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DCM is een Belgisch familiebedrijf gevestigd te Grobbendonk en exporteert naar gebruikers in 

Europa en over de hele wereld. We kiezen bewust om alle meststoffen zelf te produceren op 

basis van een uniek industrieel concept. Bovendien gaat er aan de keuze van onze grondstoffen 

een minutieus selectieproces vooraf zodat we zowel kwaliteit als traceerbaarheid permanent 

waarborgen. Kwaliteit is immers één van de belangrijkste pijlers waarop de bedrijfsvoering 

van DCM is gestoeld. Daarnaast is ook innovatie een belangrijke drijfveer van ons bedrijf, 

waarbij de zorg voor plant, mens en milieu een vanzelfsprekend uitgangspunt is. Zo lanceerde 

DCM bijvoorbeeld al in 2001 de MINIGRAN® TECHNOLOGY: het eerste volledig stofvrije 

en geurarme microgranulaat, een technologie die DCM nog steeds uniek maakt! Ook in de 

toekomst blijft DCM zich geïnspireerd toespitsen op de verdere uitbouw van zijn groen en 

innovatief productassortiment voor een actieve bodem en een gezonde plant. 
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vloeibare meststof voor bodemtoepassing 

vloeibare meststof voor bladtoepassing

organische bodemverbeteraar: verbetert de  
bodemstructuur en stimuleert het bodemleven 

een homogeen samengesteld microgranulaat  
met afmetingen tussen 800 en 2500 micron, 
waarvan ten minste 80% tussen 1000 en 
2000 micron

product met wetting agent, voorkomt en verhelpt 
droogtestress in grassportvelden, golfbanen,  
gazons en in potgronden bestemd voor de sierteelt

bevat enkel grondstoffen toegelaten in Bijlage I 
van de Verordening EG nr. 889/2008 inzake de 
biologische productiemethode en wijzigingen

product bevat grondstoffen van plantaardige 
oorsprong (en eventueel natuurfosfaat).  
Product bevat geen dierlijke bijproducten

product bevat extra sporenelementen, welke  
sporenelementen (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) wordt  
in de button aangeduid
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Het ABC: alles voor een geslaagde tuin

Als tuinaannemer zorgt u ervoor dat uw klanten jaarrond kunnen genieten van 

een prachtige tuin. Daarbij moet u met heel wat aspecten rekening houden 

en is het niet gemakkelijk om door het bos de bomen te zien. Om u verder 

te ondersteunen hebben we voor u in dit ABC voor de Tuinaannemer een 

overzicht van professionele adviezen, praktijkervaringen en tips gebundeld. 

Zo kan u uw knowhow gebruiken om uw klanten beter te adviseren. 

Het succes van een prachtige tuin rust op drie belangrijke pijlers: de 

bodem, een aangepaste voeding en op een gepaste wijze planten 

beschermen en versterken. Deze drie pijlers vormen het ABC van 

een geslaagd project, zowel bij de aanleg als bij het onderhoud.

BODEM

A

VOEDING

B
BESCHERMEN & 

VERSTERKEN 

C
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A: Bodem

Bij een slechte bodemstructuur kunnen volgende  

problemen de kop opsteken:

➜ Zuurstofgebrek in de wortelzone

➜ Verarmd bodemleven en slechte beworteling

➜ Slechte drainage van overtollig regenwater

➜ Dichtslempen van de toplaag en plasvorming

➜ Slechte gras- en plantengroei

➜ Slechte beworteling en uitval van planten

➜ Ontstaan van mos en woekering van zwarte algen in  

 gazons
betere beworteling

kruimelige bodemstructuur

Alles begint bij: een vruchtbare bodem. De bodem vormt de voedingsbron en houvast voor een plant. Aangezien planten 

hun hele leven op dezelfde plaatst staan, is een ideale bodem noodzakelijk. Bodemvruchtbaarheid wordt gekenmerkt  

door drie parameters: 

Bodemstructuur             Bodemleven Zuurtegraad

Bodemstructuur
Voor de aanleg van een nieuwe tuin is het  belangrijk de start-

situatie te analyseren. De bodemstructuur is hierbij een van de 

belangrijkste elementen. Is het een zand-, klei- of leembodem? Is 

hij homogeen samengesteld of is er extra grond aangevoerd? Is 

de grond gecompacteerd? Dringt water goed in de bodem, wordt 

het vastgehouden of is de bodem sterk drainerend?

Na de aanleg is het niet  eenvoudig en soms zelfs onmogelijk 

om onder de grasmat of tussen de sierplanten aan de bodem-

structuur te sleutelen. Daarom is de aanleg het ideale, en vaak 

enige moment om deze te verbeteren. Een ideale bodem heeft 

een kruimelige structuur, draineert goed en houdt water en 

voedingsstoffen voldoende vast. Werk daarom bij de aanleg 

voldoende stabiele organische stof in om de bodemstructuur 

gevoelig te verbeteren.

“Goed begonnen  
is half gewonnen”
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insects

bacteria

fungi

humus

worms

Bodemleven

 ■  Wat is bodemleven?

In het bodem-ecosysteem leven verschillende organismen: 

schimmels, bacteriën, mijten, aaltjes, (regen) wormen ... samen 

in een geheel van complexe interacties. Het is wetenschappe-

lijk bewezen dat een divers en rijk bodemleven ervoor zorgt 

dat bodemprocessen optimaal verlopen. Zo breken ze orga-

nische stof af tot voedingselementen voor elkaar en voor 

planten. Het restproduct van deze afbraak is humus die op 

zijn beurt de bodemstructuur verbetert.

 ■  Het belang van een goed bodemleven

Een gevarieerd en actief bodemleven is de beste garantie op 

een beter bodemevenwicht waarop ziekten minder vat krijgen. 

In deze omstandigheden zullen wortels beter groeien en plan-

ten zich beter ontwikkelen. Daarom is het belangrijk continu, 

maar zeker bij de aanleg, voldoende aandacht te besteden aan 

het nuttige bodemleven. DCM kan u hierbij helpen!

 ■  Bodemleven verbeteren

Enkel in optimale omstandigheden zal het bodemecosysteem 

in staat zijn zich volledig te ontwikkelen. Door zo veel mogelijk 

hoogwaardige organische grondstoffen te combineren, creëert 

DCM de ideale omstandigheden voor de ontwikkeling van een 

gevarieerd bodemleven.  Zo werd aangetoond dat een week 

na toepassing van het product DCM VIVISOL® de activiteit 

van het bodemleven al vanaf de eerste week na toepassing 

stimuleert en dat dit stimulerend effect zelfs van blijvende 

aard is. Een aantal maanden na toepassing is het bodemleven 

nog steeds 2 keer zo actief als bij het onbehandelde object.
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Zuurtegraad
De ideale zuurtegraad (pH) is afhankelijk van het gewas en het bodemtype. Bij een ideale 

pH zullen de grasmat, de planten en het microbieel leven zich optimaal ontwikkelen. Met 

een bodemanalyse weet u perfect hoeveel u de pH moet verhogen of verlagen. Gronden 

zijn echter van nature uit meestal te zuur (= een te lage pH), waardoor bekalken vaak 

noodzakelijk is. De aanleg is hiervoor het ideale moment.  

De aanleg van een nieuw gazon of een siertuin is het ideale moment om de pH op 

peil te brengen. Nadien kan de pH op peil gehouden worden door een jaarlijkse onder-

houdsbekalking of gecorrigeerd worden door een correctiebekalking in het najaar, 

de winter of het vroege voorjaar, maar zeer grote pH- aanpassingen zijn moeilijk.  

Besteed er dus bij de aanleg voldoende aandacht aan!

laag optimaal

4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5

BodempH en beschikbaarheid voedingselementen

hoog

N

P

K

SO3

Ca

Fe

Mg

biologische activiteit

bodemstructuur

BodempH en beschikbaarheid 
 voedingselementen

Calcium is een belangrijk element in de bodem. Het vormt samen met klei en humus stabiele 

bodemdeeltjes die zorgen voor een luchtige en kruimelige bodemstructuur. Het versterkt na 

opname ook de celwand van plantencellen en zorgt voor sterkere planten van betere kwaliteit.

De pH heeft een directe invloed op de opneembaarheid van voedingselementen. Een te lage of 

te hoge pH vermindert de opname van bepaalde nutriënten waardoor gebrekziekten kunnen 

ontstaan. Een ideale pH zal dus ook de efficiëntie van een bemesting verhogen. Bovendien 

ontwikkelt mos zich minder snel op een goed gevoede grasmat met een aangepaste pH.

Kalk= CaCO3

ONDERZOEK BEWIJST SNELLERE EN BETERE WERKING DCM GROEN KALK®

 › Lage hardheid

 › Goede oplosbaarheid

 › Uniforme hardheid

 › Homogene korrelgrootte
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 Kalk & organische bodemverbeteraars  
  van topkwaliteit

DCM GROEN-KALK®

›  Snelle pH-verhoging

› Goede oplosbaarheid

› Rijk aan calcium: verbetert de bodemstructuur

› Met extra magnesium voor een diepgroene kleur

korrel – NW 50 – 15% MgO 
verpakking: 40 kg, 20 kg
gekorrelde kalkmeststof – magnesiumcalciumcarbonaat

DCM COPRON

›  Rijk aan organische stof, verrijkt met basisbemesting

› Creëert een kruimelige bodemstructuur met betere  
 zuurstofhuishouding

› Brede variatie aan veilige organische grondstoffen

korrel en kruimel – 50 % OS / NPK 4-3-2 
verpakking: 25 kg
verrijkt gemengd organisch bodemverbeterend middel, rijk aan organische stof

DCM VIVISOL®

› Unieke bodemverbeteraar met Bacillus sp. 

› Rijk aan organische stof, creëert zo de ideale  
 bodemomstandigheden: zowel fysisch als biologisch

› Ideaal voor arme en kapotgereden gronden

korrel en MINIGAN® TECHNOLOGY – 60 % OS  
verpakking: 25 kg
bodemverbeterend middel, rijk aan organische stof waarin bacteriën gemengd zijn

DCM VIVIMUS®

› Plantputverbeteraar voor een geslaagde aanplant

› Topper voor de aanplant van hagen, bomen  
 en alle vaste planten

verpakking: 60 L
gemengd organisch bodemverbeterend middel, rijk aan organische stof

DCM MYKO-AKTIV

› Bodemverbeteraar met endomycorrhizae  
 (Glomus sp. o.a. Glomus intraradices en Glomus mosseae)

› Ideaal voor gronden met een arm bodemleven en planten met   
 inwortelingsproblemen of zwakke wortels

kruimel - 55 % OS - NPK 4-3-4 
verpakking: 25 kg
verrijkt gemengd organisch bodemverbeterend middel rijk aan organische stof  

met inoculum van endomycorrhizae

FOR ORGANIC GROWING

pH

FOR ORGANIC GROWING VEGETAL

FOR ORGANIC GROWING

FOR ORGANIC GROWING
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B: Voeding

Een evenwichtige voeding
Elke plant heeft nood aan een evenwichtige en continue voeding. Omdat de voedingsbehoeften niet voor elke 

plant gelijk zijn, bemest je best op maat van de plant. Maar welke voedingselementen geef je precies, en waarom? 

Stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) zijn de belangrijkste en meest gekende voedingselementen in een meststof, maar 

ook magnesium (Mg), ijzer (Fe) en calcium (Ca) zijn van groot belang:

Magnesium: zorgt  
voor mooie groene  
bladeren

N

P

K

Mg

Ca

Stikstof: stimuleert  
de groei

Fosfor: stimuleert  
de beworteling  
en bloemvorming

Kalium: zorgt voor stevigere planten, 
mooiere bloemen en een betere  
bescherming tegen ongunstige 
omstandigheden (droogte, vorst 
betreding, ziekten en plagen ...)

IJzer: bevordert  
de groenkleuring

Fe
Calcium: bevordert de stevigheid 
van de plant en verbetert de 
bodemstructuur
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       MINIGRAN®  vergroot

MINIGRAN®
 
FERTILISERS

Natural Technology for Plant and Soil

Elk van de grondstoffen heeft zijn eigen karakteristieken die 

door DCM in kaart zijn gebracht. Dankzij de kennis en biodiver-

siteit van de grondstoffen kan een meststofkorrel ontwikkeld 

worden die alle NPK bevat. Door een brede waaier aan grond-

stoffen te combineren, wordt een veelzijdige, gecontroleerde 

én ook lange werkingsduur van zowel stikstof N, fosfor P als 

kalium K bekomen.

