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De Stropellets hebben een natuurlijke, bruine uitstraling en zijn eenvoudig en schoon 

te verwerken. Het bodemklimaat blijft optimaal door de isolerende werking van het 

product. In de winter zijn planten en bloembollen beschermd tegen vorst. Ook weert 

het product slakken en voorkomt het kiemen van zaden door wind of vogels. 

Voor een optimaal eindresultaat eerst het verwerkingsadvies op de achterzijde lezen 

en deze nauwgezet opvolgen. De Normeco Stropellets zijn bekroond met het hoogst 

haalbare duurzaamheidslabel A+ van NL Greenlabel

Normeco Stropellets zijn uitermate geschikt tegen mos- en

onkruidgroei in tuinen. Deze ecologische bodembedekker

is gemaakt van tarwestro en is 12 tot 18 maanden werkzaam 

zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

• Tegen mos- en onkruidgroei 

• Werkzaam 12-18 maanden

• Schoon en eenvoudig te verwerken

• Ecologisch en duurzaam

• Natuurlijke uitstraling

STROPELLETS

bodembedekker
tegen mos- en onkruidgroei

www.normeco.nl        +31 (0)6 45 60 56 29

Stropellets: de ecologische
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• Maak de bodem volledig onkruidvrij en egaliseer de bodem.
• Verwijder het onkruid in zijn geheel (inclusief wortel).

• Verspreid de inhoud van de zak over de bodem  (1 zak = 4m²).
• Zorg voor een dunne laag zonder dat de Stropellets zich opstapelen.

• Door neerslag of beregening zetten Normeco Stropellets uit en
  bedekken zo de bodem volledig.

• De zon droogt de gevormde laag van buiten naar binnen.
• Door korstvorming ligt de laag vast en waait niet weg.
• Bij voorkeur de Stropellets verspreiden tijdens een droge periode.
  Dit bevordert de korstvorming.
• De gevormde laag voorkomt verdamping van vocht in de bodem.
  Dit zorgt voor besparing in waterverbruik.

• Eventuele zaden van onkruid onder de laag Stropellets komen niet
  tot kiemen door gebrek aan licht.
• Zaden die op de gevormde laag vallen sterven af.

• Normeco Stropellets laten bij neerslag water door zodat beplanting
  voldoende gevoed wordt.

• De gevormde laag beschermt 12 tot 18 maanden tegen onkruid en mos.

• Na verloop van tijd waar gewenst wat korrels bijstrooien.

• Product is pH-neutraal en neemt de donkerbruine kleur
  van aarde aan.

www.normeco.nl

Uw dealer:

Voor onze algemene voorwaarden en garanties zie onze website.


