
DCM KWALITEITSPOTGROND 

HEIDE, AZALEA, HORTENSIA 

& ALLE ZUURMINNENDE 

PLANTEN 
 

Samenstelling 
TEELTSUBSTRAAT - POTGROND 

Potgrond bevattende micronutriënten 

 

Op basis van: tuinturf, turfstrooisel, compost van naaldhoutschors, 

druivenpittenkoek, meststoffen op basis van calcium en magnesium en meststoffen 

 

BESTEMD VOOR ZUURMINNENDE PLANTEN 

 

DROGE STOF: 30% 

ORGANISCHE STOF: 20% 

pH (WATER)-ZONE: 4,5 - 7 

ELEKTRISCHE GELEIDBAARHEID (EC): 35 mS/m 

SAMENGESTELDE ORGANISCHE MESTSTOF NPK 7-7,5-8: 1 kg/m³ 

SAMENGESTELDE ORGANISCHE MESTSTOF NPK 8-5-6 gecomplexeerd met 

plantenextract: 1,5 kg/m³ 

IJZERCHELAAT (Fe(EDTA)): 0,025 kg/m 
 

Toegelaten voor gebruik in de biologische land- en tuinbouw overeenkomstig 

Verordening (EU) 2018/848 en wijzigingen inzake de biologische productie. 

 

Eigenschappen 

• Uitmuntende potgrond met hoogkwalitatieve grondstoffen, ideaal voor het in- en verpotten van alle 

zuurminnende planten en vele planten van Japanse oorsprong zoals Heide, Azalea, Skimmia, Blauwe 

Hortensia, Pieris, Gaultheria, Camelia en Brem. 

• HOOGWAARDIGE VEENSOORTEN: Een goede potgrond moet luchtig en goed waterdoorlatend zijn, maar 

moet tegelijkertijd ook voldoende water kunnen vasthouden. Een SOEPELE en VEERKRACHTIGE structuur is 

daarom heel belangrijk. Dankzij de juiste verhoudingen wit- en zwartveen behoudt deze potgrond zijn 

veerkracht, krimpt hij niet en zorgt hij ervoor dat planten vlot water en meststoffen kunnen opnemen. 

• ORGANISCHE MESTSTOFFEN: De toegevoegde meststoffen geven TOT 150 DAGEN VOEDING aan de 

planten en zorgen voor een rustige groei en lange bloei. Organische meststoffen zijn een energiebron voor 

talrijke bodembacteriën. Een goede bacteriële activiteit is onmisbaar voor de ontwikkeling van sterke en 

gezonde wortels. 

• NATUURLIJK LAGE pH: Potgrond met aangepaste zuurtegraad (pH) zodat zuurminnende planten optimaal 

voedingselementen kunnen opnemen. 

• DIEPGROENE BLAADJES: De toevoeging van IJZER zorgt voor een diepgroene kleur van de bladeren. 

 

Vorm 
Teeltsubstraat - potgrond 
 

Verpakking 

Zakken van 60 L - 39 zakken / europallet  

Zakken van 30 L – 78 zakken / europallet   



DCM KWALITEITSPOTGROND 

HEIDE, AZALEA, HORTENSIA 

& ALLE ZUURMINNENDE 

PLANTEN 
 

 
Gebruiksaanwijzing 

 

Hoe ideaal VERPOTTEN ? 

1. Bedek de bodem van de pot met een laag DCM Hydrokorrels. Deze korrels zorgen ervoor dat de 

drainagegaten onderaan de pot open blijven. 

2. Vul de pot gedeeltelijk met potgrond en laat voldoende ruimte voor de wortelkluit. Haal de plant uit de 

oude pot en verwijder voorzichtig zoveel mogelijk oude potgrond van de wortelkluit. 

3. Zet de plant in de nieuwe pot en vul verder aan met potgrond. Laat een gietrand van ongeveer 2 cm. Druk 

de potgrond goed aan. 

4. Strooi de pot af met DCM Hydrokorrels of DCM Sierschors 5-15 mm. Dit voorkomt het opspatten van 

potgrond bij het water geven en zorgt ervoor dat de potgrond minder snel uitdroogt. 

5. Begiet flink voor een goed contact tussen de wortelkluit en de potgrond. 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Productadviezen zijn gebaseerd op onze jarenlange praktijkervaring en onze theoretische kennis. Ze zijn enkel informatief en leiden niet tot een verbintenis of overeenkomst. Elke plant 
heeft zijn eigen behoefte. Ook het moment van de toepassing, bodem/substraattype en de wettelijke normen zijn van belang bij het bepalen van de dosis. DCM aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor gevolgschade bij gebruik van zijn producten. 
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