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BIONEMATON BioNematon bevat de schimmel Paecilomyces lilacinus die 
nematoden w.o. wortelknobbelaaltjes bestrijdt. 

Bodembehandeling: 200 gram/20 liter water elke 7-10 dagen, 3-
4 keren per seizoen. Kan gemengd worden met Nimbicidine en 
andere bio-pesticiden. 

Niet mengen met fungiciden en nematiciden! 

HJ AGRO advies voor het bestrijden van aaltjes: 

Meng per 20 liter: 

200 gram BioNematon

200 ml Nimbicidine

5-8 eetlepels Harvest More Root Feed

225 ml Xtra Power

50 ml X-Cyte

Herhaal elke 7-10 dagen, 

3-4 keren
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Nimbecidine EC is een op neemolie gebaseerde 
insecticide die behalve Azadirachtine ook 
andere limonoiden bevat, die van nature 
voorkomen in de neem plant. 

Op verschillende manieren kan Nimibicide EC 
insecten bestrijden. Als anti-feedant (vraat 
remmende stof voor insecten), repellent (stoot 
insecten af), insect groei regulator (remt de 
groei van de plaag) en als sterilisatiemiddel. 
Nimbicidine fungeert ook als ‘spreader sticker’ 
voor zowel chemische en biologische 
bestrijdingsmiddelen!

Dosering: 100-120 ml/20 liter spuittank/400 m2 

Liefst ’s ochtends vroeg of ’s middags laat 
spuiten. 

NIMBICIDINE kan gemixt worden met de meeste 
chemische en biologische middelen. 

Let op: Eerst Nimbicide toevoegen in de 
spuittank en dan water erbij doen. Nimbicidine
nooit aan water toevoegen, maar water aan 
Nimbicidine toevoegen. 

Tegen: witte vlieg, trips, kevers, bladluizen, 
cicaden, rupsen, nematoden/aaltjes & slakken. 

NIMBICIDINE  

Importeur/Distributeur:                                            
HJ AGRO 
Industrieweg Noord 29
+597 403176   
agroupervisor@hjgroup.sr

mailto:agroupervisor@hjgroup.sr


Bio Power bevat de Beauveria bassiana schimmel

Dosering: 

Blad of bodembehandeling : 120 ml of160 gram/20 liter 
water elke 14 dagen, 2-3 keren per seizoen. Probeer vooral 
onderkant van de bladeren te raken en spuit vooral vroeg in 
de ochtend of laat in de middag. Kan gemengd worden met 
NIMBICIDINE en andere bio-pesticiden. 

NIET MENGEN MET FUNGICIDEN!

Kan ook met de dripirrigatie gegeven worden: 3 kg/ha

Bestrijd: Bladrupsen (bladvreters), rupsen, boorders, 
bladluis, cicaden, bladmineerder, tripsen, witte vlieg, kevers. 

BIOPOWER   
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Bio Catch bevat de Verticillium lecacnii schimmel

Dosering: 

Blad of bodembehandeling : 120 ml of 160 
gram/20 liter water elke 10-15 dagen, 2-3 keren 
per seizoen. Probeer vooral onderkant van de 
bladeren te raken en spuit vooral vroeg in de 
ochtend of laat in de middag. Kan gemengd 
worden met NIMBICIDINE en andere bio-
pesticiden. 

NIET MENGEN MET FUNGICIDEN!

Kan ook met de dripirrigatie gegeven worden: 3 
kg/ha 

Bestrijd: Witte vlieg, jassiden, bladluizen, trips, 
wolluis enz.

BIOCATCH   
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Bio Magic bevat de Metarhizium anisopliae schimmel

Dosering: 

Blad of bodembehandeling : 120 ml of 160 gram/20 liter 
water elke 10-15 dagen, 2-3 keren per seizoen. Probeer 
vooral onderkant van de bladeren te raken en spuit vooral 
vroeg in de ochtend of laat in de middag. Kan gemengd 
worden met NIMBICIDINE en andere bio-pesticiden. NIET 
MENGEN MET FUNGICIDEN!

Kan ook met de dripirrigatie gegeven worden: 3 kg/ha 

Bestrijd: Bladhoppers, sprinkhanen, wortellarven, 
bodemrupsen, kevers, palmkevers, wormen, termieten
enz.
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Bio Cure-F bevat sporen van de schimmel Trichoderma viride

Gebruik: 

3-5 L of KG/hectare, kan ook met Drip irrigatie toegediend worden 

Zaailingen/bol/knol behandeling: 5-10 ml of gram gram/1 liter 
water. Dip de zaailingen of plantmateriaal vlak voor overplanten 
voor 30 minuten in de oplossing. 