MIX VAN PLANTAARDIGE, DIERLIJKE EN/OF MINERALE GRONDSTOFFEN

...
CACAODOPPEN DRUIVENPITTEN TARWEGLUTEN BLOEDMEEL BEENDERMEEL HOEFMEELVERENMEEL SOJA VINASSE EXTRACT

Voor de productie van de organische en organisch-minerale meststoffen heeft DCM zorgvuldig meer dan 30 verschillende 

gedroogde, stabiele organische grondstoffen van hoge kwaliteit geselecteerd. Deze zijn zowel van plantaardige als dierlijke 

origine. De meeste grondstoffen zijn afkomstig van reststromen uit de voedingsindustrie. Hierdoor kan DCM ze een tweede 

leven geven en keren ze als voedingselementen terug naar de natuur. Dankzij zijn unieke proces is DCM als enige in staat u 

organische meststoffen met MINIGRAN® TECHNOLOGY aan te bieden. DCM MINIGRAN® TECHNOLOGY is meer dan gewoon 

een klein, homogeen samengesteld korreltje; het is een specifiek productieproces met unieke voordelen!
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Betere verdeling en groei  
dankzij MINIGRAN®

1 korrel

23 kruimels

          94 MINIGRAN®

5,3 cm

verdeling van 10kg/100m2 in functie van korreltype.  
2 dimensionele afbeelding op ware grootte.
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■  Betere verdeling dankzij MINIGRAN® 

Dankzij het specifieke productieproces van de MINIGRAN® korreltjes, wordt 

een uniek en stofarm microgranulaat bekomen. De kleine afmetingen zorgen 

ervoor dat de MINIGRAN® korreltjes  tot 60 % beter te verdelen zijn dan 

klassieke korrels of kruimels. Het resultaat is een homogeen strooibeeld en 

een gelijkmatige groei en kleur, zonder vlekkenpatroon.

■ Met respect voor het milieu

DCM organische meststoffen passen perfect in een duurzaam en rationeel tuin-

beheer. De MINIGRAN® korreltjes vallen diep in de grasmat waardoor ze niet 

opgeraapt worden bij het maaien. Daarnaast kunnen ze ook gebruikt worden op 

bodembedekkers en afdekmaterialen (zoals schors). Doordat ze weinig tot niet 

uitspoelen in vergelijking met puur chemische en chemisch traagwerkende mest-

stoffen is het rendement hoger en wordt het milieu zo weinig mogelijk belast.

■ Rijk aan organische stof

De organische stof wordt door het microbieel bodemleven afgebroken wat resul-

teert in een stimulans van het bodem-ecosysteem. Door de omzetting naar 

stabiele humus, wordt naast de voedingstoestand ook de structuur verbeterd. 

Samen met de unieke fosforwerking, fosfor die beter opneembaar is en blijft, zorgt 

dit voor een snellere en betere beworteling en dus sterkere planten.

■ Lange werkingsduur voor een continue groei

Door een brede waaier aan grondstoffen te combineren, elk met hun eigen NPK-

waarde en specifieke vrijstellingscurve, wordt een veelzijdige én ook lange 

werkingsduur van zowel stikstof N, fosfor P als kalium K bekomen. De planten 

krijgen zo iedere dag de nodige voedingsstoffen, volledig aangepast aan hun 

dagelijkse behoeften. Dit resulteert in een gelijkmatige én voortdurende groei 

van gazon en sierplanten, zonder ongewenste groeipieken. Planten zonder stress 

zijn het resultaat.
13



C: Beschermen en versterken

14
Het succes van een mooie en gezonde tuin begint met vitale 

planten in een vruchtbare bodem. Een regelmatige bemesting 

met een uitgebalanceerde organische meststof zorgt ervoor dat 

planten optimaal groeien en er mooi uitzien. 

Een tuin blijft altijd een beetje spannend, zeker als er onver-

wachte problemen opduiken. Insecten of schimmels die het op 

de planten gemunt hebben, onkruid, droogte of andere extreme 

stressomstandigheden… het overkomt de beste. Planten ver-

sterken en op tijd en met de juiste middelen ingrijpen is de kunst. 

Binnen het DCM Naturapy® gamma bieden wij u hiervoor de juiste 

oplossingen aan. 

DCM Naturapy® bundelt een verzameling producten “voor en 

door de natuur” waaronder een selectie natuurlijke vijanden om 

plaaginsecten op een biologische manier aan te pakken of een 

assortiment feromonen om vervelende motten te vangen en 

te monitoren. Waar nodig biedt DCM Naturapy® ook curatieve 

middelen aan om bv. rupsen of mossen, grassen en onkruiden 

doeltreffend te bestrijden, maar steeds met aandacht voor een 

verantwoord groenbeheer. 

Naast de producten binnen DCM Naturapy® kunnen ook 

afdekmaterialen, zoals schors, een oplossing bieden voor een 

verantwoorde aanpak van onkruid. Nuttige micro-organismen 

en wetting agents helpen de plant om beter om te gaan met 

abiotische stress, zoals droogte. 

Traditionele middelen

Insectenbestrijders

Ziektebestrijders

Herbiciden en mosverdelgers

Afweermiddelen

Vallen & feromonen

Bestuivers

Biostimulanten
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Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst de productinformatie en het etiket, inclusief de passende waarschuwingszinnen en -symbolen.

DCM VITASILICA®

 › Lavameel, fysische barrière

 › Maakt planten minder 
toegankelijk voor insecten 
en schimmels

DCM MYCORRHIZAE

 › Natuurlijk preparaat op basis 
van Glomus sp. o.a. Glomus 
intraradices en Glomus  
mosseae 

 › Mycorrhizae leven in  
symbiose met de planten-
wortels: de plant wordt 
beter voorzien van water en 
nutriënten

NUTTIGE AALTJES

Specifieke insectenparasiterende 

aaltjes gaan actief op zoek naar hun 

prooi en treden hun gastheer binnen 

via natuurlijke openingen. Een mee-

gedragen bacterie verdooft en doodt 

de gastheer waarna de aaltjes zich 

voeden met de inhoud van het dode 

insect. Ze planten zich voort en gaan 

weer op zoek naar hun volgende prooi. 

 › DCM Heteri-Guard® | tegen engerlingen

 › DCM Felti-Guard® | tegen emelten

 › DCM Kraussi-Guard® | tegen larven van de taxuskever

FLORBAC®

 › Biologisch insecticide op basis van  
Bacillus thuringiensis ssp. aizawai

 › Snelle werking op alle larvale stadia

 › Ideaal tegen rupsen van de buxusmot
Enkel professioneel gebruik in België (erk.nr: 10514P/B)

DCM ANTI-ONKRUID & ANTI-MOS

 › Zowel voor terras, oprit en 
paden als voor de sier- en 
moestuin

 › Product op basis van een 
werkzame stof die voorkomt 
in de natuur

 › Vereist geen fytolicentie!
Werkzame stof: pelargonzuur (toel. nr.: 10287G/B)

DCM MOTTENVAL  

& DCM CYDALIMA-PHEROMONE®

 › Professionele mottenval in combinatie 
met feromoon voor monitoring van  
de buxusmot

 › Vang en monitor de buxusmot om een 
juiste bestrijdingsstrategie te bepalen

FOR ORGANIC GROWING
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Aanleg gazon

16

Een mooi gazon geeft de tuin al snel een verzorgde aanblik. Daarom hecht u hier als tuinaannemer veel belang aan. Een mooi 

gazon is echter veel meer dan gewoon wat gras inzaaien en af en toe bemesten. Wenst u jaarrond een dichte en groene grasmat te 

bekomen, dan is het belangrijk dat u van bij de start juiste keuzes maakt. Elk type gazon of specifieke doelstelling vereist een apart 

plan van aanpak. Doen er zich problemen voor? Pak ze dan aan bij de oorzaak. We zetten voor u kort de belangrijkste zaken op een 

rij om de kwaliteit en uitstraling van een gazon naar een hoger niveau te brengen.

Een gazon wordt aangelegd voor jaren. Een goede start is bijgevolg van groot belang. Dankzij onze kennis op het gebied van 

aanleg en onderhoud van professionele sportvelden (voetbal, golf…) kan u, als tuinaannemer, genieten van passende adviezen 

voor een schitterend gazon. Voor je de aanleg van een gazon begint, is het belangrijk de startsituatie te analyseren. Doe dit bij voor-

keur met een bodemanalyse. Voor een geslaagde aanleg is het verbeteren van de bodem prioritair. Daarbij behoren de zuurtegraad 

(pH), bodemstructuur en voedingstoestand tot de belangrijkste elementen.

Inzaai

Dosis aanpassen in functie van de grondontleding (pH, voedingstoestand). Baseer de graszaadkeuze op het doel van het gazon (speel- of siergazon) en in functie van de wensen van de klant en 
het bodemtype. 

Zware kleigronden of erg lichte zandgronden vragen nog bijkomende maatregelen. Zware kleigronden kampen snel met te veel 

water. Werk daarom DCM Kleigrondverbeteraar Lava in. Deze kleine, poreuze lavakorrels zullen de drainage verbeteren en de 

lucht-/vocht-verhouding optimaliseren. Droge zandgronden verrijk je best met DCM Bentoniet om het vochthoudend vermogen te 

verhogen. Bovendien zullen ook voedingsstoffen minder snel uitspoelen en zijn planten beter bestand tegen droogte.

SCHEMA VOOR INZAAI GAZON Dosis in kg/100 m²

Lichte 
(zand)gronden

Zware gronden 
(klei en leem)

 Nieuwbouw en 
kapotgereden 

gronden

Optimaliseren zuurtegraad (pH)
Ideale pH = 6-6,5

DCM GROEN-KALK® 10-20 10-20  10-20

Verbeteren 
bodemstructuur

DCM COPRON
20-25 15-20 10-20

inspitten in de bodem (25 cm)

 Stimuleren 
bodemleven

 DCM VIVISOL®
 0 0 10-20 

inspitten in de bodem (25 cm)

Voorraadbemesting DCM GAZON
10-12 6-10  6-10

voor het zaaien inwerken in de bovenste 15 cm

Inzaaien DCM ACTIVO® 2-3 2-3  2-3
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DCM GROEN-KALK®

 › Verhoogt snel de pH van de bodem 

 › Optimale pH:

• stimuleert het bodemleven
• betere dichtgroei van de graszode, voorkomt mosvorming

 › Rijk aan calcium: verbetert de bodemstructuur

 › 15 % magnesium MgO = diepgroene graskleur

korrel – NW 50 – 15% MgO 
verpakking: 40 kg, 20 kg
gekorrelde kalkmeststof - magnesiumcalciumcarbonaat

DCM COPRON

 › Rijk aan organische stof en verrijkt met basisbemesting

 › Creëert een kruimelige bodemstructuur met betere 
zuurstofhuishouding

 › Brede variatie aan veilige organische grondstoffen

 › Gedroogd en geconcentreerd

korrel/kruimel – 50% OS – NPK 4-3-2 
verpakking: 25 kg
verrijkt gemengd organisch bodemverbeterend middel, rijk aan organische stof

DCM VIVISOL®

 › Unieke bodemverbeteraar met Bacillus sp.

 › Rijk aan stabiele organische stof, stimuleert het bodemleven

 › Maakt bodemfosfor vrij en opneembaar: betere beworteling en 
sterkere grasmat

 › Ideaal voor arme, kapotgereden gronden en nieuwbouwprojecten

korrel en MINIGRAN® TECHNOLOGY - 60 % OS 
verpakking: 25 kg
gemengd organisch bodemverbeterend middel, rijk aan organische stof  
waarin bacteriën gemengd zijn

DCM GAZON

 › Complete basisbemesting met lange en gelijkmatige werkingsduur 
(tot 100 dagen)

 › Geen verbrandingsgevaar voor het jonge gras

 › Organische fosforbronnen = betere beworteling

 › Ook geschikt voor de eerste bijbemesting na de derde maaibeurt

MINIGRAN® TECHNOLOGY – NPK 8-6-7 + 3 MgO 
verpakking: 25 kg
samengestelde organisch-minerale meststof NPK bevattende magnesium
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Keuze graszaad

Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de wensen van uw klant is het 

noodzakelijk om even stil te staan bij wat ‘graszaad’ eigenlijk is. Goed gras-

zaad heeft elke soort zijn typische sterke punten en binnen een soort staan 

de verschillende variëteiten of rassen in voor meer specifieke kwaliteitseigen-

schappen (vb. resistentie, betredingstolerantie …). 

