DCM PEPI 3
Samenstelling en fysische kenmerken
Teeltsubstraat - Potgrond
op basis van: turfstrooisel (veenmosveen), kokosvezel, perliet, meststoffen op
basis van calcium en magnesium en meststoffen
Droge stof ............................................................................................. 30 %
Organische stof ..................................................................................... 20 %
pH (water)-zone ............................................................................... 5,0 – 6,5
Elektrische geleidbaarheid EC ......................................................... 450 µS/cm

Standaardbemesting:
PG-MIX – NPK 12-14-24 + sp. ............................................................................................................... 0,5 kg/m³
DCM ECO-Xtra® 1 - NPK 8-5-6 MINIGRAN®: samengestelde organische meststof NPK gecomplexeerd met
plantenextracten, met extra lange werking ............................................................................................... 5 kg/m³
in functie van de toepassing zijn aanpassingen van de hoeveelheid of toevoeging van andere bodemverbeterende
middelen en meststoffen mogelijk. Vraag ons gericht advies.

Eigenschappen


uiterst stabiel mengsel op basis van een hoogkwalitatief witveen (turfstrooisel) van verschillende fracties voor
een goede lucht-waterhuishouding



slaat niet dicht in de pot en krimpt niet, van groot belang voor teelten van lange duur



met kokosvezel: voor een homogene verdeling van water over de pot, zelfs na herhaaldelijk bevochtigen en
opdrogen



met perliet: blijvend luchtig en nooit teveel water voor actief, gezond en sterk ontwikkeld wortelgestel en
minder kans op wortelrot



gepast opgekalkt



aangepaste organische basisbemesting, gecomplexeerd met plantenextracten, die gedurende 100 tot 150
dagen haar voedingselementen vrijstelt

Toepassingen
voor potmaten vanaf 2,5 L tot groter dan 15 L
in boomkwekerij containerteelt, alle heesters en haagplanten, vaste planten…

DCM PEPI 3
DCM kwaliteitspotgronden voor professioneel gebruik


selectie van hoogwaardige en betrouwbare grondstoffen



volautomatische productielijnen voor een perfect gemengd en stabiel eindproduct



ideale lucht/waterverhouding en hoge fysische stabiliteit (= minder krimp) door beredeneerde keuze van
veentypes en veenfracties in functie van de toepassing



specifieke samenstellingen op basis van onze jarenlange kennis en ervaring in alle takken van de
professionele tuinbouw ter beschikking via onze DCM raadgevers



aangepaste mengsels voor openbaar groen en gemeentediensten



continue kwaliteitscontrole van grondstoffen en afgewerkte producten o.a. wat betreft onkruiddruk, ziekten…



bemesting en bekalking op maat van de behoefte van uw planten en uw bedrijfspraktijk



uitgebreide selectie aan hoogwaardige toeslagstoffen



intern laboratorium voor research naar alternatieve grondstoffen en innoverende samenstellingen



uitgebreid wagenpark met verschillende vrachtwagentypes voor snelle en klantgerichte leveringen

Verpakking
Verkrijgbaar in zakken van 70 L, in big bags en in vrac,
gelost op voor ons bereikbare en berijdbare, verharde terreinen.
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