Blad of bodembehandeling met een rugspuit: 120 -160 gram of 
liter /20 liter water elke 7-10 dagen, 2-3 keren per seizoen. 

Gebruik BioCure B samen met Bio Cure F en Sting voor een 
complete effectieve bestrijding van ziekten! 

Bestrijdt: Pythium, Rhizoctonia solani, Fusarium, Botrytis cinerea, 
Sclerotium rolfsii, Sclerotinia homoecarpa. Schimmels en
bacterieen die o.a. verwelking veroorzaken. 

BIOCURE F   
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• Bevat 1,75% WP Pseudomonas fluorescens bacterie

• BioCure-B bestrijdt effectief de meeste economisch belangrijke
ziekteverwekkende pathogenen zoals Pyricularia oryzae., Alterneria
sp., Mycosphaerella grasicola., Pythium sp., Rhizoctonia solani, 
Fusarium sp., Botrytis cinerea, Sclerotium rolfsii en Sclerotinia
homoeocarpa, die wortelrot, wortelverwelking, zaailingrot en andere
rotziekten veroorzaken. 

Gebruik: 

3-5 L of KG/hectare, kan ook met Drip irrigatie toegediend worden 

Zaailingen/bol/knol behandeling: 5-10 ml of gram gram/1 liter water. Dip 
de zaailingen of plantmateriaal vlak voor overplanten voor 30 minuten in 
de oplossing. 

Blad of bodembehandeling met een rugspuit: 120 -160 gram of liter /20 
liter water elke 7-10 dagen, 2-3 keren per seizoen. 

Gebruik BioCure B samen met Bio Cure F en Sting voor een complete 
effectieve bestrijding van ziekten! 

BIOCURE B   
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• Bevat de bacterie Bacillus subtilis 1,50% WP

• Sting bestrijdt effectief de meeste economisch belangrijke
ziekteverwekkende pathogenen zoals Pythium, Alterneria, 
Xanthomonas, Rhizoctonia, Botrytis, Oidiopsis, Leveillula, Phakopsora, 
Sclerotium, Phytopthora, Peranospora, Sclerotinia die wortelrot, 
wortelverwelking, zaailingenrot veroorzaken. Ook bestrijdt Sting 
Phytophthora bladvlekkenziekte, stengelrot en meeldauwziekten & 
ANTHRACNOSE. 

Gebruik: 

3-5 L of KG/hectare, kan ook met Drip irrigatie toegediend worden 

Zaailingen/bol/knol behandeling: 5-10 ml of gram gram/1 liter water. 
Dip de zaailingen of plantmateriaal vlak voor overplanten voor 30 
minuten in de oplossing. 

Blad of bodembehandeling met een rugspuit: 120 -160 gram of liter/20 
liter water elke 7-10 dagen, 2-3 keren per seizoen. 

Mix Sting met Bio-Cure F voor een betere controle van ziekten! 

STING 
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STANOWET • EFFECTIVE ADJUVANT
• BEVAT SILICONE POLYETHER 
• unieke sticker / spreider / translocator
• bevat ingrediënten voor snelle bevochtiging, 

uniforme spray, de verdeling van het 
druppelspuitvloeistof in fijnere deeltjes, en
gelijke verdeling van spuitvloeistof over het 
bladoppervlak.

• Stanowet kan het overwaaien van pesticiden 
verminderen 

• Stanowet is compatibel met de meeste 
formuleringen van pesticiden en 
bladmeststoffen. 

• Stanowet zorgt ervoor dat de middelen 
opgenomen worden door de plant 

• Stanowet bevat veilige ingrediënten en heeft 
geen effect op natuurlijke vijanden.

