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Tecomin 
 
 
 
 
TECOMIN is een vloeibare bladmeststof rijk aan aminozuren gewonnen uit graan door een natuurlijk 
proces van maceratie en concentratie. Het wordt snel opgenomen door de plant en verbetert de groei, 
bloei en vruchtzetting. Daarnaast voedt TECOMIN de microbiële flora en activeert het bodemleven. 
TECOMIN wordt gebruikt voor alle soorten gewassen met name in groeifasen met extra behoefte of in 
stress situaties zoals ziekte, vorst en fytotoxiciteit.  

Toepassing en dosering 
• Bladapplicatie: 200-500 ml/100 liter water om de 8-10 dagen afhankelijk van het gewas. Zorg voor 

een goed contact met het middel, door alle delen van de plant goed te bevochtigen. 
• Bodemapplicatie/irrigatie: 6-15 liter/ha om de 20-30 dagen tot een totaal van 30-75 liter/ha 

afhankelijk van het gewas. 
Schudden voor gebruik!  

Verenigbaarheid 
Dit product kan gemengd worden met de meeste gangbare middelen. Vraag voor het mengen advies bij 
onze technische medewerker. 

Kwaliteit en garantie  
vrije aminozuren (min) ………………  8% (w/w) 
L-Lysine ………………………….……   24 g/l 
totaal stikstof (N) ………………….…   3,5% 
organische stikstof …………………..  2% 
fosfor (P2O5) …………………….…...  1,5% 
kalium (K2O) ………………….….….  3% 
totaal organische stof  ……………..  38% 
melkzuur  ……………………………  10% 
pH: 5,5 
Bladmeststof, voldoet aan de EU-verordening nr. 889/2008 voor gebruik in de ecologische teelt. 
Dit door natuurlijke processen gewonnen product kan variëren in kleur en geur. Dit heeft echter geen 
invloed op de werkzaamheid van het product. 
De producent beperkt zijn verantwoordelijkheid op de samenstelling, formulering en inhoud van het 
product. De verantwoordelijkheid voor eventuele schade aan gewas of milieu door minachting van de 
gegeven instructies ligt bij de gebruiker.  

Gezondheid en veiligheid  
Niet inslikken. Buiten bereik van kinderen houden. In het geval van inslikken, misselijkheid of allergische 
reacties, arts raadplegen en etiket tonen. 
Verpakking: 5 L, 20 L           Opslag: koel in gesloten jerrycan 
Producent: Iberfol S.L., Spanje        Distributie Nederland:  Servaplant BV 