Een recente innovatie in de veredeling van gras is de ontwikkeling van 

tetraploïd Engels raaigras. De belangrijkste voordelen hiervan zijn: gezonder 

gras, een sterkere grasmat, een goede droogtetolerantie en een zeer snelle 

vestiging, ook bij lage temperaturen. Deze 4 troeven maken van tetraploïd 

Engels raaigras een onmisbare variëteit in topklasse graszaadmengsels. Door 

soorten en variëteiten te combineren die op verschillende officiële nationale 

rassenlijsten voorkomen, bekomt DCM aangepaste mengsels die niet alleen 

visueel het mooiste resultaat geven, maar ook beter bestand zijn tegen 

uiteenlopende stressomstandigheden zodat uw klant vele jaren zorgeloos 

kan genieten.

Niet alle grasrassen hebben een even goede resistentie tegen ziekten zoals 

voetrot en rooddraad. Kies dus voor de aanleg van een gazon voor mengels 

die rassen van topkwaliteit bevatten. Overtuig uw klant met deze argumen-

ten, want uiteindelijk is de kleine meerprijs verwaarloosbaar t.o.v. het grote 

verschil in kwaliteit.

Grassoort Kiemtijd Speelgazon Siergazon

Engels raaigras 
diploïd

5-10 dagen + +

Engels raaigras  
tetraploïd

4-8 dagen ++ +

Roodzwenkgras 12-18 dagen + ++

Veldbeemdgras 18-22 dagen ++ +
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DCM ACTIVO®

 › IJzersterk en fijnbladig speel- en sportgazon

 › Samenstelling met enkel topvariëteiten

 › Bevat:

• Tetraploïd Engels raaigras: zeer snelle opkomst, ook bij minder 
gunstige omstandigheden

• Veldbeemdgras met ondergrondse uitlopers: ijzersterke grasmat

• Roodzwenkgras: goede standvastigheid en droogteresistentie

 › Zeer snel een dichte zode, optimale onkruidonderdrukking

 › Zeer tolerant voor stressfactoren als betreding, droogte, koude  
en ziektedruk (goede rooddraad- en voetrotresistentie)

 › Voor alle grondsoorten, ook de drogere zandgronden

 › Ook geschikt voor doorzaai van kale plekken in  bestaande  
speel- en sportgazons. 

verpakking: 15 kg
25 % Lolium perenne – Engels raaigras diploïd, 25 % Lolium perenne – Engels raaigras 
 tetraploïd, 35 % Festuca rubra – Roodzwenkgras, 15 % Poa pratensis – Veldbeemdgras

DCM GRAZIO®

 › Fijnbladig en stijlvol sier- en speelgazon

 › Snel een dichte zode

 › Goede ziekteresistentie

 › Groot aanpassingsvermogen en breed inzetbaar

 › Geschikt voor alle grondsoorten

verpakking: 15 kg
25 % Lolium perenne – Engels raaigras diploïd, 60 % Festuca rubra – Roodzwenkgras  
15 % Poa pratensis – Veldbeemdgrasw

DCM WILDE BLOEMEN MIX 

 › Samenstelling met meer dan 60 inheemse éénjarige en meerjarige 
bloeiende planten, laag én hoog

 › Bloeit van het vroege voorjaar tot in de herfst met  
een prachtige variatie aan kleuren

 › Ideaal in het kader van biodiversiteit en duurzaamheid 

Dosis: 1 g/m2

verpakking: 500 g = goed voor 500 m² 
in hersluitbaar en waterbestendig zakje

Ontdek de andere DCM graszaadmengsels op www.dcm-info.com
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Graszoden
Voor een snel resultaat wordt soms gekozen voor graszoden. Maar in periodes van droogte kan de doorworteling al eens voor 
problemen zorgen. Daarom zijn, meer nog dan bij een inzaai, de eerste weken na het uitrollen van graszoden van cruciaal belang. 
Om problemen zoals droogtestress te voorkomen, is het belangrijk dat de zode zo snel mogelijk wortelt in de ondergrond. Voorzie 
daarom tijdens de voorbereidende grondbewerking een aangepaste fosforbemesting om de inworteling van de graszode te 
stimuleren. Een goed vastgewortelde graszode heeft een langere levensduur en is veel minder gevoelig voor uitdroging. DCM 
VIVIFOS® bevat organische fosforbronnen die gedurende een lange tijd de fosfor gelijkmatig vrijstellen en zal de wortelvorming 
stimuleren voor een snelle  verankering en een perfecte grasmat.

Grasrollen bestaan uit reeds klein ontwikkelde plantjes. Deze verbruiken heel wat meer water dan pas gekiemd gras en hebben 
maar een erg klein wortelvolume en een beperkte opnamecapaciteit. Beregenen is dus absoluut noodzakelijk!

DCM VIVIFOS®

 › Rijk aan fosfor: snellere en diepere inworteling

 › Continu vrijstellingsproces van fosfor uit organische bronnen 
gedurende meerdere weken

 › Ook op bodems met verhoogde pH

 › MINIGRAN® = betere fosforwerking dan korrel- of 
kruimelmeststoffen

 › Ook ideaal voor planten met gevoelige wortels

Dosis: 4 - 6 kg/100 m²  
 infrezen (10-15 cm) voor het leggen van graszoden

MINIGRAN® TECHNOLOGY – NP 4-30
verpakking: 25 kg
samengestelde meststof NP
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zonder DCM VIVIFOS® met DCM VIVIFOS®
betere beworteling

P

SCHEMA VOOR UITROLLEN GRASZODEN Dosis in kg/100 m²

Lichte 
(zand)gronden

Zware gronden 
(klei en leem)

 Nieuwbouw en 
kapotgereden 

gronden

Optimaliseren zuurtegraad (pH)
Ideale pH = 6-6,5

DCM GROEN-KALK® 10-20 10-20  10-20

Verbeteren 
bodemstructuur

DCM COPRON
20-25 15-20 10-20

inspitten in de bodem (25 cm)

 Stimuleren 
bodemleven

 DCM VIVISOL®
 0 0 10-20 

inspitten in de bodem (25 cm)

Wortelstimulatie DCM VIVIFOS
4-6 4-6 4-6

voor het uitrollen, inwerken in de bovenste 15 cm

Voorraadbemesting DCM GAZON
10-12 6-10 6-10

voor het uitrollen, inwerken in de bovenste 15 cm
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Extra nazorgen 
voor jonge gazons

 ■ Aanpak onkruiden in jonge gazons
Onkruidzaden die in de grond aanwezig zijn, kunnen zich samen met het kie-
mende gras ontwikkelen. De meeste verdragen het niet gemaaid te worden en 
zullen vanzelf verdwijnen. Wacht tot na de zesde maaibeurt met het bestrijden 
van hardnekkige onkruiden, en gebruik een toegelaten product specifiek voor 
jonge gazons.

 ■ Beregenen
Voor een goede kieming van het graszaad moet de bodem voldoende vochtig 
zijn. Gedurende droge periodes kan beregenen een optie zijn. Belangrijk is eens 
gestart met het beregenen, dit te blijven doen tot het gras goed opgekomen 
is (± 3-4 cm).  Voor een goede inworteling van graszoden is beregenen nood-
zakelijk gedurende min. 2-3 weken.

 › Beregen nooit in volle zon, best na 22 uur of ‘s morgens

 › Geef voldoende water per beurt zodat de ondergrond 
goed vochtig wordt, vermijd plasvorming en modder

 › Hou het beregeningsinterval groot genoeg om luie 
planten en oppervlakkige wortelgroei te voorkomen

 ■ Maaien
Wacht tot het gras voldoende ingeworteld is (8 tot 10 cm). Maai de eerste malen 
niet te kort, 5 - 6 cm, om de hergroei van het gras niet te remmen. Vanaf de 
derde maaibeurt kan het gras op de gewenste hoogte gemaaid worden. Op 
jonge gazons is het best het maaisel af te voeren (niet mulchen).

 ■ Betreden
Vermijd zo veel mogelijk het betreden van een pas ingezaaid gazon. Voor het 
actief bespelen of belopen moet de grasmat helemaal gesloten zijn. Indien de 
bodem nog zichtbaar is tussen de grassprietjes, is het gras nog niet voldoende 
uitgestoeld. Betreed graszoden niet totdat de matten goed zijn ingeworteld in 
de ondergrond. Vroeger betreden kan schade veroorzaken aan de jonge wortels 
en inworteling verhinderen.

WACHTTIJDEN VOOR BETREDING

Snel kiemende mengsels: 8-12 weken
Traag kiemende mengsels: 8-16 weken
Graszoden: 3 weken
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Onderhoud Gazon

Een mooi gazon vraagt een evenwichtige en continue voeding.  

Daarom is het belangrijk te weten welke voeding u precies geeft en hoe die door het gras wordt opgenomen.  

DE WERKINGSDUUR 

Puur minerale meststoffen hebben een zeer 

snelle en felle, maar korte werking. De kans op 

verbranding is daarbij relatief hoog en uitspoeling 

kan voor problemen zorgen in natte periodes. Puur 

organische formules hebben daarentegen een lange 

werking, maar de startwerking is vaak iets trager, 

vooral in koudere periodes. Organisch-minerale 

meststoffen combineren het beste van deze twee. 

Door de juiste grondstoffen te combineren hebben 

DCM meststoffen een werking van minimaal 100 

dagen zodat 3 bemestingsbeurten per jaar volstaan 

om het hele jaar door van een donkergroene 

grasmat te genieten.

DE VERDELING 

Om een uniform gazon te krijgen is het belangrijk te 

werken met meststoffen waarin alle grondstoffen in 

elk korreltje vervat zitten. Zo krijgt elk graspsprietje 

perfect dezelfde voeding. Als dit niet het geval is, 

krijg je al snel een minder egale groei en  

vlekkenpatronen in het gras. 

DE VORM 

Er zijn meststoffen in korrel, kruimel of mini-

granulaat (MINIGRAN® TECHNOLOGY) op de 

markt. Mini-granulaten zijn eenvoudig homogeen 

te verspreiden, vallen diep in de grasmat en worden 

niet opgeraapt tijdens het maaien.  Ze zorgen 

voor een egale groei en zijn bovendien proper en 

gemakkelijk in gebruik.  

DE SAMENSTELLING 

Een meststof bevat meestal stikstof, fosfor en 

kalium. Het tijdstip en doel van een bemesting 

bepalen hoofdzakelijk de verhouding tussen de 

toe te dienen nutriënten. Zo heeft het gras in het 

voorjaar vooral nood aan stikstof en in de late zomer 

of in het vroege najaar vooral behoefte aan extra 

kalium. Magnesium of ijzer zorgen voor een mooie, 

diepgroene kleur.  

In geval van mulch- of robotmaaien wordt het gazon op een gelijkmatige manier gemaaid en vallen de minuscule  

grassnippers op de grond. Uit het maaisel komt voeding vrij, maar dit is niet voldoende om het gras van alle nodige  

voedingsstoffen te voorzien. Bovendien zorgt het verteerde grasmaaisel voor een bijkomende natuurlijke verzuring van de 

bodem. Om de bodem in optimale conditie te houden, is het noodzakelijk om een iets hogere dosis kalk te geven.

Gebruik de hoogste dosis op zandgronden en speel- en sportgazons en de laagste dosis op kleigronden en siergazons. Dosis aanpassen in functie van de grondontleding (pH, voedingstoestand). 