• 10-20 ml/20 liter spuittank 
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CONSORT NPK Consort bevat een groep van micro-organismen die ervoor zorgen
dat voedingsstoffen in de bodem beschikbaar komen voor de plant: 

• Azotobacter sp (Stikstof opname)  

• Bacillus  megaterium (Fosfaat opname) 

• Frateuria aurantia (Kalium opname)

• Glomus sp. (Andere mineralen )

Dosering en methode van toediening: 

Zaailingen:  10-15 g/ plant 

Na overplanten: 

• 3 Kg/100 kg organisch mest/ha

• 2-3 applicaties per seizoen

• Bij meerjarige gewassen 2 keer/jaar vóór en na aanvang van de 
regentijd

• Bodem moet rijk zijn aan veel organisch mest dan pas gaat
Consort echt werken

• Hou rekening met 10-15 dagen interval voordat er een organisch
mest wordt toegediend
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NEUSOIL Neusoil is een organische
mest die olieën bevat van de 
planten neem, castor, 
pongamia en mahuwa

Neusoil is rijk aan

2.5-4% N 

0.8-2% P 

1-1.5% K 

Dosering = 500 kg/ha, 
inwerken in de bodem



STOLLER Yield Enhancing 
ORGANIC Products

Official importer & distributor in Suriname 



Wat doet Natural Oil/GPSO?
• Contact Insecticide/Miticide/Spreader 

Sticker/Adjuvant/Surfactant/

• Bevat: 93% Soja olie

• NATUR’L OIL werkt zowel tegen insecten 
als mijten 

• Indien NATUR’L OIL gemengd wordt met 
andere bestrijdingsmiddelen en 
bladmeststoffen zorgt het ervoor dat de 
bestrijdingsmiddelen en meststoffen 
beter verspreiden over de bladeren en 
sneller worden opgenomen door de 
plant. 

• NATUR’L OIL kan zowel als CARRIER als 
SPREADER-STICKER fungeren. 

• NATUR’L OIL kan ook gemixt worden met 
herbiciden Insecten worden omringd 
door de olielaag van NATUR’L OIL
waardoor ze niet meer kunnen ademen 
en uiteindelijk dood gaan

Gebruiksaanwijzingen
• Groenten: 180 ml/ 20 liter water 

Boomgewassen: 180-300 ml/ 20 liter water 
Sierplanten: 120-180 ml/20 liter water 
Herhaal 1 keer per week bij het waarnemen van 
plagen. 

• Voor de beste resultaten, gebruik gelijk na het 
mengen 

• VERMIJD SPUITEN GEDURENDE DE DAG.

• KAN OOK TER VOORKOMING VAN DRIFT 
GEBRUIKT WORDEN SAMEN MET HERBICIDEN, 
1:1 VERHOUDING 
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Wat doet TopCop? 
• Contact Fungicide/Bactericide/Miticide

• Bevat: 50% Sulfaat en 8.4% Kopersulfaat

• doordat de opgeloste kopper geleidelijk 
wordt afgegeven, brandt de zwavel de 
bladeren niet

• Voorkomt en controleert verschillende
ziekten veroorzaakt door bacterien en 
schimmels zoals: Bacterial Spot en Speck, 
Scab, Sooty Mold, Black Pod, Celery Leaf 
Spot, Anthracnose, Early  and Late Blight 

• Kan samen gebruikt worden met de 
meeste insecticiden, fungiciden en 
meststoffen

• Vooral geschikt voor planten die van 
Zwavel houden z.a. Pak choi, kool, 
bloemkool, bonen

• Controleert ook MIJTEN

Gebruik van TopCop
• 75-100 ml/20 liter voor groenten

• 75 ml/ 20 liter voor komkommers

• 88-204 ml liter voor fruitbomen

Liefst ‘s ochtend vroeg of ‘s middag laat spuiten!

Importeur/Distributeur:                                            
HJ AGRO 
Industrieweg Noord 29
+597 403176   
agroupervisor@hjgroup.sr

mailto:agroupervisor@hjgroup.sr


Wat is N-Large? 
• Bevat 4% Gibberellic Acid (GA3)

• N-Large is een plant groei regulator die EPA geregistreerd
is

• N-Large is toegestaan in de Organische Teelt! 

• N-Large stimuleert grotere bladeren, vruchten, knollen 
enz. 

• N-Large stelt het rijpingsproces van vruchten/oogstbare 
delen uit waardoor producten langer houdbaar zijn

• N-large verhoogt ook het gewicht van vruchten/oogstbare 
delen van planten 

• N-Large zorgt voor grotere en uniforme vruchten

• Vruchten kunnen na het oogst ook in een oplossing van N-
Large gedipt worden 

• Doe eerst een proef op enkele planten alvorens u N-
Large voor uw hele aanplant gebruikt! 

• N-Large is niet van toepassing op alle gewassen; vraag 
naar advies indien u twijfelt! 

