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De organische kringloop is het fundament 
 voor alle ECOstyle-producten! 

ECOstyle-producten versterken het proces van de organische kringloop 
en verstoren deze niet. Een gezonde bodem is de basis voor een gezonde 
plant. Een gezonde en sterke plant is minder kwetsbaar voor ziekten en 
plagen. Het is daarom belangrijk om uw klant te adviseren regelmatig de 
gehele tuin te bemesten. Goede bemesting – afgestemd op de pH-waarde 
en de grondsoort - van de tuin met de 100% natuurlijke AZ-meststoffen is 
het begin van een mooie en zorgeloze tuin.

Kenmerken 
✔ 100% organische meststoffen.

✔ Voedingsstoffen afgestemd op behoeften plant, dus plantspecifiek.

✔ Bevat naast noodzakelijke voedingsstoffen ook nuttige bodembacteriën en schimmels.

✔ Uniek is de toevoeging van RhizaMax®, een zogenaamde wortelactivator. 

✔ Tot 4 maanden voeding dus langdurige werking. 

RhizaMax®-wortelactivator zorgt voor een uitgebreid wortelstelsel. Hierdoor ontstaat 
een sterke en gezonde plant. Een gezonde plant is minder vatbaar voor ziekten en 
plagen. Een sterke plant is meer weerbaar tegen allerlei weersomstandigheden.

De range ECOstyle AZ-meststoffen is een complete lijn 100% organische 
meststoffen waarbij de specifieke voedingsbehoefte per plant uitgangspunt is 
voor de samenstelling van de afzonderlijke producten. De term AZ staat voor de 
complete samenstelling van de meststoffen.
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IJzergebrek:
Hoe te herkennen? 
Geelverkleuring van jonge delen van de plant. 
Let op: dit is een belangrijk verschil met de gebrekverschijnselen bij stikstof. 

1e stap - Oplossing: Bladgroen-Plus of Bloedmeel N 13%.
2e stap - Onderhoud: alle AZ-meststoffen bevatten ijzer (in meer of 
mindere mate, afhankelijk van het product).

N-gebrek (= stikstof gebrek):
Hoe te herkennen? 
Geelverkleuring van de oude bladeren. 
De jonge bladeren (zijnde de top van de plant) blijven groen. 
Verkleuring is algemeen; dat wil zeggen dat er geen verschil is 
tussen de nerven en de bladmassa. 

1e stap - Oplossing: Bloedmeel N 13% of Bladgroen-Plus.
2e stap - Onderhoud: alle AZ-meststoffen (soort specifiek) 
bijvoorbeeld Coniferen-AZ en Bamboe & Siergras-AZ.

K-gebrek (= kali tekorten):
Hoe te herkennen?  
Afsterven van de randen van het blad. 
Belangrijk is op te merken dat er geen sprake is van geelverkleuring; 
alleen van het afsterven van het blad. 

1e stap - Oplossing: Vinassekali K 30% (+ N 2%).
2e stap - Onderhoud: AZ-meststoffen (soort specifiek) bijvoorbeeld 
Moestuin-AZ, Groente & Kruiden-AZ en Tomaten Plantenvoeding. 

P-gebrek (= fosfaatgebrek):
Hoe te herkennen?  
Dwerggroei van de plant, gepaard gaand met 
donkerverkleuring, bijna paars van kleur. 
Als het gebrek langdurig en ernstig is sterven er stukken blad geheel af. 

1e stap - Oplossing: Beendermeel P 16% (+ N 5%).
2e stap - Onderhoud: AZ-meststoffen (soort specifiek) bijvoorbeeld   
Siertuin-AZ, Rozen-AZ, Rozen-pakket en Klimplanten-AZ.

Calcium-gebrek:
Hoe te herkennen? 
Afsterven van de punten van het blad. 
Eerst geeft dit geelverkleuring. Bij snelle herkenning bemesting kan de 
geelverkleuring herstellen. In een erger stadium sterven de punten van het 
blad af en verkleuren ze bruin. Het bruin verkleuren is permanent. 

Tips:
- Ook zuurminnende planten als Rododendrons kunnen last hebben van 

calciumtekort. 
- Gewassen die vaak gesnoeid worden zoals Buxus hebben regelmatig Calcium nodig.

1e stap - Oplossing: Bladgroen-Plus en AZ-kalk (let op pH-waarde; dus met mate strooien).
2e stap - Onderhoud: regelmatig strooien met AZ-kalk voor de juiste  
pH-waarde van de bodem.

Magnesiumgebrek:
Hoe te herkennen? 
Geelverkleuring van het blad. 
Opvallend is, dat de bladnerf groen blijft en het 
tussenliggende materiaal verkleurt. 

1e stap - Oplossing: Bladgroen-Plus.
2e stap - Onderhoud: AZ-meststoffen (soort specifiek) 
bijvoorbeeld Buxus-pakket.

De meest belangrijke gebrekverschijnselen in de tuin: Andere gebreksziekten zijn:
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