BIOLOGISCHE POTGROND

De biologische potgrond van Bio-Kultura bestaat puur en alleen uit organische grondstoffen. De
hoofdbestanddelen zijn; biologische organische mestcompost, kokosvezels, schorscompost, een
plantaardige voedingskorrel van Floratura, vulkanisch steenstof (vele mineralen) en baltisch veenmos.
Het tuinturf (laagveen) gehalte, wat in de meeste potgronden het hoofdbestanddeel is, is om ecologische
redenen vervangen. Ook maken zij geen gebruik van bloedmeel, verenmeel, beendermeel en meer van
dit soort producten.
De biologische potgrond van Bio-Kultura heeft een aantal voordelen. De potgrond geeft langdurig zijn
voedingstoffen vrij gedurende één groeiseizoen waardoor het in de meeste gevallen niet nodig is om een
bijbemesting te geven. De potgrond heeft tevens een hoog humusgehalte waardoor hij na één jaar ook
nog zijn waarde heeft voor de tuin. De potgrond blijft goed haar vocht vasthouden en reguleren, dit in
tegenstelling tot potgronden welke bestaan uit tuinturf. Ook is de potgrond luchtig van structuur wat
zorgt voor een mooie en goede wortelpruik ontwikkeling.
De biologische potgrond van Bio-Kultura wordt verkocht in zakken van 40 liter en is uitermate
geschikt voor het op- en verpotten van tuin en kamerplanten.

BIOLOGISCHE TUINAARDE

De biologische tuinaarde van Bio-Kultura is een hoogwaardige tuinaarde op basis van verschillende
soorten compost en bevat geen tuinturf. De tuinaarde heeft een hoge toevoeging van biologische
organische mest en is dan ook rijk aan voeding, sporenelementen en stimuleert het bodemleven en de
waterhuishouding.



Te gebruiken voor het ophogen van de tuin.



Perfecte basis voor de moestuin, ook voor opkweek van groenten in bakken.



Te gebruiken bij aanplant van bomen, heesters, hagen en vaste planten in de volle grond
of pot.



Uitermate geschikt voor vermenging met verarmde en/of uitgedroogde grond.



De tuinaarde kan het gehele jaar gebruikt worden.



Extra voeding toevoegen is niet nodig. De tuinaarde bevat meer dan voldoende voeding
voor het gehele jaar.

Zij krijgen vaak de vraag of er in de potgrond meer voeding zit dan in de tuinaarde. In de tuinaarde van
Bio-Kultura zit ruim voldoende voeding voor een heel seizoen en is dan ook anders dan de bemeste of
onbemeste tuinaarde welke in de tuincentra e.d. wordt verkocht. Zoals al in de opsomming staat is de
tuinaarde perfect voor de moestuin aangezien deze rijker is aan voeding dan potgrond. Groenten hebben
in het algemeen namelijk meer voeding nodig dan vaste planten.
De tuinaarde wordt verkocht in zakken van 40.

BIOLOGISCHE BEMESTING

De biologische organische mestcompost is de basisbemesting voor een heel jaar. Het is een basisch
product dus niet geschikt voor zuurminnende planten zoals Rhododendron en Coniferen. Het product is
met name geschikt voor de border, rozen en hortensia en eventueel hagen (taxus, beuk, liguster etc).
Het gebruik van deze biologisch organische mest is ongeveer van half oktober tot half mei.
Het product kan gewoon op de grond uitgespreid worden als mulch laag en hoeft niet met de grond
vermengdt te worden (spitten of schoffelen). De biologische organische mest heeft een aantal grote
voordelen, te weten:



Geen verontreiniging door bestrijdingsmiddelen.



Onkruid en ziektekiem vrij.



Bovengemiddeld gehalte van voedingsstoffen welke langzaam maar langdurig vrijkomen.



Veel sporenelementen.



Bodemverzorgende werking voor bodemleven en waterhuishouding.



Humus opbouwende werking.



Basische werking, is op zure zandgronden uitstekend voor beter bodemleven.



Gaat slakken tegen door de schimmels die aanwezig zijn.

Het product wordt verkocht in 40 liter zakken wat voldoende is voor 4 á 5 m2.