• Gebruik niet bij planten die onder stress zijn/aangetast
door ziekten en plagen. 

• Het middel werkt niet wanneer het heeft geregend

• Spuit het best in de middag uren! 

Gebruiksaanwijzingen
Gewas Dosering & Tijdstip

Ananas 14 dagen na de bloei,  10 ml/ 20 liter water 

Soepgroente 3-4 weken vóór de oogst, 5ml/ 20 liter. Elke 2 weken herhalen. 

(Water)Meloen 5ml/20 liter
1ste toediening: vlak voor de bloei
2de toediening: 10-14 dagen na eerste toediening. 
Niet meer dan 2 keer per seizoen gebruiken. 

Komkommer 5ml/20 liter
1ste toediening: vlak voor de bloei
Herhaling na 10-14 dagen. 
Niet meer dan 4 keer per seizoen gebruiken. 

Tomaat Vanaf het begin van de vruchtzetting, elke 2 weken, 5 ml/ 20 liter.

Peppers Vanaf het begin van de vruchtzetting, elke 2 weken, 10 ml/ 20 liter.

Banaan Elke 30-60 dagen, 10 ml/400 m2, oplossen in voldoende water om de 
bladeren en vruchten compleet te bedekken. Kan gemixt worden met 
Nimbicidine en Fungiciden. 

Boulanger Vanaf het begin van de vruchtzetting, elke 2 weken, 10 ml/ 20 liter.
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Wat doet SETT? 
• BEVAT: Calcium (Ca) 8.0% & Borium (B) 

0.5% en groeihormonen (co-factors) 

• Vooral geschikt voor de reproductieve 
fase/bloei periode

• Borium en Calcium zorgen ook voor 
vruchten van een betere kwaliteit die 
langer houdbaar zijn 

• SETT verhoogt de bloei en vruchtvorming

• SETT voorkomt Blossom End Rot, Heart Rot, 
Tip Burn en Fruit Cracking

• SETT is vooral aan te raden voor 
koolsoorten ; die zijn gevoelig voor Borium 
gebrek 

• Toegestaan in de Organische Landbouw!

• Voor een betere ziekte resistentie gebruik 
SETT samen met REZIST!

Gebruiksaanwijzingen SETT 
Gewas Dosering

Per 20 liter 
Tijd van toepassing

Tomaat, Peper, Meloen, 
Komkommer, Bonen, 
Pinda's

75-225ml Elke 7 tot 14 dagen vanaf 
de eerste bloemen

Sla, Selderij, Kool, 
Aardappel, Bloemkool, 
Wortel, Biet, Zoete 
Aardappel, Broccoli

Elke 7 tot 10 dagen 

BOOMGEWASSEN: 
Citrus, Manja, Papaja, 
Avocaat, Kersen, 
Pruimen, enz.

225 ml Elke 14 dagen
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Wat is Rezist? 
• Bevat Cu 1.75%, Mn 1.75%, en Zn 1.75%, met polyaminen

en natuurlijke plant extracten 

• ReZist™ is speciaal samengesteld om de resistentie van 
planten tegen ZIEKTEN, NEMATODEN & VIRUSSEN te 
verhogen. 

• Let wel ReZist™ is geen fungicide! 

• Rezist zorgt ervoor de plant beter bestand is tegen ziekten 
en klimaatproblemen zoals droogte, te veel water en 
temperatuur verschillen. 

• REZIST zorgt ook ervoor dat plant snel herstelt van al deze 
problemen 

• REZIST is een SYSTEMISCH middel. Kan zowel via het blad, 
aan de bodem, of via drip systemen worden toegediend. 

• Zaden kunnen ook met REZIST behandeld worden.  

• Rezist is toegestaan in de Organische landbouw! 

Gebruik van Rezist? 

• 150-225 m/ 20 liter water. 

• Gebruik de laagste dosering voor zaailingen. 

• Bij zaailingen gebruik het 7 dagen vóór overplanten. 

• Dit product is vooral een “must” voor tomaatachtigen
(virus ziekten en bladziekten) en banaan (sigatoka ziekte). 