STANDAARD BEMESTINGSSCHEMA GAZON Dosis in kg/100 m²

Maaien met afvoer Mulch-/robotmaaien

Vroeg voorjaar/Vergeeld/Mager gazon DCM VITAL-GREEN 3-5  2-4

Voorjaar/Zomer DCM GAZON 8-12 6-9 

Najaar DCM AUTUMN 3-7 2-5 

Najaar/Winter/Vroeg voorjaar DCM GROEN-KALK® 10-15  12-17

22



DCM VITAL-GREEN

 › Universele meststof voor grassportvelden en gazons

 › Met snelwerkende én langwerkende stikstof:  
goede hergroei van het gras, zonder groeipieken

 › Met magnesium en ijzerchelaat voor een diepgroene graskleur

MINIGRAN® TECHNOLOGY - NPK 14-4-8 + 3 MgO + Fe
verpakking: 25 kg
samengestelde meststof NPK bevattende magnesium en ijzer

DCM GAZON

 › Lange en gelijkmatige werkingsduur (tot 100 dagen): continue groei, 
zonder groeipieken

 › Dichte grasmat: moeilijkere vestiging van onkruid 

 › Aangepast kaliumgehalte voor een betere weerstand tegen betreding 
en droogte

 › Met magnesium voor een diepgroene graskleur

MINIGRAN® TECHNOLOGY – NPK 8-6-7 + 3 MgO
verpakking: 25 kg
samengestelde organisch-minerale meststof NPK bevattende magnesium

DCM AUTUMN

 › Ideale gazonmeststof voor het najaar

 › Nadruk op kalium voor het afharden van de grasmat:

• beter bestand tegen extreme weersomstandigheden (neerslag, 
vorst, sneeuw)

• minder gevoelig voor ziekten en mosontwikkeling  
in het voorjaar

 › Met magnesium en ijzerchelaat voor een diepgroene graskleur,  
de hele winter lang

MINIGRAN® TECHNOLOGY – NPK 8-4-15 + 3 MgO + ijzer
verpakking: 25 kg
samengestelde organisch-minerale meststof NPK bevattende magnesium en ijzer

DCM GROEN-KALK®

 › Gaat de natuurlijke verzuring tegen

 › Vlot strooibaar en goed oplosbare korrel

 › Optimale pH stimuleert het bodemleven

 › Rijk aan calcium: verbetert de bodemstructuur

 › 15 % magnesium MgO = diepgroene graskleur

korrel – NW 50 – 15% MgO
verpakking: 40 kg, 20 kg
gekorrelde kalkmeststof - magnesiumcalciumcarbonaat
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Vergeelde en verzwakte gazons
Een schraal gazon of een gele grasmat kunnen best een oppepper gebruiken. In een verzwakt gazon ontstaan bovendien snel kale 

plekken waardoor onkruid en mos hun intrede kunnen doen. Een aangepaste bemesting met o.a. snel opneembare stikstof kleurt 

het gras snel bij en zorgt voor een aanvulling van de nodige voedingselementen. Deze boost aan voedingselementen geeft het gras 

voldoende energie om weer een sterke en diepgroene grasmat te bekomen. 

DCM START

 › Meststof met de nadruk op stikstof N voor een snelle groenkleuring 
en vlot herstel van de grasmat

 › Directe werking: onmiddellijk na het strooien komen, door contact 
met het bodemvocht, de eerste voedingsstoffen vrij

 › Lange nawerking: organisch gebonden voedingselementen 
garanderen een werking van 50 tot 75 dagen

MINIGRAN® TECHNOLOGY – NPK 18-3-3 + 2 MgO
verpakking: 25 kg
samengesteld meststof NPK bevattende magnesium

DCM LIQUID GREEN

 › Vloeibare meststof met stikstof en  
ijzerchelaat

 › Voor een snelle groenkleuring van vergeelde gazons

 › Met INTRO® effect voor optimaal waterbeheer en efficiëntere 
bemesting

Dosis:  0,75 - 1 L/10 L water per 100 m²  
 naregenen met 2 - 3 L water/m². 
 (3 keer herhalen om de 4 dagen)

vloeibaar - 25 % N + 0,3 % Fe (DTPA) + INTRO® effect
verpakking: 20 L
oplossing van stikstofmeststoffen met urecumformaldehyde, met ijzer en met wetting agent
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Waarom een gazon 3 keer per jaar bemesten?
Alles dat groeit, verbruikt voedsel. Een onberispelijke grasmat is een continu proces van vernieuwing van de gras-

sprietjes. Bij elke maaibeurt wordt het gras beschadigd en moet het zich herstellen. Dit vraagt meer van het gras dan 

je denkt. Bovendien wordt het maaisel vaak afgevoerd en keren de opgeslagen voedingsstoffen niet terug naar het 

gras. Door een gazon drie keer per jaar te bemesten - in het voorjaar, in de zomer en in het najaar - zorg je dankzij 

de 100-dagen werking voor voldoende energie voor een continue grasgroei, het hele jaar door. Resultaat: een dichte, 

groene grasmat, waarin mos en onkruid nauwelijks kansen krijgen. 

3 redenen om een gazon minimaal 3 maal per jaar te bemesten:

 ■  Om een stevige, groene grasmat te bekomen en te behouden. 

Correct bemeste gazons zijn bovendien beter bestand tegen ziekten. 

 ■  Om de wortelgroei van het gras extra te stimuleren en zo het gras 

beter te beschermen tegen drogere periodes

 ■  Omdat mos niet goed groeit op voedselrijke bodems 
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Extra zorgen 
 voor gazons

 ■ Beregenen

Op extreem zandige gronden en tijdens langdurige 

droogteperiodes kan het aangewezen zijn om een 

gazon te beregenen. Beregen bij voorkeur ‘s mor-

gens vroeg en ‘s avonds na 22 uur. Gebruik voldoende 

water en hou het beregeningsinterval groot genoeg 

om luie planten en oppervlakkige wortelgroei te 

voorkomen. Het is daarnaast ook belangrijk dat de 

ondergrond voldoende vochtig wordt. Een perma-

nent vochtige toplaag op een droge ondergrond leidt 

immers tot luie wortels en een zwakkere grasmat. 

Hou er wel rekening mee dat gazons die regelmatig 

beregend worden een hogere dosis meststof vragen!

 ■ Maaien

Een correct maairegime is een belangrijke vereiste 

voor een blijvend mooi gazon. Regelmatig maaien 

houdt het gras op de gewenste hoogte en heeft een 

positieve invloed op de dichtheid van de grasmat 

(uitstoeling).

 › Maai per maaibeurt nooit meer dan  
1/3 van de lengte van het gras

 › Maai het gras nooit korter dan 3 cm

 › Vermijd maaien bij te felle zon en aan  
het begin van een droogteperiode

 › Maai afwisselend in de lengte en in de breedte  
van het gazon. Zo voorkomt u “baarden”

 › Maai bij de laatste maaibeurten voor de winter  
iets minder diep (5 - 6 cm)

Tip
Gebruik een professionele meststofstrooier  
voor een optimaal resultaat!
Om meststoffen en kalk egaal te verdelen over het gazon is het 

gebruik van een meststofstrooier aangewezen. De meststofstrooier 

Rotary Spreader MPR II PRO is een gebruiksvriendelijke centrifugaal-

strooier op luchtbanden voor professioneel gebruik. De meststoffen 

worden homogeen verdeeld over 180°. De dosis kan gemakkelijk 

aangepast worden aan de behoeften van het gazon, en dit voor DCM 

meststoffen in MINIGRAN®, kruimel, korrel, kalkmeststoffen en 

graszaden. Een tijdsbesparing en betere verdeling zijn het resultaat! 

De te strooien hoeveelheid verdeelt u best in 2 delen: strooi de eerste 

helft van de meststof uit in de lengterichting en strooi nadien in de 

dwarsrichtng de tweede helft uit.
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Mos

Iedereen droomt van een mooi, frisgroen gazon in de lente. 

Wanneer plots mos tevoorschijn komt, weten velen echter geen 

raad. Een tiental mossoorten komen regelmatig voor op gazons. 

Door deze soortenrijkdom is onder vrijwel alle omstandigheden 

mosgroei mogelijk. Er zijn verschillende nadelen van mosgroei 

voor het gazon. Mos verdringt het gras: hoe meer mos, hoe dunner 

het gazon en hoe meer kans mos krijgt om nog te groeien. Niet 

alleen zuigt mos neerslagwater op waardoor watertekort kan ont-

staan voor het gras, de toplaag wordt ook minder doorlaatbaar.

De belangrijkste oorzaken van mos in het gazon zijn een slechte 

zuurtegraad, waardoor het gras niet goed groeit, de aanwezigheid 

van een verstikkende viltlaag en een slechte verhouding van de 

voedingselementen in de bodem. Mos komt bovendien vaker voor 

op schaduwplaatsen. Ook te kort maaien kan de mosgroei bevor-

deren. Het is bijgevolg belangrijk om reeds bij de aanleg van het 

gazon de optimale groeicondities voor het gras te creëren zodat mos 

geen kans krijgt. Steekt mos toch de kop op, dan is een aangepast 

bemestingsschema wenselijk. Of u kiest voor een indirecte werking 

of een directe werking met respectievelijk DCM GAZON PUR® of 

DCM ANTI-MOS, DCM helpt u de juiste meststoffen te kiezen om 

het gazon mosvrij te krijgen en te behouden. Gazons met mos zijn 

vaak verzwakt en hebben een hogere N-behoefte. 

Een zomerbemesting met DCM VITAL-GREEN zal het verzwakte gras 

er snel bovenop helpen en spoedig een diepgroene kleur bezorgen.

3 weken na DCM GAZON PUR®zonder DCM GAZON PUR®

Praktijkproef, 2014
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DCM GAZON PUR®

 › Gazonmeststof met indirecte werking tegen mos via de wortels

 › Het mos vergeelt en kan gemakkelijk verwijderd worden

 › Een volwaardige bemesting met kalium voor een sterke grasmat, 
zonder ruimte voor mos

 › Lange werking, ook na het verticuteren: open plaatsen groeien  
snel dicht

 › Unieke werking dankzij de MINIGRAN® TECHNOLOGY:  
valt diep in de grasmat waardoor al het mos aangepakt wordt.  
Voor een schoon resultaat, zonder vlekken

MINIGRAN® TECHNOLOGY - NPK 8-4-20 + 3 MgO
verpakking: 25 kg
samengestelde organisch-minerale meststof NPK bevattende magnesium
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DCM GAZON PUR®: indirecte werking tegen mos

indirecte werking tegen mos

directe werking tegen mos

Werking DCM Gazon Pur®:

Werking DCM Anti-Mos:

aanpak via wortels mos sterft af dichte groene grasmat

 BEMESTINGSSTRATEGIE MET INDIRECTE WERKING TEGEN MOS Dosis in kg/100 m²

Maaien met afvoer Mulch-/robotmaaien

 Vroeg voorjaar*
Dagtemperatuur min. 12°C

DCM GAZON PUR®

Bij droog weer beregenen om de 
werking te versnellen

10-15 7-11

Voorjaar/Zomer DCM VITAL-GREEN 3-4 2-3

 Najaar* DCM GAZON PUR® 5 4

Najaar/Winter/Vroeg voorjaar DCM GROEN-KALK® 10-15  12-17

* Na 3 weken: verticuteer om het afgestorven mos en de viltlaag te verwijderen. Herstel kale plekken indien nodig. 
  Dosis aanpassen in functie van grondontleding (pH, voedingstoestand)
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Tip
Op een zure grond wordt de grasgroei geremd waardoor mos de kans krijgt om zich 

massaal te ontwikkelen. Onderzoek heeft aangetoond dat mos sneller voorkomt op 

bodems met een te hoge Ca/Mg verhouding. Een bekalkingmet DCM GROEN-KALK® houdt 

de zuurtegraad van de bodem op peil voor een optimale grasgroei en onderdrukking 

van mos. Bovendien heeft de DCM GROEN-KALK® een uitdrogingseffect op het mos en 

verlaagt het, door zijn hoge magnesiumgehalte, de Ca/Mg verhouding in de bodem.

DCM ANTI-MOS

 › Gazonmeststof met directe werking tegen mos

 › Met ijzerchelaat: snelle en accurate afdoding van mos,  
zelfs bij lage temperaturen

 › Hoog stikstofgehalte en extra magnesium en ijzerchelaat: opkikker 
voor gele en verzwakte gazons

 › Verlengde werking dankzij organische voedingselementen

 › Maakt geen vlekken op tegels of kledij

MINIGRAN® TECHNOLOGY - NPK 14-3-3 + 3 MgO met ijzer
verpakking: 20 kg
samengestelde meststof NPK bevattende magnesium met ijzer (erk. nr.: 9490G/B)
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TRACE
ELEMENTS

added

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst de productinformatie en het etiket, inclusief de passende waarschuwingszinnen en -symbolen.

 BEMESTINGSSTRATEGIE MET DIRECTE WERKING TEGEN MOS Dosis in kg/100 m²

Maaien met afvoer Mulch-/robotmaaien

 Vroeg voorjaar*
Dagtemperatuur min. 10°C

DCM ANTI-MOS
Bij droog weer beregenen om de 

werking te versnellen
5 5

Voorjaar/Zomer DCM VITAL-GREEN 3-4 2-3

 Najaar* DCM GAZON PUR® 5 4

Najaar/Winter/Vroeg voorjaar DCM GROEN-KALK® 10-15  12-17

* Na 3 weken: verticuteer om het afgestorven mos en de viltlaag te verwijderen. Herstel kale plekken indien nodig. 
  Dosis aanpassen in functie van de grondontleding (pH, voedingstoestand)
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Een erg lastig fenomeen is het onregelmatig afsterven van gazons door vraatschade van emelten of engerlingen. Omdat ze in 

de grond voorkomen, is een aangepaste bestrijding noodzakelijk. Zware bodeminsecticiden kunnen een oplossing zijn, maar een 

natuurvriendelijke bestrijding met aaltjes is net zo efficiënt en wint steeds meer aan populariteit. Insectenparasiterende aaltjes 

werken zeer selectief en veroorzaken geen schade aan planten. Ze gaan actief op zoek naar hun prooi en treden hun gastheer binnen 

via natuurlijke openingen. Een meegedragen bacterie verdooft en doodt de larve waarna de aaltjes zich voeden met de inhoud van 

de dode larve, zich voortplanten en weer op zoek gaan naar hun volgende prooi. Na een bestrijding met nuttige aaltjes moeten kale 

plekken zo snel mogelijk opnieuw ingezaaid worden.

