Het assortiment potgrond van Gebroeders Eveleens
B.V. omvat onder andere de kwaliteitspotgronden van
Jongkind B.V.
De producten van Jongkind B.V. bestaan dankzij een
ver doorgevoerde automatisering en een constante
kwaliteitscontrole uit louter en alleen “topgronden”.
De nieuwe exclusieve lijn potgronden van Jongkind
B.V., heet BLUE LABEL SUBSTRATES.
Het zijn vooral luchtige mengsels die aan alle normen voldoen, zoals milieu,
transport, houdbaarheid, stookkosten en natuurlijk de kwaliteit van uw
planten.
Wat houdt BLUE LABEL in:
1 Speciaal geproduceerde klei
2 SIR (micro organische meststof)
3 mineralen (hierdoor ontstaat een gelijkmatige voedselbron voor de microorganismen, waardoor er een natuurlijke compostering plaatsvindt.
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STEKGROND

Zeer luchtig samengestelde grond voor het stekken van vele culturen.
Leverbaar in zakken van 55 ltr. (65 zak/pallet)

ZAAIGROND NR.1 + SIR

Een luchtig samengestelde grond met weinig voedsel. Geschikt voor alle
door zaaien te vermeerderen gewassen.
Leverbaar in zakken van 55 ltr. (65 zak/pallet)

POTGROND NR. 3

Een luchtig samengestelde potgrond geschikt voor het verspenen en oppotten, met een iets rijkere samenstelling.
Leverbaar in zakken van 55 ltr. (65 zak/pallet)

POTGROND NR. 5

Potgrond geschikt voor het oppotten. De potgrond heeft een grovere structuur en wordt veelal gebruikt voor begonia’s
Leverbaar in zakken van 55 ltr. (65 zak/pallet)

POTGROND NR. 6 AGRILE + SIR

De samenstelling van deze potgrond is gelijk aan potgrond Nr. 5, echter met
toevoeging van klei, waardoor het water beter vastgehouden wordt en een
gedrongener groei plaatsvindt. Wordt vooral gebruikt voor de Cyclamenteelt, maar ook voor Fuchsia en Geranium.
Leverbaar in zakken van 55 ltr. (65 zak/pallet)

POTGROND NR. 7

POTGROND NR. 8

Eenvoudige potgrond voor universeel gebruik, ook speciaal voor tuincentra.
Leverbaar in zakken van 55 ltr. (65 zak/pallet), zakken van 25 ltr. (105 zak/
pallet) of zakken van 10 ltr.(176 zak/pallet)
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Een luchtig samengestelde potgrond met vezelturf, speciaal geschikt voor
groene, bonte bladplanten en voor het opvullen van grote plantenbakken.
Leverbaar in zakken van 55 ltr. (65 zak/pallet)

POTGROND NR. 9

Potgrond voor het oppotten van Bromelia’s
Alleen los verkrijgbaar, vanaf 109,60 m3.

POTGROND NR. 10

Zeer grove en luchtige potgrond voor de teelt in zeer grote potten zoals Ficus.
Alleen los verkrijgbaar, vanaf 90,50 m3.
Alle potgronden worden standaard gedoseerd met kalk en kunstmest, afhankelijk van het type grond. Het bemestingsschema dient men hier zelf op aan
te passen. Andere samenstellingen, eventueel met enkele soorten gewasbeschermingsmiddelen of kunstmest, kunnen in overleg geleverd worden.
Levering van potgronden kan eventueel ook in zgn. big bags of losgestort,
uit duwwagens 17-24 m3 per vracht.

POTGROND HORTENSIA PINK/BLUE

Speciaal geschikt voor blauwe en rose hortensia’s.
Leverbaar in zakken van 55 ltr. (65 zak/pallet).

