
BEMEST!  VERSTERKT!  STIMULEERT! 

TMS is de afkorting voor Trace Mineral Solutions, een natuurlijke calcium meststof.  
TMS voorziet het gewas van zeer goed beschikbaar calcium, magnesium en 
talrijke waardevolle sporenelementen. Dit zorgt voor een sterkere plant, hogere 
kwaliteit groente/fruit en meeropbrengst. Het geheim van TMS: Lithothamnium 
calcareum (rode algen)

•  Unieke Calcium meststof
•  Snelle en hoge plant beschikbare calcium  

en magnesium, zelfs bij een hoge bodem pH van 8
•  Bevat meer dan 70 sporenelementen
•  Geschikt voor gangbare én biologische teelt
•  Betere kwaliteit groente en fruit

EIGENSCHAPPEN

Gedistribueerd door:



100% Lithothamnium  
calcareum

Plantaardige algenkalk  
van mariene herkomst

Levert direct  
beschikbaar calcium

Bodem & blad  
toepassing

Met TMS gemiddeld 10% meeropbrengst 
TMS is een duurzaam plantaardig natuurproduct, bestaande uit dode afzetting  
van Lithothamnium calcareum. Deze natuurlijk verkalkte rode algen worden al 
eeuwenlang geoogst uit de Atlantische oceaan.

Door de mariene herkomst beschikt TMS over een unieke honingraatstructuur.  
Deze open structuur zorgt voor een zeer groot reactief oppervlak. Hierdoor  
komen de mineralen snel en efficiënt beschikbaar voor de plant, zelfs bij een  
hoge bodem pH.

Het positieve effect van TMS G bij pootaardappelen 

Leverbaar
TMS M bladmeststof
TMS G bodem & substraat bemesting

Dosering
Dosering TMS M 1-2 kg/ha en dosering TMS G 150-250 kg/ha.  
Vraag voor specifiek advies uw dealer of adviseur.

Samenstelling
100% natuurlijk verkalkte rode algen (Lithothamnium calcareum).
• Calciumoxide CaO 45%
• Magnesiumoxide MgO 3%
• Sporenelementen

Verpakking
• Big bags van 1.200 kg
• Zakken van 25 kg 

Registratie  
TMS staat op de Dutch Input List en mag in biologische teelten gebruikt worden.

LITHOTHAMNIUM 
CALCAREUM

TMS G is voorafgaand aan het 
poten gestrooid (bodem pH7) 
bij gerenomeerde  
akkerbouwers. 
Dit heeft geresulteerd in een 
gemiddelde meeropbrengst 
van bijna 10%/ha.

Bron: locatie Noordoostpolder 
(NL) 2019.

Het granulaat wordt opgenomen 
via de wortelhaartjes en geeft de 
plant de extra voeding die het 
nodig heeft.
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Fontana

Regulier met TMS

+ 8 t/Ha
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