■ Emelten

Emelten zijn de larven van de langpootmug. Ze zijn bruingrijs van kleur, pootloos, 

ongeveer 4 cm lang en vreten hoofdzakelijk ’s nachts van bovengrondse plantendelen. 

Emelten trekken het bovengrondse gras in bodem zodat vraatschade resulteert in 

kale plekken in het gazon. De aanwezigheid van emelten is makkelijk te bevestigen 

door een zwarte plastiek of karton op het gazon te leggen en daags nadien te kijken 

of er hieronder emelten te vinden zijn. Zo kan een onderscheid worden gemaakt met 

eventuele engerlingen om de bestrijding juist in te schatten. 

Emelten zijn eenvoudig en doeltreffend te bestrijden met de specifieke 

insectenparasiterende aaltjes van DCM Felti-Guard® (Steinernema feltiae). Omdat er 

in onze streken 2 soorten langpootmuggen voorkomen, kan een tweede behandeling 

later op het jaar noodzakelijk zijn. De ideale bestrijdingsmomenten zijn eind april-juni 

en september-oktober. Na behandeling stoppen de emelten met eten en sterven 

onder de grond zodat het gazon stelselmatig kan herstellen.

Engerlingen en emelten

verpakking: tot 100 m²
Steinernema feltiae

FOR ORGANIC GROWING
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verpakking: tot 100 m², 
tot 1000 m²
Heterorabditis bacteriophora FOR ORGANIC GROWING

■ Engerlingen

Engerlingen is de groepsnaam voor larven van bladsprietkevers (rozenkever, junikever, 

sallandkever …). Ze zijn herkenbaar aan hun witte kromme lijf met bruine kop met 

duidelijke kaken en 3 paar poten. Engerlingen vreten aan de wortels van het gras. 

Door een verstoorde wateropname wordt het gazon al snel geel tot bruin. De graszode 

komt bovendien los te liggen en vogels kunnen het gazon verder beschadigen op 

zoek naar engerlingen. Kijk onder de graszode om de aanwezigheid van engerlingen 

vast te stellen. 

Engerlingen zijn eenvoudig en doeltreffend te bestrijden met de specifieke 

insectenparasiterende aaltjes van DCM Heteri-Guard® (Heterorhabditis bacteriophora). 

Engerlingen kunnen bestreden worden vanaf mei tot en met september. In de nazomer 

zitten de larven net onder de zode. Dit is het meest ideale tijdstip voor een behandeling. 

Na behandeling stoppen de engerlingen met eten en sterven onder de grond zodat 

het gazon stelselmatig kan herstellen.

n toepassingsperiode  n ideale toepassingsperiode

De toepassingsperiode en levenscycli zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Jaarlijkse variaties zijn niet uit te sluiten. 

WANNEER WELKE AALTJES TOEPASSEN?

Bodemtoepassing J F M A M J J A S O N D Bodemtemperatuur

Tegen Engerlingen 
(DCM Heteri-Guard®)

Vanaf 12°C

Tegen Emelten 
(DCM Felti-Guard®)

Vanaf 13°C
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Verticuteren

In gazons kan er naast mos ook vilt ontstaan. Vilt bestaat uit 

dood organisch materiaal zoals afgestorven gras, maairesten, 

oppervlakkige wortels, uitlopers, onkruid en mos. Deze bruine 

verstikkende laag verhindert de gasuitwisseling tussen bodem 

en lucht en vermindert de waterdoorlaatbaarheid van een gazon. 

Vilt houdt ook vocht op, net zoals een spons. Bij kleine regen-

buien bereikt daardoor slechts een klein deel van het water de 

wortelzone. In erg natte periodes ontstaan er sneller plassen en 

droogt de bodem minder snel. Vilt is ongewenst omdat het kan 

leiden tot een verzwakt gazon. Het gras zal slechter groeien en 

wordt gevoeliger voor ziekten. Wanneer gras niet optimaal kan 

groeien zullen ook onkruid en mos sneller hun intrede doen. 

Om vilt te verwijderen volstaat het om 1 keer per jaar te verticu-

teren (twee keer per jaar voor zéér dense gazons). Verticuteren is 

het insnijden en uitkammen van vilt en (dood) mos (bijvoorbeeld 

na een behandeling met DCM GAZON PUR® of DCM ANTI-MOS). 

De messen krassen daarbij de toplaag van de bodem zodat de 

verluchting en waterdoorlaatbaarheid worden hersteld: lucht, 

water en voedingsstoffen dringen beter door tot in de wortel-

zone. Er zijn twee ideale periodes om het gazon te verticuteren: 

in april-mei of in september, wanneer de onkruiddruk lager is. 

Verticuteren kan het gazon tijdelijk een  belabberd uitzicht geven. 

Het is dan ook een behoorlijk ingrijpende handeling, maar met 

de juiste zorgen help je de grasmat er weer snel bovenop. Zaai 

de kale plekken plaatselijk in of gebruik een doorzaaimachine 

om het hele gazon een opknapbeurt te geven. Gebruik voor 

de inzaai een snelkiemend graszaadmengsel voor een sneller 

resultaat. Om het gras een opkikker te geven is een aangepaste 

bemesting noodzakelijk. Gebruik hiervoor de stikstofrijke mest-

stof DCM START. Het hoge stikstofgehalte en het toegevoegde 

magnesium zullen de grasmat snel een diepgroene kleur bezor-

gen zodat de klant weer van een prachtig gazon kan genieten. 

DCM START

 › Meststof met de nadruk op stikstof N voor een snelle groenkleuring, 
een vlot herstel en dichtgroeien van de grasmat 

 › Directe werking: onmiddellijk na het strooien komen,  
door contact met het bodemvocht, de eerste voedingsstoffen vrij

 › Lange nawerking: organisch gebonden voedingselementen 
garanderen een werking van 50 tot 75 dagen

MINIGRAN® TECHNOLOGY – NPK 18-3-3 + 2 MgO
verpakking: 25 kg
samengestelde meststof NPK bevattende magnesium
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Gazons doorzaaien en herstellen

Voor een snel herstel van kale plekken en een geslaagde doorzaai heeft DCM een specifiek mengsel ontwikkeld: DCM RIPARO®.

DCM RIPARO®

 › Uiterst snel kiemend kwaliteitsgazon voor herstel en doorzaai

 › Grote concurrentiekracht

 › Fijnbladige rassen: mooi en perfect te gebruiken in bestaande 
sier-, speel- en sportgazons

 › Goede droogteresistentie en standvastigheid

verpakking: 15 kg
20 % Lolium perenne – Engels raaigras diploïd, 30 % Lolium perenne – Engels raaigras 
tetraploïd, 40 % Festuca rubra – Roodzwenkgras 10 % Poa pratensis – Veldbeemdgras

Een vochtige bodem is de sleutel voor een succesvol herstel. DCM VIVIMUS® GAZON houdt vocht beter vast en beschermt gras-

zaad tegen uitdroging. Het is een ideaal product voor reparaties op sportvelden, maar evengoed voor het herstel van kale plekken 

na verticuteren of als topdressing na het doorzaaien.

DCM VIVIMUS® GAZON

 › Sluit, dankzij zijn ‘zware’ samenstelling met lava en zand,  
goed aan bij de bodem

 › Beschut het graszaad tegen droogte, wegwaaien, vogels …

 › Zorgt voor een betere lucht-vochtverhouding in de toplaag:  
creëert een ideale wortelomgeving en versnelt de kieming

verpakking: 60 L 
verrijkt gemengd organisch bodemverbeterend middel, rijk aan organische stof

FOR ORGANIC GROWING
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Kale plekken kunnen het gazon een onverzorgde aanblik geven. Klanten die 

belang hechten aan hun gazon willen uiteraard dat dit probleem snel verholpen 

wordt, voordat onkruiden en mos deze open plaatsen innemen.

STAPPENPLAN

Stap 1: Maai het gazon kort en verticuteer diep om de grond (op 

aangetaste plaatsen) los te maken

Stap 2: Zaai de kale plekken in met het graszaadmengsel 

DCM RIPARO® (2 - 3 kg/100 m²). Zaai ook deels over het 

bestaande gazon om grote kleurverschillen te vermijden.

Stap 3: Dek af met een dunne laag DCM VIVIMUS® GAZON 

(400-500 L/100 m²) om de kieming te versnellen  

en uitdroging te beperken.

Stap 4: Druk of rol lichtjes aan. Begiet indien nodig en  

voorkom dat de grond tussen 2 gietbeurten uitdroogt.
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Aanleg siertuin

Een mooie siertuin is een lust voor het oog. Na de aanleg zijn grote aanpassingen zoals het verbeteren van de bodemstructuur en 

plantputverbetering moeilijk. Schenk daarom voldoende aandacht aan de voorbereiding bij de aanleg van een siertuin zodat deze 

een ware pracht wordt! Voor je aan de aanleg begint, is het belangrijk de startsituatie te analyseren. Zuurtegraad, bodemstructuur 

en voedingstoestand behoren tot de belangrijkste elementen.

*  Voor kalkminnende planten: pas de hoogste dosis toe. Zuurminnende planten niet bekalken. 
Dosis aanpassen in functie van de plantensoort en grondontleding (pH, voedingstoestand).

Tip
Jonge planten hebben veel energie en voedingsstoffen nodig voor de vorming van nieuwe wortels, takken, stengels en 

bladeren. De jonge wortels zijn echter nog uitermate gevoelig. Kies daarom voor een zachtwerkende organische bemesting 

(zoals DCM MIX 2) om de jonge planten van alle noodzakelijke voedingsstoffen te voorzien.

SCHEMA VOOR AANLEG SIERTUIN Dosis in kg/100 m²

Standaard
 Nieuwbouw en 
kapotgereden 

gronden

Optimaliseren zuurtegraad (pH)
In functie van de plantensoort en grondontleding*

DCM GROEN-KALK® 10-25 10-25

Verbeteren bodemstructuur DCM COPRON 20-30 15-20

 Stimuleren bodemleven  DCM VIVISOL® 0 10-20 

Plantputverbetering DCM VIVIMUS®

Algemeen: 20 L/m2

Bomen en heesters: 1 deel DCM VIVIMUS®   
op 1-2 delen uitgegraven grond
Hagen: 40 L/m

Basisbemesting
Laagste dosis volstaat indien DCM COPRON gebruikt is

DCM MIX 2 10-15 10-15

34



DCM GROEN-KALK®

 › Gaat de natuurlijke verzuring tegen

 › Snel oplosbare magnesiumkalk

 › Optimale pH stimuleert het bodemleven

 › Rijk aan calcium: verbetert de bodemstructuur

 › In vlot strooibare, proper toepasbare korrel

 › 15 % magnesium MgO = diepgroene bladkleur

korrel – NW 50 – 15% MgO 
verpakking: 40 kg, 20 kg
gekorrelde kalkmeststof – magesiumcalciumcarbonaat

DCM COPRON

 › Rijk aan organische stof en verrijkt met basisbemesting

 › Creëert een kruimelige bodemstructuur met betere 
zuurstofhuishouding

 › Brede variatie aan veilige organische grondstoffen

 › Gedroogd en geconcentreerd, veilig voor jonge aanplantingen

korrel en kruimel – 50% OS – NPK 4-3-2 
verpakking: 25 kg
verrijkt gemengd organisch bodemverbeterend middel, rijk aan organische stof

DCM VIVISOL®

 › Unieke bodemverbeteraar met Bacillus sp.

