
SUSTÅNE  - Natural Fertilisers & Soil Builders
Vanaf 2019 is Greenmix de distributeur geworden van Suståne natuurlijke meststoffen. Het gamma van Suståne bestaat uit 
zowel granulaire- als vloeibare meststoffen. Daarnaast zijn er verschillende bodemverbeteraars en biostimulanten beschik-
baar. Suståne  is al jaren een begrip in de Verenigde Staten, een zeer populair merk voor diegene die op zoek zijn naar 
natuurlijke en organische meststoffen. 

Het productie proces is uniek omdat Suståne nog steeds aan echte compostering doet van minimaal 6 maanden.                   
Doordat het product niet verwarmt wordt bevat de compost nog veel biologische activiteit en heeft het product een zeer 
hoge bacteriëlediversiteit. 

Sinds de oprichting van Suståne  in 1988 zijn er bijna 800 onafhankelijke onderzoeken naar de werking van Suståne  geweest. 
Dit maakt Suståne de meest onderzochte organische meststof ter wereld. De onderzoeken zijn met name gedaan richting de 
onderdrukking van ziektes en plagen. Op deze manier speelt Greenmix ook in op de veranderende regelgeving.  

Wij hebben een aantal samenstellingen hieronder uitgelicht die wij op voorraad hebben. Dit zijn lage samenstellingen,       
volgens de trend van de laatste jaren, de stikstof component is langzaam werkend. 

De producten in de tabel zijn op bestelling leverbaar. 

6-2-4 + Fe  TURF REVIVAL
Nieuwe granulaire meststof van Suståne speciaal ontwikkeld om het gras te herstellen van stress periodes, echter 
door de neutrale samenstelling perfect te gebruiken gedurende het volledige seizoen. Deze meststof bevat veel 
extra toevoegingen zoals, Calcium, Magnesium, Zwavel, biologisch actieve compost, en goede mycorrhiza’s. 
Korrelgrootte is 1,0 mm, verkrijgbaar in zakken van 22,7 kg. 

10-1-4
Ideale meststof om het seizoen mee op te starten, de stikstof component is voor een groot deel ammonium sulfaat, 
hierdoor is de stikstof zelfs bij koude temperaturen goed opneembaar door de plant. Deze meststof bevat tevens 2% 
Calcium en is zeer rijk aan compost ter stimulering van al het bodemleven. Dit is de eerste hoge stikstof formulering 
die bestaat uit de unieke Suståne geconcentreerde compost.   
Korrelgrootte is 1.0 mm, verkrijgbaar in zakken van 22,7 kg.

5-2-10 + Fe
Ideale meststof om gedurende het gehele seizoen te gebruiken, de stikstof component is langzaam werkend,        
hierdoor zal de meststof geen ongewenste groeipieken veroorzaken. De verhouding 1 : 2 voor Stikstof en Kalium is 
ideaal om in te passen in de meeste bemestingsschema’s. Het ijzersulfaat zal door het hoge compost gehalte van 
het product overgaan in een natuurlijk chelaat, hierdoor is het ijzer langdurig beschikbaar voor de plant. Met als 
voordeel dat het gras een natuurlijke groene kleur krijgen zonder overmatig te bemesten of zwarte sporen achter te 
laten.
Korrelgrootte is 1.0 mm, verkrijgbaar in zakken van 22,7 kg.

Naam Type product Samenstelling Bijzonderheden

Soil ReGen Granulaire bodemverbeteraar Koolstof, Zeoliet, Compost, Mycorrhiza Alles voor de bodem ! 

4-6-4 Granulaire greenmeststof 4-6-4 op plantbasis 100 % Natuurlijk product

16-0-6 Granulaire greenmeststof 16-0-6 40% slow release Zero fosfaat formule

Bolster Granular Granulaire greenmeststof 4-4-4 3% Fe Zeer rijk aan mycorrhiza’s

Mycorrhizae Bodemverbeteraar Mycorrhiza Granulair product 

Overige producten: 
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MAREDO
Sinds een aantal jaar is Greenmix dealer van het Nederlandse merk Maredo. Dit merk heeft een systeem       
ontwikkeld waardoor de maaikooien van de triplex maaimachine kunnen worden gewisseld tegen een 
van de Maredo kooien. Er zijn een aantal verschillende kooien verkrijgbaar zoals bijvoorbeeld een (hol)
prikker, verticuteerder, doorzaaier en een roller. Het grote voordeel van deze Maredo kooien is de snelheid                              
waarmee de bewerking kan worden uitgevoerd. Bij de meeste types is deze snelheid gelijk aan de conventi-
onele maaisnelheid. Het is dus nu mogelijk om met een bestaande machine, deze uitgebreide bewerkingen 
zeer snel en efficient uit te kunnen voeren. 

Daarnaast heeft Maredo ook een verticuteerder en een spiker voor achter de trekker. Hiermee kan men de 
grote oppervlaktes zoals fairways en voetbalvelden behandelen. 

MAXSTIM
De biostimulanten van Maxstim hebben een positieve 
invloed op diverse fundamentele processen, zoals 
ademhaling, fotosynthese, metabolisme, nucleïnezuur-
synthese en ionenopname. Dit komt omdat biostimu-
lanten een uniek mengsel bezitten van koolhydraten, 
spoorelementen, enzymen, plantenhormonen, amino-
zuren, zeewierextracten en andere plantenextracten. 

Door een plant te voorzien van een aantal van deze 
ingrediënten hoeft de plant deze zelf niet aan te ma-
ken en kan de plant in plaats daarvan zijn energie               
besteden aan het groeien en het zichzelf verdedigen 
tegen biotische aanvallen en abiotische stress. 

De voordelen van Maxstim : 
• Wortels die snel meer masse en diepte ontwikkelen
• Een snellere en succesvollere ontkieming
• Een verhoogde grasdichtheid
• Een verhoogde chlorofyl
• Verbeterde weerstand tegen en sneller herstel van plagen, ziektes en stress
• Mogelijk een verminderd gebruik van andere onderhoudschemicaliën , voeding en andere producten.

Maxstim wordt reeds ingezet op vele internationale top sportvelden.   


