TESSPURE Wormenmest
Wormenmest zit vol levend organisme
zoals goede bacteriën en schimmels en
verbeterd uw bodem. Hierdoor worden
elementen beter beschikbaar voor planten
wat zorgt voor betere groei, bloei en oogst.
Zeer geschikt voor: Groentetuin, grasveld,
siertuin en potplanten.
U kan wormenmest het hele jaar door gebruiken. Ook kan wormenmest tegelijk met
Lavameel en kalk worden gegeven. Ook geschikt als stekgrond. Wormenmest
heeft een langzame afgifte en geeft geen verbranding.
Wormenmest verbeterd uw bodem op een natuurlijke manier. Op deze manier kan
u relaxed genieten van uw tuin. TESSPURE levert
elke keer weer de beste verse wormenmest.
✔ Ook Geschikt als stekgrond
✔ Helpt ziektes van planten tegen te gaan
✔ Milieu vriendelijke bodemverbetering
✔ Voor potplanten , moestuin , sierplanten, bloemen en gazons
Liter
5
10
15
1000

TESSPURE Wormenmest 5L
TESSPURE Wormenmest 10L
TESSPURE Wormenmest 15L
TESSPURE Wormenmest 1000L

Kg
2,5
5
7,5
500

Verpakking BTW incl. Excl. BTW
POT
7,95 €
6,57 €
ZAK
9,95 €
8,22 €
ZAK
12,95 € 10,70 €
BIGBAG
195,00 € 161,16 €

TESSPURE Black LAGUANO
De ideale mix van TESSPURE Wormenhumus met Lavameel en Guanomeel , voeg in een
verhouding van 10/20% toe aan al uw planten, het zwarte goud voor uw planten en tuin.
Liter
10
15

TESSPURE Black LAGUANO 10L
TESSPURE Black LAGUANO 15L

Kg
5
7,5

Verpakking BTW incl. Excl. BTW
ZAK
10,95 €
9,05 €
ZAK
14,95 € 12,36 €

TESSPURE Black LAGUNEMO
De ideale mix van TESSPURE Wormenhumus met Lavameel , Guanomeel en NEMO
voeg in een verhouding van 10/20% toe aan al uw planten, het zwarte goud voor uw
planten en tuin. Door de toevoeging van NEMO krijg je naast sterkere planten ook geen
last meer van beestjes en dit op een volkomen natuurlijke manier.
Liter
Kg
Verpakking BTW incl. Excl. BTW
TESSPURE Black LAGUNEMO 10L
10
5
ZAK
11,95 €
9,88 €
TESSPURE Black LAGUNEMO 15L
15
7,5
ZAK
16,95 € 14,01 €

TESSPURE LAGUANO
TESSPURE LAGUNEMO
TESSPURE LAGUANO 2,5L
TESSPURE LAGUANO 5L
TESSPURE LAGUNEMO 2,5L
TESSPURE LAGUNEMO 5L

Een perfecte mix van TESSPURE Lavameel en Guanomeel
Een perfecte mix van TESSPURE Lavameel, Guano en NEMO
Liter
Kg
Verpakking BTW incl. Excl. BTW
2,5
3
POT
9,95 €
8,22 €
5
6
POT
17,95 € 14,83 €
2,5
3
POT
12,95 € 10,70 €
5
6
POT
21,95 € 18,14 €

TESSPURE Lavameel
Lavameel zit vol spoorelementen en vult de
nodige mineralen weer aan in uw bodem.
Zeer geschikt voor: Groentetuin, grasveld,
siertuin en potplanten.
U kan lavameel het hele jaar door
gebruiken. Ook kan lavameel tegelijk met
wormenmest worden gegeven. Voor het
beste resultaat gebruikt u lavameel op een
niet te zonnige dag en besproeit u goed na met water.
Lavameel verbeterd uw bodem op een natuurlijke manier. Op deze manier kan u
relaxed genieten van uw tuin. TESSPURE levert
elke keer weer voor de beste kwaliteit lavameel.
✔ Gras bemesting ( helpt goed tegen mos)
✔ Milieu vriendelijke bodemverbetering
✔ Helpt ziektes van planten tegen te gaan zoals:
✔ Voor planten, bloemen en grasvelden
◦ Buxus mot
✔ Meer weerstand tegen slakken en luizen
◦ schimmelziekte
✔ Geschikt voor de biologische teelt

TESSPURE Lavameel 2,5L
TESSPURE Lavameel 5L
TESSPURE Lavameel 10L
TESSPURE Lavameel 16L
TESSPURE Lavameel BIG BAG
Lavaspuit per stuk

Liter
2,5
5
10
16

Kg
3
6
12
20
1000

Verpakking BTW incl. Excl. BTW
POT
8,95 €
7,40 €
POT
11,95 €
9,88 €
POT
17,95 € 14,83 €
ZAK
19,95 € 16,49 €
BIGBAG
365,00 € 301,65 €
12,95 € 10,70 €