 › Rijk aan stabiele organische stof, stimuleert het bodemleven

 › Maakt bodemfosfor vrij en opneembaar: betere beworteling en 
sterkere planten

 › Ideaal voor arme, kapotgereden gronden en nieuwbouwprojecten

korrel en MINIGRAN® TECHNOLOGY - 60 % OS 
verpakking: 25 kg
gemengd organisch bodemverbeterend middel, rijk aan organische stof  
waarin bacteriën gemengd zijn

DCM MIX 2

 › Evenwichtige voeding gedurende 100 dagen voor een gelijkmatige 
groei en goede inworteling

 › Rijk aan kalium en magnesium: sterke planten met een diepgroene 
bladkleur

 › Bevat voldoende fosfor: sterke en goed ontwikkelde plantenwortels

 › Geen gevaar voor verbranding van jonge wortels

MINIGRAN® TECHNOLOGY - NPK 7-6-12 + 4 MgO 
verpakking: 25 kg
samengestelde organisch-minerale meststof NPK bevattende magnesium

FOR ORGANIC GROWING

pH

FOR ORGANIC GROWING

VEGETAL
FOR ORGANIC GROWING
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DCM VIVIMUS®

 › Kant-en-klare, unieke plantputverbeteraar voor een geslaagde 
aanplant

 › Biodiverse samenstelling op basis van hoogwaardige, natuurlijke 
grondstoffen

 › Bevat DCM VIVISOL®: stimulans voor de ontwikkeling van een rijk 
en gevarieerd bodemleven (meer info, zie P 7)

 › Creëert de ideale wortelomgeving voor jonge planten voor een 
snelle inworteling en goede weggroei. Resultaat: een lager 
uitvalpercentage.

 › Gebruik voor neutrale of kalkminnende planten DCM VIVIMUS® 
UNIVERSEEL

 › Gebruik voor zuurminnende planten DCM VIVIMUS® HEIDE, 
RHODO & ALLE ZUURMINNENDE PLANTEN

verpakking: 60 L
gemengd organisch bodemverbeterend middel rijk aan organische stof,  
waarin bacteriën gemengd zijn

FOR ORGANIC GROWING

pH

Aanleg siertuin

Vaste planten (Nepeta cataria, Geranium endressii, Alchemilla mollis), resultaat na 60 dagen, proefveld Gazondemodag, Eemnes (Utrecht), Nederland, 2013

onbehandeld
aanplant met DCM VIVIMUS® + DCM MIX 2

Hulp bij plantgarantie: voorkom uitval 
De aanleg van een prachtige tuin geeft veel voldoening. Helaas wordt u als tuinaannemer wel eens afgerekend op slechte groei of 

uitval van planten. Een goede voorbereiding van de grond kan nochtans veel problemen voorkomen. Hierbij is het belangrijk na 

te gaan met welke grondsoort u te maken heeft en voldoende aandacht te hebben voor de bodemverbeteraars die u gebruikt. Niet 

alles wat er uitziet als zwarte grond of compost is per definitie een goede bodemverbeteraar. Er bestaan bovendien geconcentreerde 

producten waar je per m² veel minder van nodig hebt. 

DCM VIVIMUS® is een absolute topper die onmisbaar is bij de 

aanleg van een tuin. Dankzij de veilige en constante samen-

stelling zorgt dit product voor een humusrijke bodem die goed 

water en voedingselementen kan vasthouden. In tegenstelling 

tot veel klassieke composten verteert DCM VIVIMUS® bijzonder 
langzaam, waardoor veel langer een goede bodemstructuur 
behouden blijft.

Bij bij het gebruik van DCM VIVIMUS® is de kans op uitval bij-

zonder klein. De hoogwaardige toeslagstoffen in dit product 

stimuleren immers sterk het bodemleven, wat onmisbaar is voor 

een gezond en actief wortelgestel. Hierdoor bezorg je de klant 

achteraf geen teleurstellende resultaten. Bovendien is de kost-

prijs van DCM VIVIMUS® laag in vergelijking met de kostprijs van 

de beplanting en heb je dus met een minimum aan inspanning 

maximum resultaat. 

Een eenvoudig proefje bij een aanplant met en zonder DCM VIVIMUS® zal u al snel overtuigen.
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Zuur- of kalkminnend? 
Iedere plant heeft een favoriete zuurtegraad (pH) om in te groeien. Op basis van hun ideale bodem-pH zijn er grofweg 3 groepen te 

onderscheiden: zuurminnende planten (pH 4,5-6,0), neutrale planten (pH 6,5-7) en kalkminnende planten (pH > 7). Bij een te hoge 

of te lage bodem-pH wordt de opname van voedingselementen verstoort en kunnen er gebreksverschijnselen ontstaan. Zo zullen 

bv. zuurminnende planten op een kalkrijke grond snel gele bladeren vertonen door ijzergebrek en zal de groei en de bloei sterk 

tegenvallen. Met behulp van een bodemanalyse weet je bij de aanleg de zuurtegraad van de bodem en kan je gepast ingrijpen om 

de zuurtegraad te optimaliseren in functie van de beplanting. Hieronder vind je alvast een overzicht van enkele populaire zuur- en 

kalkminnende planten:

Zuurminnend:

 › Rhododendron – Rhododendron

 › Japanse Hulst – Ilex crenata

 › Azalea - Azalea

 › Magnolia - Magnolia soulangeana

 › Heide – Calluna en Erica

 › Skimmia - Skimmia Japonica

 › Camelia – Camellia

 › Blauwe Hortensia - Hydrangea macrophylla

 › Japanse esdoorn - Acer japonicum

 › Toverhazelaar – Hamamelis

 › Spar – Abies

 › Pieris – Pieris

Kalkminnend:

 › Lavendel – Lavendula

 › Buxus – Buxus

 › Bosrank – Clematis

 › Beuk - fagus

 › Kerstroos – Helleborus

 › Taxus - Taxus baccata

 › Gouden regen - Laburnum Anagyroides

 › Vlinderstruik - Buddleja

 › Hulst – Ilex

 › Tulp – Tulipa

 › Blauwe regen – Wisteria

 › Levensboom - Thuja orientalis

Rhododendron Azalea Kerstroos Hulst

Skimmia Camelia Blauwe regen Tulp

Elke plant heeft zijn lievelingsgrond, kijk voor meer info op www.dcm-info.com
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Mycorrhizae

DCM MYCORRHIZAE

 › Natuurlijk preparaat op basis van Glomus sp. o.a. Glomus intraradices 
en Glomus mosseae (50 vermeerderingseenheden per gram)

 › Mycorrhizae leven in symbiose met de plantenwortels: 

• de plant wordt beter voorzien van water en nutriënten
• sterke planten met betere groei en kwaliteit

 › Verhoogt en diversifieert de biologische bodemactiviteit

 › Kan perfect gebruikt worden bij het ploffen

Dosis:  100-150 g/100m2 

 0,5-2 g/plant, aanbrengen op wortels

verpakking: 4 kg 
Inoculum van endomycorrhizae

DCM MYKO-AKTIV

 › Endomycorrhizae (Glomus sp. o.a. Glomus intraradices en  
Glomus mosseae)

 › Geënt op natuurlijke grondstoffen, rijk aan  
stabiele organische stof

 › Verrijkt met basisbemesting (NPK 4-3-4)

 › Verhoogt en diversifieert de biologische bodemactiviteit

 › Zorgt voor de nodige basisvoeding op basis van organische 
voedingselementen

Dosis:   5-10 kg/100 m² 
0,5 - 1 kg/m³ uitgegraven grond

Kruimel - NPK 4-3-3 - 55% OS
verpakking: 25 kg
verrijkt gemengd organisch bodemverbeterend middel rijk aan organische stof  
met inoculum van endomycorrhizae

FOR ORGANIC GROWING

FOR ORGANIC GROWING

De meeste wilde planten en cultuurgewassen leven van nature in symbiose met schimmels. Deze samenlevingsvormen worden  

mycorrhizae genoemd. De schimmels profiteren van de door de plant gevormde koolhydraten (suikers) en de planten worden beter 

voorzien van water en nutriënten, ook buiten de wortelzone. Vele wetenschappelijke onderzoeken hebben het belang van deze 

mycorrhizae voor de plantengroei reeds aangetoond. Dankzij de vele vertakkingen van de schimmeldraden worden de wortels van 

de plant als het ware verlengd, en dit zonder energie te vragen van de plant, en is er een veel groter contact met de gronddeeltjes. 
Daarnaast versnelt de symbiose met mycorrhizae de inworteling van nieuwe planten en verbetert ze de tolerantie van planten 
tegen droogte en andere stressfactoren.

Waar toepassen?

De toevoeging van DCM MYCORRHIZAE of DCM MYKO-AKTIV is 

aan te bevelen voor alle soorten bodems. Zeker in arme en schrale 

bodems (b.v. bomen in bestrating, aanplantingen in zandgrond …) 

betekenen mycorrhizae een enorme meerwaarde. DCM kiest ervoor 

om endomycorrhizae (Glomus sp.) te gebruiken: deze koloniseren 

verschillende soorten planten (breed werkingsspectrum) en drin-

gen diep door tot in de schorscellen van de plantenwortel.
zonder mycorrhizae met mycorrhizae
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Afdekmaterialen

DCM SIERSCHORS

Schorsstukjes van 100% Pinus maritima,  

beschikbaar in 2 fracties 

10-20 mm 20-40 mm

DCM DENNENSCHORS

Schorsstukjes van 100 % Pinus sylvestris

20-40 mm

DCM MULCH

Natuurproduct op basis van  

dennenschors

10-20 mm

DCM CASTANEA  
COVERCHIPS

Houtsnippers van kastanjebomen,  

verteert zeer traag, mooie  

grijsverkleuring na verloop  

van tijd
5-40 mm

Steeds vaker wordt gekozen om de bodem tussen de planten af te dekken met natuurlijke materialen. Zo droogt de bodem minder 

snel uit en wordt onkruidgroei op een milieuvriendelijke manier onderdrukt. Onkruid wieden is veel minder nodig, waardoor u zowel 

tijd als arbeid kan besparen. DCM MINIGRAN®-meststoffen kunnen perfect gebruikt worden op afdekmaterialen. De kleine korreltjes 

rollen tussen de brokjes om zo tot in de wortelzone te komen.

DCM POUZZOLANE  
LAVA DEKOR

Rode, poreuze lavakorrels met  

lange levensduur: composteert niet  

en verzuurt de bodem niet 4-7 mm
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Onderhoud siertuin

Elk jaar zijn in de siertuin een aantal onderhoudswerkzaamheden nodig om bomen, sierstruiken en vaste planten in toom te houden 

en een harmonieus geheel te doen blijven vormen. Naast ondermeer snoeien, scheuren, stekken, verplanten … zijn ook bekalken en 

bemesten noodzakelijk om van een mooie en verzorgde siertuin te kunnen blijven genieten.

BEMESTINGSSCHEMA VOOR BLOEIENDE PLANTEN Dosis in kg/100 m²

Voorjaar DCM MIX 2 8-15

Voorjaar/Zomer DCM MIX 2 8-12

Afharden najaar DCM MIX 2 6-10

Optimaliseren zuurtegraad* DCM GROEN-KALK® 10-25

* Voor kalkminnende planten: pas de hoogste dosis toe.

BEMESTINGSSCHEMA VOOR GROENE PLANTEN Dosis in kg/100 m²

Voorjaar DCM MIX 3 8-15

Voorjaar/Zomer DCM MIX 3 8-12

Afharden najaar DCM MIX 2 6-10

Optimaliseren zuurtegraad* DCM GROEN-KALK® 10-25

* Voor kalkminnende planten: pas de hoogste dosis toe.

