
BVB ACCRETIO

PRODUCTSPECIFICATIES

GRONDSTOF, SPHAGNUMMOS

ALGEMENE INFORMATIE

Schoon: geen onkruid.

 

Accretio is een Latijns woord dat “groei” betekent. BVB 
Accretio is een grondstof van uitmuntende kwaliteit die 
toegevoegd kan worden aan groeimedia. Het neemt water 
snel en goed op en houdt dit ook goed vast. De grondstof 
kan tot 25 keer het eigen gewicht in water opnemen. 
Daarnaast zorgt het dat het mengsel waaraan het toege-
voegd wordt een goed luchtgetal heeft. Hier profiteren de 
wortels van de planten die in het betreffende substraat 
groeien van.

BVB Accretio bestaat uit verschillende variëteiten mos van 
de bijna 400 soorten uit de Sphagnum familie. Dit mos 
groeit in Finland op veenland dat eerder drooggelegd is 
voor bosbouw. Opgeteld is in Finland een oppervlakte van 
ongeveer 300.000 hectare  geschikt voor de oogst van  
Sphagnum. 

Sphagnummos groeit gemiddeld 10mm per jaar. Dit 
betekent dat het mos, na de oogst, relatief snel aangroeit. 
De oogstcyclus wordt dan ook geschat op minder dan 30 
jaar. De oogst van het mos heeft een minimale impact op 
het ecosysteem. Daarnaast heeft het ook een relatief laag 
soortelijk gewicht, wat resulteert in transport met een 
kleine ecologische voetafdruk. 

Veilig: uitvoerig getest en veilig te gebruiken. 
BVB Accretio is immuun voor de verspreiding 
van diverse schimmels en ziektes die schade 
aan planten kunnen veroorzaken.

Fijne structuur: BVB Accretio heeft een fijne 
basisstructuur, maar kan van nature enkele 
kleine stokjes en vezels bevatten.

Toepasbaarheid: geschikt voor gebruik met een 
oppotmachine.

pH-buffer: BVB Accretio heeft een pH-buffer die 
groter is dan die van cocopeat.
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Bovenstaande grafiek toont duidelijk dat BVB Accretio 
een hoog luchtgetal heeft. De lijn bij -10cm toont het 
natste moment in de teelt, namelijk direct na irrigatie.
In de grafiek wordt zichtbaar dat BVB Accretio de plant 
in het substraat voldoende lucht biedt en een vlotte 
drainage verzorgt.
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TOEPASBAARHEID

BVB Accretio kan gebruikt worden in mengsels waar 
doorgaans kokosvezel aan toegevoegd wordt. Het wordt 
onder andere gebruikt in mengsels voor jonge planten en 
vermeerdering, vaste planten, perkplanten, groenten en 
zachtfruit.

Het gebruik van BVB Accretio in mengsels heeft 
verschillende voordelen voor de gewassen. Zo zorgt 
de toevoeging van deze grondstof voor een passende 
hoeveelheid gemakkelijk beschikbaar water en een 
goede verdeling van het vocht in het mengsel. 

De fijne, maar luchtige structuur van het mos zorgt 
ervoor dat gewassen snel en goed kunnen wortelen. 
Daarnaast verbetert BVB Accretio de buffer voor pH 
en meststoffen van het substraat.

EC: < 0.1
pH: 4.0

CHEMISCHE ANALYSE

EIGENSCHAPPEN

Vochtgehalte

Bulkdichtheid

Poriënfractie

GBW

Organische stof

38%

80 kg/m3

95%

42,8%

95% DS

Bovenstaande gegevens laten zien dat het gebruik van 
BVB Accretio in een mengsel de hoeveelheid gemakkelijk beschik-
baar water voor de teelt verbetert.

BVB Substrates is al ruim 100 jaar uw specialist voor de 
beste substraten. Dankzij de kennis en ervaring die we in 
al deze jaren opgedaan hebben, onze moderne productie-
faciliteiten en onze gedrevenheid om de beste 
oplossingen te leveren, is BVB Substrates de absolute 
koploper in dit vakgebied. We zijn een betrouwbare 
partner die zich specialiseert in de beste substraten voor 
diverse segmenten.

Het leveren van kwaliteit is onze hoofdprioriteit. We 
ontwikkelen en verbeteren onze productie en processen 
doorlopend, waardoor onze moderne faciliteiten een 
voorbeeld zijn voor de sector. Deze moderne technolo-
gieën dragen bij aan de kwaliteit, betrouwbaarheid en 
consistentie die wij onze klanten bieden. 
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ONDERDEEL VAN KEKKILÄ-BVB

Kennis is de drijvende kracht achter onze ontwikkelingen. 
We werken met passie en toewijding aan de optimalisatie van 
bestaande substraten en de ontwikkeling van geheel nieuwe 
mengsels en grondstoffen. BVB Substrates beschikt over twee
volledig uitgeruste laboratoria. Hierin zijn wij uniek in onze sector.   

Met deze moderne onderzoeksfaciliteiten zijn wij in staat uitvoerige analyses van onze grond-
stoffen en substraten te verrichten. Daarnaast beschikken we over een eigen kas waar we al 
onze ontwikkelingen aan uitgebreide praktijkproeven onderwerpen. We delen deze kennis 
binnen de sector via onze technische specialisten die wereldwijd actief zijn.  

Al deze eigenschappen zorgen ervoor dat BVB Substrates een betrouwbare en 
gespecialiseerde partner is. We zijn dan ook met recht trots op onze kernwaarden: “achieving 
together” en “focus on customer success”. Indien u interesse heeft in het gebruik van 
BVB Accretio in mengsels voor uw teelt, neem dan contact op via uw verkoopadviseur of via 
onze website: www.bvb-substrates.nl.
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