
DCM ECOTERRA® 

TERRASPLANTEN & 

MEDITERRANE PLANTEN 
 

Samenstelling 
TEELTSUBSTRAAT - POTGROND 

Op basis van: turfstrooisel, tuinturf, kokosvezel, klei, druivenpittenkoek, 

meststoffen op basis van calcium en magnesium en meststoffen 

BESTEMD VOOR DE MEEST COURANTE PLANTEN 

Droge stof  ....................................................................................................  30 % 

Organische stof  ...........................................................................................  20 % 

pH (water)-zone  .................................................................................... 5,0 – 6,5 

Elektrische geleidbaarheid EC  ..............................................................  55 mS/m 

Samengestelde organische meststof NPK 7-7,5-8 ...............................  4,5 kg/m³ 

 

Toegelaten voor gebruik in de biologische land- en tuinbouw overeenkomstig 

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

 

Eigenschappen 

• uitmuntende potgrond, geschikt voor het in- en verpotten van allerlei soorten terrasplanten zoals Oleander, 

Fuchsia, Abutilon, Datura (Brugmansia), Agapanthus, Laurier, Plumbago, Bougainvillea, Lantana, 

Heliotropium en Callistemon 

• kwaliteitsgrondstoffen, waaronder hoogwaardig witveen en kokosvezel  

• voor een potgrond met luchtige structuur die zelfs na herhaaldelijk begieten en uitdrogen snel opnieuw water 

opneemt 

• potgrond waarin gietwater gelijkmatig over de hele pot verdeeld wordt en die tijdens de zomermaanden veel 

water kan vasthouden 

• 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 
 

Vorm 
Teeltsubstraat - potgrond 
 

Verpakking 
zakken van 60 L – 39 zakken/euro pallet (= 2340 L) 

zakken van 30 L – 78 zakken/euro pallet (= 2340 L) 

  



DCM ECOTERRA® 

TERRASPLANTEN & 

MEDITERRANE PLANTEN 
 

 
Gebruiksaanwijzing 

 

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

met een laagje DCM Hydrokorrels. 

2. Maak de DCM Ecoterra® Terrasplanten & Mediterrane Planten 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 Ecoterra® Terrasplanten & 

Mediterrane Planten. 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. 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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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