• Voor de beste resultaten kan REZIST samen gebruikt 
worden met SETT of Nitro-Plus en andere middelen
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Product informatie

• Samenstelling: 
Zwavel (S)…………………...…..…… 4.00%
Boor (B) …………………..…….…….. 0.25%
Koper (Cu) ……..………..…….……… 1.00%
Ijzer (Fe) ………………………………. 0.50%
Mangaan (Mn)…………………..…….. 2.00%
Zink (Zn) ………………………………. 4.00%

• White Label Field Crop Mix is een 
gepatenteerd micronutriënt-supplement 
voor blad- en bodemtoepassing die volledig 
beschikbaar is voor de plant en snel 
opgenomen wordt door het wortelsysteem. 

• Dit product is Omri listed, toegestaan in 
organische teelt! 

• White Label Field Crop Mix is aanbevolen 
voor gebruik op alle gewassen 

Gebruiksaanwijzingen

• Onder normale omstandigheden 50-
100ML / 20 liter water 
Bij matig tekort aan micro nutriënten 200-
400 ML / 20 liter water 
Zware micro-nutriënten tekort 400-800 
ML/ 20 liter water 

• Vooral aan het begin van het groeistadium 
hebben planten de meeste micro 
nutriënten nodig. Voor de beste resultaten 
bespuiten wanneer het gewas in actieve 
groei stadium is, na irrigatie of natuurlijke 
regenval.

• White Label Field Crop Mix kan gemixt 
worden met de meeste insecticiden, 
fungiciden, bladmest en selectieve 
herbiciden. 
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Wat is Charge? 
• Bevat 12% Humuszuur

• Vooral aangeraden bij de teelt op gronden met 
weinig organisch materiaal zoals kleigronden. 

• Verbetert zowel de chemische als de fysische 
bodemstructuur. 

• Stimuleert ook het bodemleven 

Gebruiksaanwijzingen Charge
• In rijen: 100 ml/20 liter water 

• Bij overplanten: 100-200 ml/20 liter

• Zaadbehandeling: 10 ML/4L water

• Bijbemesting: 100 ml/20 liter water 

• Bladbemesting: 100 ml/20 liter water 

• Bomen en struiken: 50 ml/20 L water.

• Sierplanten: 12.5ml-25ml/20 L water.

• Charge kan voor alle gewassen gebruikt worden 
en  kan met de meeste middelen gemixt 
worden. 
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We Make the World More Fertile 

Organische Korrelmeststoffen



DOLOMIET KALK/
GARDEN LIME 

• Deze kalkmest wordt gewonnen uit kalkgroeven in Wallonië en is de goedkoopste 
kalksoort; het bestaat uit calciumcarbonaat en magnesiumcarbonaat 

• Traagwerkend

• Meest gebruikte kalksoort in de landbouw; is interessant als onderhoudsbekalking. 

• Toegelaten in de biologische landbouw overeenkomstig de Europese richtlijnen 
834/2007 en 889/2008 

• Prijs/kwaliteit de goedkoopste kalkmeststof 

• 19 % magnesiumoxyde (MgO) oplosbaar in mineraal zuur 

• 60 neutraliserende waarde  

• 20-25kg/100 m² volgens zuurtegraad en teelt 

• 1 & 25 KG verpakking 



• Gekorrelde fossiele kalkmeststof – calciumcarbonaat, afkomstig van coccolieten; coccolieten zijn 
microscopisch kleine kalkachtige afzettingen van algen uit de prehistorie, toen een groot deel van Europa 
nog zee was.

• 4-5 % MgO met 45-50 neutraliserende waarde

• Door zijn fijnheid is de kalk snelwerkend

• Verbetert bodemstructuur en microbieel leven

• Zachte korrel, die snel oplost en niet stuift, uiterst geschikt voor gazons

• Toegelaten in de biologische landbouw overeenkomstig de Europese richtlijnen 834/2007 en 889/2008

• Wordt ook gebruikt voor de biologische reiniging van vijvers: het enorme aantal microscopische poriën biedt 
plaats aan een ontelbaar aantal bacteriën die de natuurlijke afbraak van slib versnellen en zorgen voor 
helder en zuurstofrijk water

• Aanleg: 15-20kg per 100m²

• Onderhoud: 10-15kg per 100m²

• Vijver: 30 kg per 100m²

• 1 & 25 KG verpakking 

ZEEWIER KALK/
ALGEN KALK  



KIPPENMEST 4-2-3 

• Kippenmest is een bodemverbeteraar met zeer rijke NPK inhoud, 
rijk aan organische stof die zeer snel afbreekt in de grond 

• Gedroogde kippenmest kan gebruikt als humusbron met rijke NPK 
inhoud 

• Gevaar van verbranding bij lange droge periode

• 20kg/100m² bij aanleg of planten en 10kg voor 
onderhoudsbemesting, of volgens teeltadvies en grondanalyse 

• Korrels van 5mm

• 1 & 25 KG verpakking 



KOEMEST 2-1-2

• Koemest is een organisch bode verbeterend middel op basis van gedroogde mest van koeien 

• Het hoog gehalte aan organische stof zorgt voor een goede bodemstructuur. 

