GOLFTERREINEN
efficiënte probleemoplossers

Problemen met mos ?
DCM GAZON PUR®
NPK 8-4-20 + 3 MgO





MINIGRAN® TECHNOLOGY

organische meststof met indirecte werking tegen mos
bevat geen ijzersulfaat: vlekt niet op machines, kledij…
rijk aan kalium voor een sterke grasmat
dosis onderhoud: 8 kg/100 m²
te gebruiken in geval van vochtig weer en een minimumtemperatuur van 15 °C
na 2 – 3 weken verticuteren om het dode mos te verwijderen

Groen in recordtempo ?
DCM LIQUID-GREEN
25 % N + 0,3 % Fe (EDTA) + INTRO® effect




MINIGRAN® TECHNOLOGY

snel groen-effect dankzij synergie tussen stikstof N en ijzer Fe
met INTRO® effect voor een optimaal waterbeheer en betere efficiëntie van de bemesting
dosis vloeibare bijbemesting tijdens de zomermaanden: 1 – 1,5 L/10 L water/100 m²
naregenen met 2 – 3 L water/m²

Droogtestress ?
DCM INTRO®
vloeibaar





wetting agent specifiek voor gras
betere indringing en verdeling van water
minder droogtestress en sneller herstel
preventieve dosis: 100 ml/10 L water/100 m²
curatieve dosis: 150 ml/10 L water/100 m²

zonder

met DCM INTRO®

Slechte beworteling in het voorjaar ?
DCM VIVIFOS®
MINIGRAN® TECHNOLOGY

NP 4-30




stimuleert de wortelvorming voor een sterke grasmat, beter bestand tegen stressfactoren (klimaat,
betreding)
onmisbaar bij doorzaai, leggen graszoden en nieuwe inzaai
dosis aanleg: 4 – 6 kg/100 m², uitstrooien bij het zaaiklaar leggen en inwerken
dosis onderhoud: 3 – 5 kg/100 m², inwerken tijdens mechanische verluchting
exacte dosis is functie van het gebruikte graszaadmengsel, het doel (fairway, green, tee)

Extra langwerkende kalium ?
DCM VIVIKALI®
MINIGRAN® TECHNOLOGY

NK 2-20




langwerkende kalium met minimale uitspoeling
versterkt de grasmat, wanneer stikstofgift niet (meer) gewenst is
dosis: 5- 8 kg/100 m²

Zoutstress ?
DCM REDU-BAC
Vloeibaar




neutraliseert een overmaat aan zouten (sulfaat, chloor…)
vloeibaar product, zeer goed oplosbaar
dosis: 0,8 – 1 L/100 m² meegeven met het gietwater en goed inregenen
in geval van zoutproblemen: 3 x toepassen binnen de 14 dagen
om zoutproblemen te voorkomen: 1 x toepassen per maand

Meer informatie, de technische fiches van alle producten en extra tips vind je op onze website.
Heeft u een specifieke vraag of wenst u een specifiek advies of bemestingsschema op basis van een grondontleding,
aarzel niet de DCM golfspecialisten te raadplegen.