135

URBAN SPECIAL

Urban Special is gemaakt met behulp van Zweedse maagdelijk witte veen
van de hoogste kwaliteit: Een gram Urban Special kan absorberen een overweldigende tien gram water. De turf wordt gesneden in een grove structuur
en gemengd met alleen de hoogste kwaliteit perliet, Zweedse klei, kalk,
mineralen, sporenelementen en organische meststof. Het is een complete
mix, klaar voor gebruik. Urban Special bevat voedingsstoffen voor bijna een
volledige gewas cyclus.
Leverbaar in zakken van 45 ltr. (65 zak/pallet)

URBAN LIGHT

Urban Light is voor kwekers die liever de voedingsstoffen zelf toevoegen
door de cyclus heen. Het is gemaakt van dezelfde hoogwaardige Zweedse
witte maagdelijke turf als de Urban Special, alleen met minder toegevoegde
voedingsstoffen. De lagere concentratie van voedingsstoffen maken een
snelle beworteling en een perfecte start voor uw gewas. U kunt Urban Light
gebruiken met ofwel minerale of organische voedingsstoffen
Leverbaar in zakken van 45 ltr. (65 zak/pallet)

SIERTUINAARDE + SIR

Tuinaarde op professioneel niveau.
Leverbaar in zakken van 45 ltr. (65 zak/pallet)

TURFSTROOISEL

Geperst, ongezeefd veenmosveen.
Leverbaar in balen van 250 ltr. (18 balen/pallet)

KLEIGRANULAAT

Verdroogde klei (geen hydrokorrel), voor toevoeging aan potgrond. Het zorgt
voor het beter vasthouden van vocht en voor een gedrongener groei.
Leverbaar in zakken van 20 kg.

HYDROKORRELS
HYDRO 2-5

2-5 mm wordt gebruikt voor stekken van hydrocultuur of voor het afstrooien van plantenbakjes.
Leverbaar in zakken van 40 ltr. (65 zak/pallet)

HYDRO 4-8

4-8 mm wordt gebruikt voor het oppotten van kleinere planten voor hydrocultuur (tot potmaat ± 12 cm). Ook voor de rozen-substraatteelt gebruikt
men deze korrel.
Leverbaar in zakken van 45 ltr. (65 zak/pallet)

HYDRO 8-16

8-16 mm wordt gebruikt voor de hydrocultuur, ook onder in grote potten of
bakken als drainage.
Leverbaar in zakken van 45 ltr. (65 zak/pallet)

SEDUM TRAY (green label)

De Unieke kant-en-klare Sedum Tray waarmee iedereen in een handomdraai een sedum daktuin kan aanleggen. Afmeting Tray: 49 x 49 cm en 8 cm
hoog. Het gewicht in droge toestand is +/- 8 kg. en begroeid en in verzadigde toestand +/- 11 kg. Per m2 is dat +/- 48 kg.

L AMSTEDDAN 4-8

De gebroken versie, deze bestaat uit stukjes kleikorrel waarvan de poriën
dus open zijn en water gemakkelijker kan worden opgenomen. Veelal toegepast voor daktuinen, ook in de groente-substraatteelt gebruikt men deze
korrel. Leverbaar in zakken van 45 ltr. (65 zak/pallet)
Hydrokorrels zijn ook los verkrijgbaar. In principe per 30 of 60 m3 kiepauto’s

TURFSTROOISEL FIJN

Heeft een hoog wateropnemend vermogen en een hoog organische stofgehalte. Losse grond wordt hierdoor meer samenhangend. Ideaal bodemverbeterend middel.
Leverbaar in zakken van 70 liter, en press-balen van 250 ltr.

TUINTURF 70 liter

Door de lage pH is dit de bodemverbeteraar voor zuurminnende gewassen,
zoals: heide, azalea, rododendron Neemt 4 tot 5 maal zijn gewicht aan water
op en verteert langzaam.

POTGROND JARDINO 20, 40 en 70 liter
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POTGROND 70 liter

Universele RHP-potgrond van hoge kwaliteit met een bemesting voor
2 maanden.

ORCHIDEEËNTURF 70 liter

Speciaal orchideeënsubstraat met 80% bark en 20% vezel.

Urban Cocos is vervaardigd met behulp van de vezels van de bast van de
kokosnoot. Slechts gerijpt woody bruine schil wordt gebruikt voor optimale
kwaliteit en-stabiliteit van het substraat. De schil vezels worden gewassen
om overtollige EG verwijderen, gebufferd om kalium te verwijderen en daarna gezeefd in fijne vezels. Al de verwerking gebeurt op een milieuvriendelijke manier onder toezicht van de RHP autoriteit. Urban Cocos is RHP
Horticulture gecertificeerd waardoor de kwaliteit, stabiliteit en veiligheid
gewas. Minerale en organische voedingsstoffen kunnen worden gebruikt
met deze volledig organisch, recyclebaar top kwaliteit substraat. Het lichte
gewicht maakt het gemakkelijk te hanteren en te verwerken.
Leverbaar in zakken van 45 ltr. (65 zak/pallet).
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URBAN COCOS

TUINGROND JARDINO 20 liter
Tuinaarde van prima kwaliteit.