• Koemest verhoogt het vermogen om water en voedingselementen vast te houden. 

• De hoge C/N waarde zorgt voor de aanmaak van humus. 

• Het product is vrij van onkruidzaden, zand, ziektekiemen, ziekteverwekkende bacteriën en pathogenen en virussen conform hygiëne-
eisen verordening 1774/2002. 

• Er is geen gevaar voor verbranding. 

• Het product is toegelaten in de biologische landbouw overeenkomstig de Europese richtlijnen 834/2007 en 889/2008.  

• Korrels van 4mm 

• Groenten : 20-30kg/100m²   

• Fruit  : 25-35kg/100m²  

• Boomkwekerij : 15-25kg/100m²   

• Sierteelt : 15-25kg/100m²   

• Gazons en sportvelden : 25-35kg/100m² 

• 1 & 25 KG verpakking 



Official importer & distributor in Suriname 

''Engineered Minerals', customized and organic nutrition for crops 



ARYAMAN 

• ARYAMAN werkt als bodemverbeteraar, handhaaft de 
porositeit van de bodem, verbetert de bodemstructuur, 
textuur en kwaliteit, verbetert de wortelvorming en 
verbetert de groei van stimulerend bodemleven. 

• Biedt de noodzakelijke NPK voor vroege groei van 
gewassen. 

• Werkt als bestrijdingsmiddel tegen insecten als wolluis, 
mijt, bladluis, witte vlieg, rondwormen en kevers. 

• Stimuleert de groei van microben die groeibevorderaars en 
regulatoren, enzymen en aminozuren produceren en trekt 
regenwormen aan.

• Goed te gebruiken als zaaigrond en biologisch mest 



SHRUNGI NEEMAX 
• SHRUNGI NEEMAX is een emulgeer baar concentraat en bevat 

plantaardige oppervlakte-actieve stoffen die de werking van 
azadirachtine versterkt en de verspreiding van het product over de 
plantenscheuten versneld. 

• SHRUNGI NEEMAX is een vraatremmer en afweermiddel voor meer 
220 soorten plagen/insecten z.a.tripsen, rondwormen, mijt, witte 
vlieg, bladluis, bladspringers, scheut- en fruitboorders, 
bladmineerders, kool mot, witte maden en andere soorten insecten.

• SHRUNGI NEEMAX functioneert preventief ook als fungicide 

• SHRUNGI NEEMAX bestrijdt ook huisplagen z.a. muskieten en is ook 
goed te gebruiken in opslag plaatsen van agrarische producten 

• Schaadt geen roof-insecten en bestruivers

• Gebruik voor planten = 3-5 ml/ liter water 

• Gebruik voor huisplagen of in opslag ruimten = 10-15 ml/liter water



ENGIMINS SHIELD

• ENGIMINS SHIELD heeft 3 eigenschappen: plant 
groei stimulator, voorziet de plant van nutriënten en 
doodt zowel blad als bodem schimmels

• ENGIMINS SHIELD draagt bij aan de ontwikkeling 
van kleur en smaak in groenten en fruit. 

• ENGIMINS SHIELD is niet giftig, milieuvriendelijk en 
biologisch afbreekbaar.



BALADA

• BALADA is een zeewier extract die 0.14% N, 
0.011% P en 0.36% K bevat in organische vorm. 

• BALADA is een modern en goedkoop bio 
stimulerend middel voor alle commerciële 
gewassen, tuin- en sierplanten 

• In Sanskriet betekent BALADA 'degene die sterkte 
of kracht overbrengt'. Het werkt als een zuiver bio 
stimulerend middel gebaseerd op zeewierextract 
van hoge kwaliteit en biotechnologisch 
geproduceerde vrij verkrijgbare proteïne en 
phyto-hormonen. 

• En zoals de naam al doet vermoeden: het geeft 
gewassen de kans om de aangeboren immuniteit 
en vermogen te ontwikkelen om beter te groeien 
te midden van alle stress. 