TESSPURE Lavagruis
Lavameel zit vol spoorelementen en vult de
nodige mineralen weer aan in uw bodem.
Zeer geschikt voor: Groentetuin, grasveld,
siertuin en potplanten.
U kan lavameel het hele jaar door
gebruiken. Ook kan lavameel tegelijk met
wormenmest worden gegeven. Voor het
beste resultaat gebruikt u lavameel op een
niet te zonnige dag en besproeit u goed na met water.
Lavameel verbeterd uw bodem op een natuurlijke manier. Op deze manier kan u
relaxed genieten van uw tuin. TESSPURE levert
elke keer weer voor de beste kwaliteit lavameel.
✔ Gras bemesting ( helpt goed tegen mos)
✔ Milieu vriendelijke bodemverbetering
✔ Helpt ziektes van planten tegen te gaan zoals:
✔ Voor planten, bloemen en grasvelden
◦ Buxus mot
✔ Meer weerstand tegen slakken en luizen
◦ schimmelziekte
✔ Geschikt voor de biologische teelt
Liter
Kg
Verpakking BTW incl. Excl. BTW
TESSPURE Lavagruis 2,5L
2,5
3
POT
7,95 €
6,57 €
TESSPURE Lavagruis 5L
5
6
POT
9,95 €
8,22 €
TESSPURE Lavagruis 10L
10
12
POT
14,95 € 12,36 €
TESSPURE Lavagruis 16L
16
20
ZAK
15,95 € 13,18 €
TESSPURE Lavagruis BIG BAG
1000
BIGBAG
295,00 € 243,80 €

TESSPURE Guano Korrel
Guano Korrel is een natuurlijke bron
van stikstof, fosfor, kalium, magnesium,
calcium, enzymen en andere organische
elementen. Bestaand uit gefermenteerde
zeevogel guano afkomstig uit de
kuststreek van Peru.
Zeer geschikt voor: Groentetuin, grasveld,
siertuin en potplanten.
U kan Guano het hele jaar door gebruiken. Ook kan guano tegelijk met
wormenmest en lavameel worden gegeven. Voor het beste resultaat gebruikt u
guano op een niet te zonnige dag en besproeit u goed na met water.
Guano verbeterd uw bodem op een natuurlijke manier.
Op deze manier kan u relaxed genieten van uw tuin.
TESSPURE levert elke keer weer de beste kwaliteit Guano.
✔ Bevorderd de wortelgroei
✔ Milieu vriendelijke bodemverbetering
✔ Bevorderd de bloei
✔ Voor planten, bloemen en grasvelden
✔ Helpt ziekte van planten tegen te gaan
Liter
Kg
Verpakking BTW incl. Excl. BTW
TESSPURE Guanokorrel 1L
1
0,7
POT
7,95 €
6,57 €
TESSPURE Guanokorrel 2,5L
2,5
1,75
POT
15,50 € 12,81 €
TESSPURE Guanokorrel 5L
5
3,5
POT
19,95 € 16,49 €
TESSPURE Guanokorrel 10L
10
7
POT
29,95 € 24,75 €
TESSPURE Guanokorrel 28L
28
20
ZAK
70,95 € 58,64 €

TESSPURE Guano Meel
Guano Meel is een natuurlijke bron van
stikstof, fosfor, kalium, magnesium,
calcium, enzymen en andere organische
elementen. Bestaand uit gefermenteerde
zeevogel guano afkomstig uit de
kuststreek van Peru.
Zeer geschikt voor: Groentetuin, grasveld,
siertuin en potplanten.
U kan Guano het hele jaar door gebruiken. Ook kan guano tegelijk met
wormenmest en lavameel worden gegeven. Voor het beste resultaat gebruikt u
guano op een niet te zonnige dag en besproeit u goed na met water.
Guano verbeterd uw bodem op een natuurlijke manier. Op deze manier kan u
relaxed genieten van uw tuin. TESSPURE levert
elke keer weer de beste kwaliteit Guano.
✔ Helpt ziekte van planten tegen te gaan
✔ Bevorderd de wortelgroei
✔ Milieu vriendelijke bodemverbetering
✔ Bevorderd de bloei
✔ Voor planten, bloemen en grasvelden
Liter
Kg
Verpakking BTW incl. Excl. BTW
TESSPURE Guanomeel 1L
1
0,7
POT
7,95 €
6,57 €
TESSPURE Guanomeel 2,5L
2,5
1,75
POT
15,50 € 12,81 €
TESSPURE Guanomeel 5L
5
3,5
POT
19,95 € 16,49 €
TESSPURE Guanomeel 10L
10
7
POT
29,95 € 24,75 €
TESSPURE Guanomeel 28L
28
20
ZAK
70,95 € 58,64 €

Liter
TESSPURE Hoornmeel 1KG
TESSPURE NEMO 1KG

Kg
1
1

Verpakking BTW incl. Excl. BTW
ZAK
4,95 €
4,09 €
ZAK
17,95 € 14,83 €

Ontdek binnenkort ons volledig plantaardig gamma 100% natuurlijk gefermenteerde gieren
en ons gamma producten op basis van Neem op www.TESSPURE.be
Heermoesgier , Klitwortelgier, Netelgier, Smeerwortelgier, Varengier, …
Speciale prijzen voor dealers en grootafname.
Contact
Mattcom bvba
Klaarstraat 145
1745 Opwijk
Belgium
32 477 230 695

