
 

TECHNISCHE FICHE 
 

 
 
 
 

DCM POTGROND VOOR GERANIUMS EN 
BLOEMBAKKEN 
 
 
 
 

Eigenschappen 
 

• ideale potgrond, geschikt voor het in- en verpotten van allerlei éénjarigen 

• kwaliteitsgrondstoffen, waaronder hoogwaardig witveen, lava en klei, voor een licht en luchtig substraat 
dat zelfs na herhaaldelijk begieten en uitdrogen snel opnieuw water opneemt 

• lava = fijne korreltjes van een vulkanisch gesteente 

o zorgt ervoor dat de potgrond gedurende langere tijd een open, luchtige structuur behoudt 

o zorgt ervoor dat gietwater gelijkmatig over de hele pot verdeeld wordt 

• met klei: helpt voedingselementen vast te houden en uitspoelingsverliezen tot een minimum te 
beperken waardoor uw planten het toegediende water en de meststoffen maximaal benutten 

• aangepaste organische basisbemesting, die gedurende 100 dagen haar voedingselementen vrijstelt 
voor een rustige groei en lange bloei 

• ideaal voor: geraniums, surfinia’s
®
, petunia’s, viooltjes, vlijtige liesjes, bidens, bacopa… 

 
 
 

Technische omschrijving 
 
Teeltsubstraat - potgrond op basis van tuinturf (zwartveen), turfstrooisel (witveen), klei, lava, 
druivenpittenkoek en  0,75 kg/m³ samengestelde meststof NPK 12-14-24 en 3,5 kg/m³ samengestelde 
organische meststof NPK 7-7-10; met 43 % organische stof waarvan de stikstof volledig organisch 
gebonden is; bestemd voor de meest courante planten [pH(water)-zone: 5,0 - 6,5]. 
 
 
 

Verpakkingen op stock verkrijgbaar 
 
zakken van 70 L – 33 zakken/euro pallet (= 2310 L) 
zakken van 40 L – 54 zakken/euro pallet (= 2610 L) 
zakken van 20 L – 84 zakken/euro pallet (= 1680 L) 
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Gebruiksaanwijzing 
 

1. Gebruik een pot met gaten in de bodem zodat overtollig water makkelijk weg kan. Bedek de bodem met 
een laagje DCM Hydrokorrel. 

2. Maak de DCM Potgrond voor Geraniums en Bloembakken goed los en vul de pot er gedeeltelijk mee 
op. Laat voldoende ruimte over voor de wortelkluit. 

3. Haal de plant uit de oude pot, maak de wortels voorzichtig los en haal zoveel mogelijk oude potgrond 
weg. Zorg dat, vóór het verpotten, de wortelkluit voldoende vochtig is. 

4. Zet de plant op de gewenste hoogte in de pot en vul verder aan met DCM Potgrond voor Geraniums en 
Bloembakken. Laat een gietrand van ongeveer 2 cm. 

5. Druk de potgrond aan en begiet flink voor een goede aansluiting tussen de wortelkluit en de potgrond. 
 
Vraag ons gericht advies. 
 
 
 
 

Extra tips 
 

• Deze potgrond bevat organische voedingselementen voor een evenwichtige groei en bloei tijdens de 
eerste 3 maanden. Geef daarna één keer per week DCM Vloeibare Meststof voor Geraniums en 
Bloembakken (NPK 5-6-8). Deze vloeibare meststoffen bevatten organische voedingselementen voor 
een rijke bloei gedurende heel de zomer.  

Dosis DCM Vloeibare meststof voor Geraniums en Bloembakken = 5 – 10 ml/L gietwater 
 