ENGIMINS MIXMIN 

• ENGIMINS MIXMIN bevat 2.1% Stikstof en organische 
chelaten van Magnesium (0.15%), Zink (0.45%), Ijzer
(0.16%) en Borium (0.012%)

• Deze ENGIMIN bevat een organische chelaatvormer die 
een binding vormt met anorganische mineralen om 
deze om te vormen in organisch gechelateerde, bio 
beschikbare mineralen. 

• ENGIMINS MIXMIN voorkomt en corrigeert bestaande 
voedingstekorten. 

• ENGIMINS MIXMIN biedt nuttige sporenelementen 
voor reproductieve groei.

• MIXMIN is niet-giftig, milieuvriendelijk en biologisch 
afbreekbaar.



SUPER AUXINE 

• Ultrageconcentreerde bladmeststof, die groeibevorderaars, plantvitaminen, 
polyacchariden, enzymen en macro- en micro-elementen bevat. 

• Door het biologische karakter is SuperAuxine geschikt voor gebruik op alle 
gewassen.

• Door de unieke samenstelling is SuperAuxine een krachtige 
plantontwikkelingsactivator. 

• Toepassingen SuperAuxine zorgt voor snelle wortelgroei en actieve 
ontwikkeling van vegetatieve massa in het algemeen, waardoor de 
gewassen hun potentieel ten volle kunnen benutten

• Het gebruik van SuperAuXine leidt tot 25-50% minder gebruik van NPK 
meststoffen.



ENGIMINS AFRESHH 

• ENGIMINS AFRESHH bevat 1.8% Stiktof en organische chelaten
van Calcium (3.3%), Zink (0.72%) en Borium (0.36%)

• ENGIMINS AFRESHH vermindert de productie van ethyleen en 
voorkomt mogelijke interne schade aan het opslagweefsel van 
agrarische producten. 

• ENGIMINS AFRESHH helpt bij het verkrijgen van producten met 
een veel betere commerciële waarde en een langere 
houdbaarheid na de oogst. 

• ENGIMINS AFRESHH voorkomt dat bloemen en fruit voortijdig 
afvallen. 

• ENGIMINS AFRESHH vergroot de vorming van fruit, peulen en 
knoppen en voorkomt fruitrot en ‘cracking’. 

• ENGIMINS AFRESHH verlengt de houdbaarheid van het fruit. 

• ENGIMINS AFRESHH verhoogt de weerstand van planten 

• ENGIMINS AFRESHH is niet giftig en wel milieuvriendelijk en 
biologisch afbreekbaar.



ECOLOGICAL CLEAN 

• ECOLOGICAL CLEAN is vervaardigd uit de droge noten van 
de zeepnoten boom SAPINDUS MUKOROSSI

• Het vruchtvlees van de noten bevat het middel saponin
die gezien wordt als de biologische vervanger van zeep. 

• ECOLOGICAL CLEAN is een natuurlijke afwas middel
• Los 1 theelepel op in 1 liter water en was uw groenten en

fruit hiermee. Chemische middelen en pesticide residuen
op de producten zullen worden weggewassen. Spoel de 
groenten en fruit met schoon water voor het gebruik

• Ook borden, lepels en andere equipments zoals
opslagkratten kunnen met ECOLOGICAL CLEAN gewassen
worden



Distributeur van: lokaal geproduceerde bio-producten



MIX-AARDE voorzien van Bio-Mest

Voor een goede start: 
 Luchtig

Voedzaam

Houdt vocht vast 

Kan gebruik worden als: 
Zaaigrond

Voor pot planten

Voor aanmaak van zaailingen

Voor bloemen

• 5 KG & 25 KG verpakking

Producent:

Distributie:

Industrie weg Noord 29/ +597 403176
Kwattaweg 223-225/Q mall Unit 12/ +597 8404095
agrosupervisor@hjgroup.sr

mailto:agrosupervisor@hjgroup.sr


KOKOSBAST bewerkt met Neemolie

 Prima medium voor
sierplanten z.a. Orchideen & 
Anthuriums

 Bewerkt met Neemolie die 
bescherming biedt tegen
diverse insecten en slakken

• 5 KG verpakking

Producent:

Distributie:

Industrie weg Noord 29/ +597 403176
Kwattaweg 223-225/Q mall Unit 12/ +597 8404095
agrosupervisor@hjgroup.sr

mailto:agrosupervisor@hjgroup.sr

