OVER ECOTOP

Geurarme organische koemestproducten

Het melkveebedrijf Seuntiëns heeft een
familiegeschiedenis met meer dan 100
jaar melkveehouderij.

WAAROM KIEZEN VOOR
ECOTOP:

Met de kringloopgedachte en op weg
naar duurzaamheid zijn we begonnen
met het verwaarden van de
geproduceerde mest op ons
melkveebedrijf. Dit doen we via een
uitgebalanceerd proces in onze
verwerkingsinstallatie.

Geurarme organische

koemestproducten

Kringloop productie
Bijdrage aan CO2 reductie
Organisch
Snel oplosbaar
Milieubewust
Aantrekkelijke prijs/kwaliteit
Productlijn voor ieders behoefte
Direct van de boerderij
Korte lijnen, snel schakelen
100% Nederlands product
Voor de particuliere én zakelijke markt

ONZE VISIE:
Koemest waardevol maken
en tegelijkertijd de klant een optimaal
product bieden voor bodem, plant & tuin:

Ecotop Meststoffen bevatten
belangrijke hoofd-en sporenelementen
ter verbetering van plantgezondheid,
wortelontwikkeling en stimulatie van
het bodemleven op natuurlijke wijze.
Wij hechten veel waarde aan het
duurzame karakter van ons bedrijf en
stralen dit dan ook graag uit!
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Foto bloemen: links zonder en rechts met Ecotop Solide
Foto's gazon: voor en na gebruik van Ecotop solide

CONTACT

Vessemseweg 15
Nederland
www.ecotop.nu

5511 KA Knegsel
06-28 94 55 49
info@ecotop.nu
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Stimuleert het bodemleven
op natuurlijke wijze!

Duurzame meststoffen

Onze productlijn:

Onze visie op duurzaamheid gaat
verder dan enkel melk produceren op
onze melkveehouderij. Wij werken,
onder de naam Ecotop, aan een
duurzame meststoffenproductie. Wij
streven er naar om onze
bedrijfskringloop zo ver mogelijk te
sluiten en mest zo goed mogelijk
waardevol te maken. We zien namelijk
een mooi, rijkgevulde product van
hoogwaardige kwaliteit in onze
koemest.

ECOTOP KOEMEST

ECOTOP SOLIDE

45 LITER

40 LITER

Ecotop Koemest is dé basis voor elke (moes-)
tuin. Het is een bodemverbeteraar die bestaat
uit 100% koemest. Geschikt voor (aanleg)
gazon, moestuin, siertuin, borders en hagen.
Een vruchtbare bodem is een must voor elke
tuin!

Ecotop Solide is een mengsel van koemest,
wormenmest, lavameel en micro-organismen.
Deze meststof stimuleert het bodemleven,
zorgt voor een perfecte (aan-)groei en geeft
een extra boost aan uw (moes-)tuin. Geschikt
voor (aanleg) gazon, moestuin, siertuin,
borders, hagen en bloempotten.

samen werken aan een duurzame planeet

Door het direct verwerken van de mest,
op dezelfde locatie, worden opslag
(methaan-uitstoot) en het vervoer
(CO2- uitstoot) van mest beperkt.

Basismeststof voor vruchtbare bodem
Geurarm
Duurzaam
Organisch

Hoogwaardige meststof voor vruchtbare bodem
Geurarm
Duurzaam
Organisch

100% Koemest:
Zorgt voor een evenwichtig bodemleven ter
verbetering, stimulatie en perfectie van
plantgezondheid, wortelontwikkeling en
bodemleven op natuurlijke wijze.

Koemest met mengsel van:
Wormenmest: Bevat goede bacteriën en
schimmels die zorgen voor een levende bodem
en verhoogt de weerstand van planten tegen
ziektes.
Lavameel: Bevat mineralen en sporenelementen
Micro-organismen (biovin): Houdt ziektes en
plagen buiten de deur en zorgt voor een betere
mineralenopname via de wortels.

