NPK 7-6-12 + 4 MgO) voor een aanhoudende groei en een lange bloei 

van uw gazon en sierplanten. Deze meststof met zachte werking is uitermate 

geschikt voor jonge, nog gevoelige wortels.  

Dosis Bio-Trio meststof voor de siertuin bij nieuwe aanplantingen: 8 tot 12 

kg/100 m². 