TUINGROND VAM 40 liter
BAC AARDE (LAVAGROND) 40 liter
COCOS-MATTEN, 100 x 15 x 7,5 cm.
SPEELZAND 25 kg
GRIND 25 kg.
CACAODOPPEN 50 liter
BOOMSCHORS (FRANSE) 25-45 mm, 50 liter
BOOMSCHORS (SIERSCHORS) 60 liter
PIJNBOOMSCHORS 18-16 mm, 70 liter
COLORWOOD BRUIN 70 liter
TURVEN, HANDGESTOKEN zak à 10 stuks

Zeer geschikt als decoratiemateriaal en als afwerking van vijverranden.

Dit lava product wordt gebruikt in plaats van zand en is bijzonder geschikt
als stekmedium (bijv. anjerstek enz.). Per zak moet ongeveer 55 liter water
worden gebruikt. Het subraat mag echter niet aangestampt worden zoals
zand, maar moet zeer luchtig blijven. Men hoeft daarna niet meer aan te
gieten totdat de stekken geworteld zijn.
Leverbaar in zakken van 100 liter.

GRONDVERBETERINGKORRELS
per zak 2 kg, 0,133 m3
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PERLITE

GRONDVERBETERINGVLOKKEN per zak van 400 liter
GRONDVERBETERINGSWOKKELS, per 500 L. zak
STEENWOL

Steenwolprodukten worden vervaardigd door het vervezelen van gesmolten
basalt en andere mineralen. Steenwol is inert. En kunnen vanaf het inzaaien of
stekken worden gebruikt, waardoor de teler optimale resultaten bereikt in termen van kwantiteit en groeitempo. Steenwol is leverbaar in (gesneden) groei
matten, stekblokken, miniblokken en groeiblokken. Tevens leverbaar in
vlokvorm (granulaat) en growcubes.

MATTEN:
Maat
1-jarig ingehoesd 100 x 15 x 7,5 cm
4-jarig ingehoesd 100 x 15 x 7,5 cm
1-jarig ingehoesd 133 x 15 x 7,5 cm
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GROEIBLOKKEN
Maat
150 x 150 x 135 mm, gat 40 mm
100 x 100 x 65 mm, gat 40 mm
75 x 75 x 65 mm, gat 40 mm

Aantal p/ds
60/doos
216/doos
480/doos

Aantal strip
4
6
8

Aantal p/ds
of zak
2250/doos
2700/doos
1300/zak
2940/doos
6000/doos

Aantal
strip
15

STEKBLOKKEN
Maat
40
40
40
36
25

x
x
x
x
x

40
40
40
36
25

x
x
x
x
x

40
40
40
40
40

mm, gat 6/15 Grodan
mm Cultilene
mm, witmerk
mm, gat 6/15
mm, gat 6/15

98
200

STEKBLOKKEN IN TRAY’S

150 pluggen per tray
Afmeting plug: 25 x 25 x 40 mm
18 Tray’s per doos

77 pluggen per tray
Afmeting plug: 36 x 36 x 40 mm
18 Tray’s per doos
84 pluggen per tray
Afmeting plug: 36 x 40 x 40 mm
18 Tray’s per doos

STEENWOLVLOKKEN
Grof
Middel
Fijn

nr. 012-512, in zakken van 20 kg
nr. 012-517, in zakken van 20 kg
nr. 012-519, in zakken van 25 kg

STEENWOLDISK

230x230x20 mm

Doos à 162 stuks

GROWCUBES

Kleine blokjes van ± 1 cm3, geleverd in palletbox van 1,4 m3.
Idem
± 2 cm3, geleverd in palletbox van 1,4 m3.

VERMICULITE

Verkrijgbaar in medium of fijn.

MAPITO

80 liter zak.
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