
Productoverzicht

op bladzijde 93 op bladzijde 94

Vulkafarm  
organisch

Vulkafarm  
Plus

op bladzijde 92

Vulkafarm  
mineraal
Mineraal onder- 
substraat voor  
moestuinen.

Mineraal-organisch 
universeel substraat  
voor moestuinen.

Mineraal-organisch  
universeel substraat met  
verhoogd organisch aandeel.

 Inleiding   Farm

Gazon

Farm

Interieur

Vijver

Potten

Boom

Dak

Bouw
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Korrelgrote  
(ø in mm)

Korrelgrote verdeling   

(aandeel totale massa in %)

Afslibbare bestanddelen ≤10
Fijn-/middelgrind 30–60

Volumegewicht  

(t/m3)

Aanlevertoestand DIN EN 1097-3 0,95–1,00 

Bij max. watercapaciteit,  

verdicht

1,40–1,60

Water-/luchthuishouding, verdicht

Maximale watercapaciteit 20–30 vol.%

Waterdoorlaatbaarheid mod. K
f

0,60–150 mm/min

pH-waarde 6,8–7,5

Zoutgehalte 0,1–1 g/l

Vulkafarm  

mineraal

Mineraal ondersubstraat voor moestuinen.

Details:

•   Basiscomponenten lava en puimsteen

•   Geen aanbrengdiktebeperking

•   Zeer goed geschikt voor permanente beplantingen

•   Vulkafarm mineraal is niet bemest, maar kan op verzoek met 

meststof worden gemengd

•   Leverbaar als zakken, Big Bag, stortgoed of met silotransport

0–12

0–12

Samenstelling:
Natuurproduct (eruptief steenmengsel)  

bestaande uit augiet, olivijn, magnetiet,  

limoniet, biotiet

Toepassingsgebieden:

•   Dakvergroening

•   Potten

•   Hoge bedden

•   Balkonbloemenbak 

•   Bodemvervanging  
bij slechte bodem- 
toestanden

•   Mengcomponent  
bij slechte bodem- 
toestanden

Dit aanvullend materiaal kunt u  
downloaden vanaf:  

www.vulkatec.de

•  Certificaten

•  Productgegevensbladen

•  Plantinstructie

•  Plantenlijst

Meer informatie:
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Korrelgrote  
(ø in mm)

Korrelgrote verdeling   
(aandeel totale massa in %)

Afslibbare bestanddelen 10–20 10–20

Fijn-/middelgrind 20–40 20–40

Volumegewicht  
(t/m3)

Aanlevertoestand DIN EN 1097-3 0,80–0,90 1,00–1,10

Bij max. watercapaciteit,  
verdicht

1,25–1,40 1,60–1,85

Water-/luchthuishouding, verdicht

Maximale watercapaciteit 45–55 vol.% 40–50 vol.%

Waterdoorlaatbaarheid mod. K
f

0,3–20  
mm/min

0,6–20  
mm/min

pH-waarde 6,5–7,2 6,8–7,5

Zoutgehalte 0,5–1,5 g/l 0,5–1,5 g/l

0–80–4

 Producten   Farm

Vulkafarm®  

organisch

Mineraal-organisch universeel substraat voor moestuinen.

Details: 

•  Basiscomponenten: Löss (met korrelgrootte 0/8), lava,  

puimsteen, zand en compost, op verzoek ook met turf 

•  Geschikt voor permanente beplantingen

•  Vulkafarm 0–4 kan tot max. 45 cm dik worden aangebracht 

Vulkafarm 0–8 kan tot max. 35 cm dik worden aangebracht 

Bij dikkere aanbrenglagen moet aanvullend Vulkafarm  

mineraal als ondersubstraat worden toegepast

•  Vulkafarm 0–4 en 0–8 zijn niet bemest, maar kunnen op 

verzoek met meststof worden gemengd

•  Leverbaar als zakken, Big Bag of stortgoed

•  Vulkafarm 0–4 kan bovendien per silotransport worden  

geleverd

Dit aanvullend materiaal kunt u  
downloaden vanaf:  

www.vulkatec.de

•  Certificaten

•  Productgegevensbladen

•  Plantinstructie

•  Plantenlijst

Meer informatie:

Samenstelling:
Natuurproduct; eruptief steenmengsel,  

bestaande uit augiet, olivijn, magnetiet, limoniet, 

biotiet, kleisoorten, verrijkt met compost

0–4 0–8

Toepassingsgebieden:

•   Dakvergroening

•   Potten

•   Hoge bedden

•   Balkonbloemenbak

•   Bodemvervanging  
bij slechte bodem- 
toestanden

Gazon

Farm

Interieur

Vijver

Potten

Boom

Dak

Bouw
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Korrelgrote  
(ø in mm)

Korrelgrote verdeling   

(aandeel totale massa in %)

Afslibbare bestanddelen 10–20

Fijn-/middelgrind 20–40

Volumegewicht  

(t/m3)

Aanlevertoestand DIN EN 1097-3 0,95–1,10

Bij max. watercapaciteit,  

verdicht

1,60–1,85

Afvoerfactor C

Water-/luchthuishouding, verdicht

Maximale watercapaciteit 45–60 vol.%

Waterdoorlaatbaarheid mod. K
f

0,3–15 mm/min

pH-waarde 6,0–7,5

Zoutgehalte 0,5–1,5 g/l

Vulkafarm®  

Plus

Mineraal-organisch universeel substraat voor moestuinen met 

verhoogd organisch aandeel.

Details:

•   Basiscomponenten löss, lava, puimsteen, zand en compost. 

Op verzoek ook met turf

•   Kan tot een dikte van max. 35 cm worden aangebracht. 

Bij dikkere aanbrenglagen moet aanvullend Vulkafarm  

mineraal als ondersubstraat worden toegepast

•   Niet geschikt voor permanente beplantingen

•   Ten opzichte van Vulkafarm 0-8 voorzien van een hoger  

wateropslag-vermogen en verbeterde voedingsstoffen-

buffering = minder verzorging nodig + snellere groei bij vele 

gewassen

•   Vulkafarm 0-8 Plus is niet bemest, maar kan op verzoek met 

meststof worden gemengd

•   Leverbaar als zakken, Big Bag of als stortgoed

0–8

0–8

Samenstelling:
Natuurproduct; eruptief steenmengsel,  

bestaande uit augiet, olivijn, magnetiet, limoniet, 

biotiet, verschillende kleisoorten, verrijkt met 

compost en/of turf

Dit aanvullend materiaal kunt u  
downloaden vanaf:  

www.vulkatec.de

•  Certificaten

•  Productgegevensbladen

•  Plantinstructie

•  Plantenlijst

Meer informatie:

Toepassingsgebieden:

•   Dakvergroening

•   Potten

•   Hoge bedden

•   Balkonbloemenbak

•   Bodemvervanging  
bij slechte bodem- 
toestanden

94