BEMESTINGSSCHEMA VOOR ZUURMINNENDE PLANTEN Dosis in kg/100 m²

Voorjaar DCM MESTSTOF RHODO, HORTENSIA & AZALEA 8-12

Voorjaar/Zomer DCM MESTSTOF RHODO, HORTENSIA & AZALEA 8-10

Afharden najaar DCM MIX 2 6-10

Dosis aanpassen in functie van de plantensoort en grondontleding (pH, voedingstoestand).
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DCM MIX 2

 › Ideale NPK-verhouding voor een rijke bloemzetting,  
stevige planten en intense bloemkleuren

 › Zachte en lange werking (100 dagen)

 › Met 4 % magnesium om gebreksverschijnselen 
(geelverkleuring bladeren) te voorkomen

 › Rijk aan kalium voor een goede weerstand tegen 
droogte en koude en ook ideaal voor het afharden op 
het einde van de zomer of in het najaar

MINIGRAN® TECHNOLOGY – NPK 7-6-12 + 4 MgO
verpakking: 25 kg
samengestelde organisch-minerale meststof NPK bevattende magnesium

DCM MIX 3

 › Met nadruk op stikstof voor een volgehouden 
bladgroei

 › Ideale formule voor een goed (her)groei-effect

 › Snelle startwerking met lange nawerking (tot 
100 dagen)

 › Met magnesium voor intens groene bladeren 

 › Met kalium voor een goede weerstand tegen droogte  
en koude

MINIGRAN® TECHNOLOGY – NPK 9-3-6 + 3 MgO
verpakking: 25 kg
samengestelde organisch-minerale meststof NPK bevattende magnesium

DCM GROEN-KALK®

 ›  Gaat de natuurlijke verzuring tegen

 › Snel oplosbare magnesiumkalk

 › Optimale pH stimuleert het bodemleven

 › Rijk aan calcium: verbetert de bodemstructuur

 › In vlot strooibare, proper toepasbare korrel

 › 15 % magnesium MgO = diepgroene bladkleur

korrel – NW 50 – 15% MgO
verpakking: 40 kg, 20 kg
gekorrelde kalkmeststof – magesiumcalciumcarbonaat
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 › Rozen
 › Bloemen
 › Bloeiende sierheesters
 › Gemengde bloemperken
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 › Hagen
 › Buxus
 › Coniferen
 › Groene sierheesters

FOR ORGANIC GROWING

pH

 › Taxus
 › Buxus
 › Beuk
 › Helleborus
 › Ook voor alle andere neutrale   
en kalkminnende planten
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Onderhoud siertuin

DCM VIVIMUS® HEIDE, RHODO & ALLE ZUURMINNENDE PLANTEN

 › Verzuurt de bodem, ideaal voor zuurminnende planten

 › Verbetert de bodemstructuur, voor een kruimelige bodem  
en gezonde wortels

 › Creëert een ideale verhouding tussen lucht en vocht in 
de bodem zodat de wortels zich op een gezonde manier 
ontwikkelen 

 › Zorgt voor een rijk en gevarieerd bodemleven

 › Werk jaarlijks enkele centimeters onder in de toplaag 
om een optimale zuurtegraad te behouden

verpakking: 60 L
gemengd organisch bodemverbeterend middel rijk aan organische stof

DCM MESTSTOF® RHODO, HORTENSIA & AZALEA

 › Specifieke samenstelling voor het bemesten van alle 
zuurminnende planten 

 › Zachtwerkende meststof met lange werkingsduur

 › Met magnesium en extra ijzer voor frisgroene bladeren

 › Speciaal voor alle zuurminnende planten

MINIGRAN® TECHNOLOGY - NPK 5-6-8 + 3 MgO + ijzer Fe
verpakking: 25 kg
samengestelde organisch-minerale meststof NPK bevattende magnesium

FOR ORGANIC GROWING

pH

 › Rhododendron
 › Heide
 › Pieris
 › Blauwe hortensia
 › Ook voor alle andere  
zuurminnende planten!
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 › Azalea
 › Rhododendron
 › Pieris
 › Camelia
 › Blauwe hortensia

Tip
DCM ALUIN voor prachtige blauwe hortensia’s

 ➜ Voor een goede blauwkleuring van hortensia’s die 
naast een zure bodem ook voldoende ijzer- en 
aluminium ionen nodig hebben.

 ➜ Dosis: 10-15 g/m². In potten: 5-10 g/L potgrond

 ➜ Oplossen in lauw water en aangieten, toepassen bij de 
aanplant en nadien telkens in het najaar en vlak voor 
de bloei.

verpakking: 10 kg

Zuurminnende planten zoals azalea, rododendron, Ilex crenata, heide (Erica, Calluna), blauwe hortensia, skimmia, camellia, pieris, 

… vragen een luchtige, goed doorlaatbare en eerder zure grond (pH 4,5-5,5). Bij een te hoge pH zullen deze planten de nodige voe-

dingselementen niet optimaal kunnen opnemen en vertonen ze snel lichtgroene of zelfs gele bladeren. Daarom is het erg belangrijk 

om ze in een bodem met een correcte pH aan te planten. Door de juiste bodemverbeteraar te gebruiken, creëert u heel eenvoudig 

de ideale bodemcondities. Hiervoor wordt vaak turf gebruikt. Turf verteert echter vrij snel waardoor de structuur van de bodem snel 

verloren gaat. Voor een aangepaste zuurtegraad en een langdurig luchtige bodemstructuur raden we daarom DCM VIVIMUS® HEIDE, 

RHODO & ALLE ZUURMINNENDE PLANTEN aan.
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Toepassingsadviezen en gedetailleerde dosis op www.dcm-info.com

Bladvoeding

DCM OLEGA® FER

 › Zeewierextract met natuurlijk planteigen ijzercomplex en ureumstikstof:
• betere opneembaarheid en snellere groeirespons
• voorkomt en verhelpt snel ijzergebrek
• snelle en intense groenkleuring

 › Veiliger in gebruik, lager risico op bladverbranding dan met  
puur synthetisch samengestelde ijzermeststoffen

vloeibaar – 3 % N + 3 % Fe + zeewierextract
verpakking: 5 L, 20 L
oplossing van meststoffen op basis van ijzer met zeewierextract voor bladbemesting

DCM OLEGA® COMPLEX

 › NPK + sporenelementen (boor B, koper Cu, ijzer Fe, mangaan Mn,  
molybdeen Mo, zink Zn) + zeewierextract:

• groeistimulans, intense groenkleuring en sterkere planten
• verhelpt gebreksverschijnselen die vaak gecombineerd voorkomen

 › Verbeterde opname dankzij zeewierextract, ureumstikstof en 
sporenelementen in chelaatvorm

 › Groeistimulans, intense groenkleuring en sterkere planten

 › Uitgekiende verhouding waardoor kans op antagonistische werking 
minimaal is

vloeibaar – NPK 6-3-4 + sporenelementen + zeewierextract
verpakking: 5 L, 20 L
suspensie van samengestelde meststoffen NPK met sporenelementen en zeewierextract
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Bladvoeding is een ideale aanvulling op de bodembemesting en geeft de planten een prachtige kleur. Heeft uw klant binnenkort 

een tuinfeest gepland, of wil hij gewoonweg een schitterende tuin het hele jaar door? Dankzij bladvoeding wordt de groei en kleur 

geoptimaliseerd en worden eventuele gebreksverschijnselen snel voorkomen en verholpen. Bovendien is bladvoeding ideaal voor 

planten die gevoelig zijn voor gebreksverschijnselen (azalea, rhododendron …) of bij aanplantingen in het late najaar. Deze 

planten kunnen via een bladbemesting in het voorjaar snel voeding opnemen om optimaal te groeien.

Ook voor fruitbomen!
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Zonder is gezonder

Gewasbeschermingsmiddelen staan steeds meer onder druk van uit de overheid. Maar ook uw klanten zijn steeds meer 

en meer bezorgd over het gebruik van chemische pesticiden. Door te starten met een vruchtbare en gezonde bodem zorg je 

van in het begin voor vitalere planten. Een regelmatige en juiste voeding zorgt niet enkel voor mooiere planten. De voe-

dingselementen zorgen daarbovenop ook voor een van nature betere weerstand tegen verschillende ziekten en plagen.  

Doen er zich problemen voor? Grijp dan op tijd in met de juiste middelen. Zowel preventief als curatief zijn er oplossingen voorhanden 

die, met respect voor de natuur, net zo effectief zijn als de klassieke middelen.

DCM KRAUSSI-GUARD®

 › Aaltjes (Steinernema kraussei) tegen larven van de taxuskever

 › Gaan actief op zoek naar hun prooi en infecteren de larve met 
bacteriën, waarna deze verdoofd wordt en sterft

 › Larven stoppen met eten en sterven onder de grond

 › Toepassing zowel in volle grond als in potten

verpakking: tot 100 m²

DCM VITASILICA®

 › Lavameel: vormt ideale fysische barrière

 › Maakt planten minder toegankelijk voor schimmels en 
insecten

 › Droogt snoeiwonden snel uit

verpakking: 13 kg 
lavameel

DCM TREE-SHIELD®

 › Spuitbaar of smeerbaar bomenwitsel

 › Vormt een fysische barrière tegen parasieten die  
zich in de bomen willen nestelen

 › Voorkomt vorstscheuren in de winter

 › Beschermt tegen zonnebrand in de zomer

 › Gemaakt volgens een uniek, gepatenteerd procédé

verpakking:  3 L/4 kg (smeerbaar) 
3 L (spray) 

FOR ORGANIC GROWING

FOR ORGANIC GROWING

FOR ORGANIC GROWING
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DCM ANTI-ONKRUID & ANTI-MOS 

 › Doelgerichte bestrijding van onkruiden, grassen en mossen:
• op terras, oprit en paden
• in de sier- en moestuin

 › Product op basis van een werkzame stof die voorkomt in de 
natuur

 › De eerste effecten zijn zichtbaar binnen enkele uren, zelfs bij 
lage temperaturen

 › Geen langdurig effect, zaaien en beplanten is al mogelijk na 3 
dagen

 › Geen fytolicentie vereist!

verpakking: 5 L - tot 400 m² 
Werkzame stof: pelargonzuur (toel. nr.: 10287G/B)

DCM MOTTENVAL

 › Unieke val om, in combinatie met DCM feromonen (seksuele 
lokstoffen), een aantal specifieke motten te vangen voor 
monitoring:

• Buxusmot - DCM Cydalima-Pheromone®

•  Paardenkastanjemineermot - DCM Cameraria-
Pheromone®  

 › Snel en eenvoudig monteerbaar

 › Om op te hangen of op een stok  te plaatsen

 › Robuust en weersbestendig ontwerp: verschillende jaren 
bruikbaar

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst de productinformatie en het etiket, inclusief de passende waarschuwingszinnen en -symbolen.
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De rupsen van de buxusmot (Cydalima perspectalis) zijn 

in staat om in een mum van tijd de buxus volledig kaal 

te vreten. Beginnende aantastingen zijn te herkennen 

aan weggeschraapt bladmoes en kleine uitwerpselen 

op de bladeren. Kaalvraat is kenmerkend voor 

vergevorderde aantastingen. Onderaan de plant zijn dan 

zeer veel uitwerpselen terug te vinden en in de buxus 

is spinsel duidelijk zichtbaar. Zodra de aanwezigheid is 

vastgesteld, behoort bestrijding met een officieel erkend 

gewasbeschermingsmiddel tot de mogelijkheden.

 ■ Plaag herkennen
Nachtvlinder:

4-5 cm grote mot  
(spanwijdte), crèmewit  

met donkere  
goudbruine vleugelrand

Rups: 

tot 4 cm groot met 
overlangse donkere  
strepen en zwarte kop

Het  bestrijden of onder controle houden van deze 

plaag hangt nauw samen met de levenscyclus van 

de buxusmot. Wees voorbereid en inspecteer buxus 

regelmatig om aantastingen vroegtijdig te herkennen!

In het voorjaar (eind maart) ontwaken 

de rupsen uit het vorige seizoen en 

hernemen ze hun vraat. Na een aantal 

vervellingen en massale vraat verpopt 

de rups tot mot. De vrouwelijke motten 

leggen eitjes waaruit opnieuw rupsen 

komen waarna de vraatschade herbegint. 

Per jaar komen er minimum twee generaties voor. 

Rupsen van de laatste generatie spinnen zich in om te 

overwinteren.

• Afhankelijk van de 

weersomstandigheden kan de 

buxusmot waargenomen worden 

vanaf mei tot eind oktober. 

• Er zijn drie momenten in het seizoen 

om de rupsen te bestrijden: in april, 

juli en september-oktober.  

n Ei  

n Rups (schade)

n Pop (metamorfose)

n Rups/cocon (overwinteren)

n Adult (paren + ei-leg)

J F M A M J J A S O N D

Feromoon  
ophangen

FlorBac®  
toepassen

FlorBac®  

toepassen

Feromoon  
ophangen

FlorBac®  
toepassen

 ■ Levenscyclus buxusmot

DCM Olega® 
Complex  
toepassen

DCM Olega® 
Complex  
toepassen

DCM Olega® 
Complex  
toepassen

Buxusmot bestrijden
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� Rupsen biologisch* bestrijden

• 3 momenten om de rups te bestrijden:  

april, juli en september-oktober.

• Pas het biologisch insecticide FlorBac® toe  

vanaf de eerste waarneming van rupsen.

• Enkele minuten na opname stopt de vraat.  

Drie tot vier dagen later sterft de rups.

 ■ Eenvoudig stappenplan, verbluffend resultaat

erk.nr: 10514P/B - Enkel professioneel gebruik in België. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst de productinformatie en het etiket,  
inclusief de passende waarschuwingszinnen en -symbolen. *Toepasbaar in geïntegreerde en biologische teelt (Ver. EG. nr. 834/2007 en wijzigingen).

