
Introductie 
In het begin van de jarig tachtig van de vorige eeuw 
ontwikkelde Konrad Würthle, apotheker uit Konstanz, het 
homeopathisch werkzame product BIPLANTOL. In eerste 
instantie werd dit met succes ingezet om de verzuurde 
bossen in het Schwarzwald te regenereren, en al snel 
volgde er diverse varianten van BIPLANTOL, met als doel 
om planten op een natuurlijke wijze te versterken.  

Op verzoek is er vervolgens ook een preparaat ontwikkeld 
voor de behandeling van drijfmest, stalmest en compost. 
BIPLANTOL PLUS werkt op biologische, bio-chemische 
basis en maakt van organische mest een waardevolle 
voedingsstof voor de bodem. Het bevat alle noodzakelijke 
mineralen in een homeopatische oplossing waaronder 
Kalium, Calcium, Ijzer, Magnesium en Fosfor, maar ook 
spoorelementen als Borium, Germanium, Koper en 
Mangaan.   

BIPLANTOL PLUS bevat geen chemische bestanddelen en 
is niet belastend voor mens, dier en milieu. 
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Eigenschappen 
BIPLANTOL PLUS activeert de micro-organismen in de 
mest, waardoor onder invloed van zuurstof een levendig, 
veredeld product ontstaat. 

De uitstoot van Koolstofdioxide, Zwavelwaterstof en 
Ammoniak wordt aanzienlijk minder wanneer de mest met 
BIPLANTOL PLUS behandeld is. Als vluchtige Stikstof-vorm 
spoelt Ammoniak niet meer uit, maar wordt evenals CO2 als 
onmisbaar element voor de bodem beschikbaar gemaakt. 
De grond als duurzaam productiemiddel wordt gevoed, het 
organische stof gehalte verhoogd, en samen met de eerder 
genoemde mineralen en spoorelementen ontstaat er een 
vruchtbare bodem van waaruit de plant naar behoefte 
voedingsstoffen kan halen. 

Omdat giftige gassen gebonden worden en daardoor ook de 
penetrante geur van de mest sterk verminderd, ontstaat er 
een beter leefmilieu voor mens en dier.  

Bovendien verliest de mest zijn etsende, bijtende 
eigenschap wat ten goede komt aan het bodemleven. 

Tot slot versnelt BIPLANTOL PLUS de afbraak van de dikke 
fractie in de mest en voorkomt het drijflaag-vorming, 
waardoor de mest beter te verwerken is. 

Praktisch 

Direct gebruik 

✦ De mest wordt met 1 liter BIPLANTOL PLUS per 10 m3 
gemengd. Na 3 weken is de mest bewerkt en klaar voor 
gebruik. 

Gecombineerd gebruik 

✦ Mest wordt éénmalig met 1 liter per 10 m3 gemengd. 
Gelijktijdig wordt 1 maal per week de aanvoer van verse 
mest overgoten met 10 ml per GrootVeeEenheid (GVE) 
vermengd met 10 liter lauwwarm water. 

Gebruik in het voer of in het drinkwater  

✦ De drijfmest wordt met 1 liter per 10 m3 gemengd. 
Gelijktijdig wordt 1 maal per dag 1,5 ml per GVE aan het 
voer of in het drinkwater toegediend. 
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BIPLANTOL PLUS 

✦ Emissiereductie en geur-vermindering 

✦ Reductie H2S tot 90%, CO2 tot 60%, NH3 tot 75%  

✦ Betere diergezondheid in de stal 

✦ Minder veterinaire kosten 

✦ Bevordering van een gezond bodemleven 

✦ Betere plant-gezondheid en voerkwaliteit  

✦ Verhoging organische stofgehalte in de bodem  

✦ Verbetering van bodemstructuur en waterhuishouding 

✦ Minder bodembewerking noodzakelijk 

✦ Aanzienlijke vermindering van kunstmestgift 

✦ Goed verwerkbare, homogene mest  

✦ Reducering van transportkosten 

Prijs: €110 excl. BTW per kan van 10 liter 

Verzendkosten: €10 excl. BTW 

Informatie en verkoop Nederland: www.agrorganic.eu  
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