
Technische Datasheet BeneSOL 4-3-3 Version 220221 

BeneSOL 4-3-3 
Organische meststof 
BeneSOL 4-3-3 is een organische meststof die bij kan dragen aan 
een betere opbrengst en een betere kwaliteit van groenten, fruit 
en bloemen. 

Gerichte bemesting met BeneSOL 4-3-3 zorgt voor een betere vruchtbaarheid 
en een enorme toename in organisch stof. Het vrijkomen van een divers 
patroon van aminozuren, vetzuren en huminezuren zorgt voor een toename van 
de microbiële activiteit. Dit draagt bij aan een betere symbiose tussen wortels 
en bodemorganismen. Als gevolg hiervan worden belangrijke 
voedingselementen gedeblokkeerd en hierdoor beter opneembaar voor de 
plant. Door een geleidelijk afgiftepatroon kan de plant zijn voedingstoffen op 
nemen wanneer deze nodig zijn. Ook de grote beschikbaarheid aan 
sporenelementen stimuleren de plant in de verschillende groeistadia. Dit kan 
resulteren in een betere en meer evenwichtige bestuiving, bloei en 
vruchtzetting. 
BeneSOL 4-3-3 is gecertificeerd voor gebruik in organische landbouw EEG 
834/2007 en EEG 889/2008. 

Unieke eigenschappen: 

• 100% organisch en ecologisch
• Door het composteringsproces bevat 

dit product aanzienlijk minder geur
• Bevat alle belangrijke mineralen en 

ongeveer 62% organisch materiaal
• Positieve invloed op de ontwikkeling van 

biologische vijanden
• Hoog in stabiel organisch materiaal 

door uniek composteringsproces
• Sterke verbetering van bodemstructuur 

en bodemleven

• Stabiele waarde NPK: 4-3-3 + 1,3 MgO
• Met calcium, magnesium en rijk aan 

sporenelementen
• Géén pathogenen, onkruiden of 

ongewenste schimmels en bacteriën
• Constante stabiele vrijgave van 

voedinsstoffen
• Géén verbranding van wortels of 

bladeren dankzij laag 
ammoniumgehalte

• Toepasbaar in alle typen bodems

Producteigenschappen 

Pellet diameter 5 mm Huminezuren 5% 

Soortelijk gewicht 750 kg/m3 Fulvinezuren 15% 

Drogestof 88% C/N 9 

Organische stof 62% pH 7 

Vochtigheid 12% 
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Akkerbouw en groente 1.000-1.500 kg /ha* 

Voedinswaarde hoofdelementen 

Stikstof (N totaal) 4,0% 

Stikstof (N organisch) 3,6% 

Stikstof (N ammonium) 0,4% 

Fosfor (P2O5) 3,0% 

Kalium (K2O) 3,0% 

Magnesium (MgO) 1,3% 

Calcium (CaO) 10,0% 

Zwavel 

Sporenelementen 

(SO3) 1,5% 

IJzer (Fe) 1000 mg/kg 

Mangaan (Mn) 500 mg/kg 

Zink (Zn) 420 mg/kg 

Koper (Cu) 105 mg/kg 

Borium (B) 50 mg/kg 

Molybdeen (Mo) 11 mg/kg 

Kobalt (Co) 2 mg/kg 

Gemiddelde doseringen 

Boomteelt 3-5 kg/boom* 

 
Tuin 1.000-1.500 kg /ha* 

*voor een specifiek gewas, neem contact met ons op

Opslag 

BeneSOL 4-3-3 kan voor langere 
periode worden opgeslagen in een goed 
geventileerde ruimte die vrij is van vocht. 

Levering 

BeneSOL 4-3-3 kan geleverd worden in: 
• Bulk
• In big bags van 500, 1000 en 1250 kg
• In plastic zakken van 25 kg.
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(Glas) Tuinbouw 2.500-3.000 kg /ha* 
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