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Donker Substrates Mulch 0-25

DS Mulch 0-25 wordt gebruikt voor het aanbrengen van een mulchlaag in plantvakken en boomspiegels. Naast het feit dat 

dit er superfraai uitziet heeft het nog een aantal andere grote voordelen. Het aanbrengen van DS Mulch 0-25 zorgt voor 

extra voeding, stimuleert het bodemleven en verhoogt het vochtbufferend vermogen van de bodem. Daarnaast reduceert 

het enorm de onkruiddruk, wat weer fijn is voor het onderhoud.

DS Mulch 0-25 is een product dat rijk is aan organische stof en voedingsstoffen. Dit product is door de gestelde proceseisen 

van Keurcompost garanderen gehygiëniseerd, dat wil zeggen vrij van onkruidzaden en pathogenen. DS Mulch is een droog en 

rul product dat gemakkelijk aan te brengen is.

Waarom mulchen? 
Bodems zijn nooit bedoeld om onbedekt te zijn. Een onbedekte bodem is namelijk gevoelig voor erosie (verstuiving en 

afspoelen), regen verdicht de bodem en laat deze dichtslaan. Bovendien is een kale bodem gevoeliger voor verdroging en 

warmt sneller op. De natuur probeert een kale bodem zo snel mogelijk te bedekken met onkruiden en onder beplantingen 

dekken bladeren en onderbegroeiing de bodem af. 

Voordelen DS Mulch 0-25
• Onderdruk onkruid

• Stimuleert bodemleven 

• Voedt en verrijkt de bodem op natuurlijke wijze

• Verbetert de bodemstructuur

• Gemakkelijk aan te brengen

Productspecificaties

Milieuaspecten
DS Mulch 0-25 is geproduceerd conform de beoordelingsrichtlijn Keurcompost en wordt geleverd onder registratienummer 

KC2014-016. DS Mulch 0-25 is in het kader van de PFAS-regeling een onverdachte grondstof en kan derhalve zonder 

beperking toegepast worden.

Organische stof % 20 - 25 %

Droge stof % 50 - 65 %

pH-KCl 6,5 – 7,5

EC < 2,0 mS/cm

Respiratie < 10 mmol/O2/kg OS/uur

Soortelijk gewicht Ca 900-1000 kg / m3

Zeefmaat 0-25 mm


