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Biologische teelt  
met Jiffy Substraten
Zoekt u, als professionele kweker, een optimale 
substraatmix voor uw biologische teelt die perfect 
past bij uw gewas? Dan bent u bij Jiffy aan het 
juiste adres. Wij weten als geen ander welke 
variabelen er bij deze substraatmix komen kijken. 
Elk gewas vraagt om een betrouwbare en consis-
tente samenstelling van het substraat voor een 
optimale opbrengst. Waarbij beschikbaarheid 
van voedingselementen, water en lucht helpen  
te komen tot een hoogwaardige plantkwaliteit.
Uw klanten willen organische, duurzame pro-
ducten en vragen bijvoorbeeld ook om alterna-
tieven voor veen in de substraatsamenstelling. 
Met Jiffy bereikt u beide doelen, want onze  
substraatmixen voldoen aan deze eisen en hebben 
bovendien het RHP-keurmerk. 

Groenten
Onze GO Bio 1-, GO Bio 3- en GO Bio 4-mixen zijn 
perfect voor de opkweek van jonge groenten planten. 
 
GO Bio 1 is onze mix met een verlaagd veen-percen-
tage. Met 35% minder veen is deze mix makkelijk 
opnieuw te bevochtigen. Een perfecte mix voor 
bladgroenten die op perspotten worden gekweekt
Wanneer deze mix ongeperst wordt verwerkt is 
deze ook geschikt als donkere en compacte tray-mix. 
GO Bio 1 bevat RHP-gecertificeerde grondstoffen. 
Het garandeert het beste resultaat voor een mix 
met minder veen. 

GO Bio 3 is onze traditionele veen mix voor blad-
groenten geteeld op vormvaste perspotten voor 
mechanische overplanting in het veld.  
Dankzij de dichte veen structuur heeft het een 
relatief hoog water gehalte. Dit helpt bij succesvol 
uitplanten in het droge seizoen. 

GO Bio 4 is voor zaaien in kist/zaaibak en uitzaaien 
in trays. Met zijn fijne, losse en open structuur ook 
geschikt voor kleine traycellen. Jonge planten gedijen 
goed bij het hoge mineraalgehalte wat leidt tot een 
hoogwaardig gewas. Deze mix is ook geschikt voor 
sierplanten en kruiden. 

Kruiden
De GO Bio 5 heeft een verlaagd veen-percentage. 
Deze mix bevat 35% minder veen. De open struc-
tuur is geschikt voor delicate kruiden als basilicum, 
peterselie en koriander. Kruidentelers gebruiken 
deze mix elk jaar opnieuw. 

Zoekt u een mix met een nog lager veen-percentage? 
Jiffy Bio Peat Reduced Herbs Mix heeft dezelfde 
kwaliteit en eigenschappen als de GO Bio 5, maar 
heeft 50% minder veen en biedt meer beluchting.

Onze substraatmixen passen bij uw gewas en teeltmethode



Artikel Nummer Verpakking

GO Bio 1 106568 50 L, 70 L, big bag, super bag, 2,8 m3-EN big bale 
GO Bio 3 102873 50 L, 70 L, big bag, super bag, 2,8 m3-EN big bale 
GO Bio 4 106836 50 L, 70 L, big bag, super bag, 3,0 m3-EN big bale 
 
GO Bio 5  106569 50 L, 70 L, big bag, super bag, 3,3 m3-EN big bale 
Bio Peat Reduced kruiden 111190 50 L, 70 L, big bag, 3,0 m3 big bale 
 
Bio Peat Reduced BP  111187 50 L, 70 L, big bag, super bag, 2,8 m3-EN big bale 
GO Bio 3 102873 50 L, 70 L, big bag, super bag, 2,8 m3-EN big bale 
GO Bio 4 106836 50 L, 70 L, big bag, super bag, 3,0 m3-EN big bale 
 
Bio Peat Reduced kruiden  111190 50 L, 70 L, big bag, 3,0 m3-EN big bale 
GO Bio 6 103921 50 L, 70 L, big bag, super bag, 4,2 m3-EN big bale
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Perkplanten
Onze Bio Peat Reduced BP-mix is met een 60% 
verlaagd veen percentage perfect voor perkplanten 
in potten van 7 tot 12 centimeter. Een fijne structuur 
voor betere wortels en toch heel poreus. 

De meeste van onze organische mixen zijn geschikt 
voor de teelt van perkplanten. Zo is GO Bio 3,  
perfect voor geperste blokken. GO Bio 4 is de juiste 
mix met een fijne structuur voor het zaaien van perk-
planten. Een grove versie van GO Bio 5 is perfect 
voor hanging baskets en terrasbakken. 

Vaste planten
Vaste planten worden geteeld in de verschillende 
substraatvolumes van kleine tot grote potten. 

Hiervoor hebben wij 2 mixen:
De Bio Peat Reduced Herbs mix, perfect voor vaste 
planten in kleine potten. Het is onze luchtigste fijne 
mix. Uw planten overwinteren met deze mix zonder 
teveel aan het substraat gebonden water. 
GO Bio 6 is een grove stabiele mix voor verplanting 
naar grote potten. 
 
Onze biologische belofte
Alle mixen uit de Jiffy Organic-serie worden volgens 
strikte richtlijnen geproduceerd. 
Voor eetbare gewassen gebruiken we gecertificeerde 
plantaardige/organische mest als vermeld in Skall/
FiBL. Een organisch substraat met minder veen? 
Neem contact op met uw regionale accountmanager 
van Jiffy. 



Voor meer informatie over Jiffy Substraten voor de biologische teelt,  
neem contact op met uw accountmanager of via de contactgegevens

Onze klanten zeggen
De heer Pfann uit Neurenberg (Duitsland): 
“Ik gebruik GO Range Organic van Jiffy voor het 
kweken van mijn kruiden. Het is topkwaliteit en klaar 
voor gebruik. Omdat het gecertificeerd biologisch 
is, voldoe ik ook aan de wensen van mijn klanten.” 

De heer Böck uit München (Duitsland):  
“Voor het kweken van mijn kruiden heb ik consis-
tentie en hoge kwaliteit nodig. Daarom gebruik ik 
GO Range Organic van Jiffy. Deze substraten zijn 
altijd betrouwbaar en bij vragen neem ik eenvoudig 
contact op. Persoonlijk contact is voor mij een groot 
voordeel.”

Laten we samenwerken
Jiffy helpt u graag om betere resultaten te boeken. Samen kunnen we voortdurend verbeteren, innoveren en 
aan gemeenschappelijke doelen werken. Door onderzoek, betrokkenheid en passie, kunnen we samen groeien. 
Jiffy ontwikkelt samen met u duurzame teeltoplossingen voor uw planten. Voor nu en voor de toekomst!
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E-mail: sales@jiffygroup.com
www.jiffygroup.com

JIFFY PRODUCTS INTERNATIONAL BV
Tel.: +31 78 20 62 100