� Vangen en monitoren

Volg de vlucht van de motten nauwlettend op om aantastingen 

vroegtijdig te herkennen. Enkele dagen na waarneming van motten is 

alertheid voor vraatschade door rupsen de boodschap!

• Gebruik de DCM Mottenval in combinatie met het  

Buxusmot feromoon (DCM Cydalima-Pheromone®):  

start monitoring half mei en eind juli

• 1 val per 200 m²

• Vervang de capsules elke 6-8 weken

� Juiste voeding voor een sterke plant

Pas enkele dagen na een bestrijding met FlorBac® steeds DCM OLEGA® COMPLEX 

toe. Deze bladvoeding is rijk aan sporenelementen, o.a. ijzer, en bezorgt de plant 

opnieuw een intens groene kleur. De snel opneembare voedingselementen 

zorgen direct voor een sterke en gezonde plant  

die zijn diepgroene kleur lang behoudt. 

• Unieke bladvoeding met een zachtwerkende NPK-formule (NPK 6-3-

4) in combinatie met extra sporenelementen en zeewierextract 

• Snelle en efficiënte opname door de plant

• 3 keer per jaar toepassen: in april, juli en oktober

J F M A M J J A S O N D

J F M A M J J A S O N D
  

J F M A M J J A S O N D

Naast de bestrijding van de buxusmot is het ook belangrijk de plant goed te onderhouden en de plaag tijdig op te merken. 

Hiervoor heeft DCM het volgende stappenplan uitgewerkt:
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Bebloeming & potplanten
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DCM Ecoterra® Terrasplanten & Mediterrane Planten

 › Gebruiksklare potgrond van professionele kwaliteit op  
basis van hoogwaardige en betrouwbare grondstoffen

 › Ideaal voor het in- en verpotten van alle terrasplanten  
en mediterrane planten

 › Bevat kokosvezel : voorkomt het inkrimpen van de potgrond

 › Speciaal voor planten die lang in dezelfde pot moeten blijven staan

 › Met klei om water en voedingselementen beter vast te houden

 › Aangepaste organische basisvoeding voor een rijke  
en lange bloei

verpakking: 60 L
teeltsubstraat - potgrond

lava voor luchtige structuur – 
 universeel gebruik

voedingsbuffer (klei) + 
bloemstimulator

voedingsbuffer (klei) + 
efficiënte waterbuffer 

(waterkristallen)

met zeewierkalk =  
intens buxusgroen 

DCM AQUAPERLA® Waterkristallen

 › Unieke polymeren die tot meer dan 100 keer hun gewicht aan water 
en voedingsstoffen opnemen

 › Geven het water en de voedingsstoffen weer af tijdens periodes 
zonder neerslag en beregening

 › Voor gezondere en meer actieve wortels

Dosis: 

potgrond of substraat: 1 - 1,5 kg/m³

lichte gronden bij aanleg (gazon of siertuin): 150 - 200 g/m²,  

homogeen inwerken in de toplaag, overvloedig beregenen  

tot volledige verzadiging
verpakking: 15 kg
fysisch bodemverbeterend middel - product bestemd voor het verhogen van de waterretentie 
van bodems en teeltsubstraten

FOR ORGANIC GROWING
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Bebloeming & potplanten

 

 ■ Vloeibare bijbemesting

 

 ■ Andere bijbemesting

DCM MIX 2

 › Lange werkingsduur met nadruk op kalium:  
uitbundige bloei met intense bloemkleuren

 › MINIGRAN® TECHNOLOGY: tot 60 % betere verdeling  
en geen stofdrift op bladeren en bloemen

Dosis: - basisbemesting: 2 - 4 kg/m³, homogeen inmengen

  - bijbemesting bovenop: 2 - 3 kg/m³ of 2 - 3 g/L, licht inwerken

MINIGRAN® TECHNOLOGY - NPK 7-6-12 + 4 MgO
verpakking: 25 kg

samengestelde organisch-minerale meststof NPK bevattende magnesium
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Alles begint bij de bodem

Op onze website, www.dcm-info.com, kan u een doosje voor bodemanalyse aanvragen. U kan er 
ook alle tips en tricks nalezen en onze bemestingsschema voor de tuinaannemer raadplegen.

Bladeren die plots geel verkleuren, bloemen die slap hangen, plekken in het gazon,... allemaal veel voorkomende problemen waarmee 

alle tuinaannemers vroeg of laat te maken krijgen. We hebben in dit ‘ABC voor de Tuinaannemer’ de meest voorkomende problemen 

gebundeld. Uiteraard is dit slechts een selectie. Heeft u een specifiek probleem? Dankzij de jarenlange ervaring en specifieke 

kennis kan uw DCM adviseur voor elk probleem een gepaste oplossing voorstellen. 

Voorkomen is beter dan genezen! Een bodemanalyse bij de start van elk project kan problemen preventief voorkomen. Duikt er toch 

plots een probleem op? Dan kan een bodemanalyse helpen de oorzaak op te sporen. Vraag een professionele bodemanalyse aan 

via onze website of stuur uw bodemanalyserapport door naar een DCM adviseur. Zij helpen u gratis deze gegevens te interpreteren 

en maken voor u een professioneel advies op maat. Zo geeft u de planten precies wat ze nodig hebben. Een goede start betekent 

namelijk gezonde en weerbare planten en een kostenbesparing op lange termijn!

 ■ Hoe een goed bodemstaal nemen?

 › Neem de monsters mooi verdeeld over het perceel. 
Neem minstens 15 boringen per perceel. 

 › Voor gazons, sierplanten en struiken is een grondstaal 
tot 10 cm diepte voldoende. Voor bomen is dit in functie 
van het type en de ouderdom. 

 › Neem het monster tussen de planten of op de plaats 
waar de planten moeten komen. 

 › Breng alle grondmonsters in een emmer en meng de 
grond goed door elkaar. Neem hieruit het finaal te 
onderzoeken staal.
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Vijver 

Ook voor de aanleg en het  onderhoud van vijvers heeft DCM een aantal unieke kwaliteits producten onder het logo  

“Aqua Natura”. Door het grote aanbod van gesteenten, substraten en potgrond wordt het soms moeilijk om te weten welk product 

nu best wordt toegepast. Een woordje uitleg en enkele tips helpen u verder op weg.

Het gebruik van verschillende types gesteenten in een vijver heeft meestal 2 redenen:

• Enerzijds dienen ze om de vijver een natuurlijk uitzicht te geven, waarbij er een aanbod is voor ieders smaak en budget.

• Anderzijds worden bepaalde gesteenten gebruikt om waterzuiverende bacteriën te huisvesten die nodig zijn om een vijver 

helder te houden. Bacteriën hebben plaats nodig om zich vast te hechten en poreuze gesteenten bieden per volume een groot 

oppervlak waar de bacteriën zich kunnen nestelen.

DCM VIJVERPOTGROND

 › Speciale potgrond voor het planten van vijverplanten  
met dikke, vlezige wortels zoals waterlelie, gele plomp …

 › Extra zwaar substraat: sluit perfect aan rond de wortels  
en gaat niet zweven, waardoor het water helder blijft

 › Met aangepaste bemesting voor een snelle inworteling en  
goede groei en bloei

 › Geschikt voor plantkorven en oevers

verpakking: 40 L zak, big bags, vrac (los gestort)
teeltsubstraat – potgrond

DCM VIJVERLAVA

 › Specifieke lavafractie voor vijvers 11 -16 mm

 › Zeer poreus en inert substraat van vulkanische oorsprong,  
ideaal voor de ontwikkeling van waterzuiverende bacteriën

 › Ideaal filtermateriaal, voor meerkamerfilter of lavafilter 

 › Ideaal voor de biologische zuivering op de vijverbodem

 › Ook geschikt voor plantkorven: voor de verankering  
van zuurstofplanten en moerasplanten

donker (grijs-bruin)
verpakking: 25 kg zak, big bags, vrac (los gestort)
teeltsubstraat – lava

DCM VIJVERSUBSTRAAT

 › Decoratief bleek vijversubstraat: prachtig contrast tussen vijverleven  
en bodem

 › Met zeoliet-werking: helpt de opstapeling van afvalstoffen voorkomen

 › Combinatie van grote en kleine poriën: optimale ontwikkeling van 
waterzuiverende vijverbacteriën

 › Ideaal voor de biologische zuivering op de vijverbodem of in de filter

 › Ook geschikt voor plantkorven: verankering van zuurstofplanten en 
moerasplanten

licht (wit-bruin) 
verpakking: 15 kg zak

BIG 
BAGO

ok
  b

es
chikbaar in
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Waterkwaliteit

 ■ Waarom is een goede waterkwaliteit belangrijk?

Water speelt in elke vijver de hoofdrol. Om te kunnen genieten van een mooie 

en gezonde vijver is het erg belangrijk dat dit water in goede conditie verkeert. 

Wanneer de waterkwaliteit van uw vijverwater niet in orde is, wordt u met allerlei 

problemen geconfronteerd. Voorkomen is beter dan genezen! Het is dan ook aan 

te raden op regelmatige tijdstippen de waterkwaliteit te meten om snel te kunnen 

ingrijpen bij eventuele problemen.

De kwaliteit van het water in uw vijver is afhankelijk van een groot aantal factoren. 

Om de conditie van uw vijverwater te beoordelen worden er vaak 3 specifieke 

parameters gehanteerd. Deze parameters kan u eenvoudig meten met de 

DCM VIJVERWATERTESTKIT.

DCM VIJVERWATERTESTKIT

 › Eenvoudige meting van zowel pH, KH als GH 

 › 25 tot 30 metingen per testkit, ideaal om de waterkwaliteit 
jaarrond op te volgen

 › Handige bijsluiter en beslissingstabel voor een correcte 
interpretatie en gerichte bijsturing

 › Alle benodigdheden zitten in een plastiek koffertje: makkelijk 
mee te nemen naar uw klant en nadien proper op te bergen tot  
de volgende meting
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PARAMETERS WATERKWALITEIT

ZUURTEGRAAD (pH)
ideaal: 7,3 - 8,3

Deze waarde geeft aan of het vijverwater zuur of basisch is. Hoe lager de waarde, 
hoe zuurder het water. De zuurtegraad is belangrijk voor de planten en de vissen 
en voor het zelfreinigend vermogen van de vijver. Bij een te hoge of te lage pH 
verhoogt de opstapeling van afvalstoffen en de ziektegevoeligheid van vissen.

CARBONAATHARDHEID (KH)
minimaal: 6 °dH
optimaal: 8 °dH

Dit is een maat voor de hoeveelheid gebonden koolstofdioxide in het water. Ze 
bepaalt het vermogen van de vijver om schadelijke stoffen, zoals zware metalen 
te neutraliseren en om pH-schommelingen op te vangen (= buffercapaciteit). Deze 
schommelingen komen spontaan voor, maar te grote schommelingen kunnen 
fataal zijn voor het bacterieel leven en de vissen.

TOTALE HARDHEID (GH)
minimaal: 9 °dH
optimaal: 12 °dH

Deze waarde geeft de gezamenlijke of totale hardheid van het water aan en 
hangt af van de hoeveelheid opneembaar calcium Ca en magnesium Mg in het 
water. Een tekort leidt tot zwakkere vissen, verslijming van de waterplanten en 
een verhoogde kans op algengroei.

WATERKWALITEIT OP PEIL BRENGEN

ZUURTEGRAAD (pH)
ideaal: 7,3 - 8,3

OPTIMA pH-
Dosis: 50 - 200 ml/1.000 L water
na pH- en KH-analyse

vloeibaar - verpakking: 1 L

DCM ZEEWIERKALK KORREL
gekorrelde kalk - kalkmeststof - calciumcarbonaat

Dosis: 10 -25 kg/100 m² vijveroppervlak
na pH-analyse

korrel/NW 50 - verpakking: 20 kg, 40 kg

CARBONAATHARDHEID (KH)
minimaal: 6 °dH
optimaal: 8 °dH

OPTIMA KH+
Dosis: 100 g/1.000 L water
afhankelijk van de huidige KH

poeder - verpakking: 1 kg, 5 kg

TOTALE HARDHEID (GH)
minimaal: 9 °dH
optimaal: 12 °dH

OPTIMA GH+
Dosis:  100 g/1.000 L water
afhankelijk van de huidige GH

poeder - verpakking: 1 kg, 5 kg

DCM OPTIMA pH-KH-GH

 › Voor het gelijktijdig bijsturen van meerdere parameters

 › Verhoogt of verlaagt de pH naar de ideale evenwichtswaarde

 › Verhoogt de KH en de GH

Dosis: 100 g/1.000 L water
poeder
verpakking: 300 g, 1 kg, 5 kg

pH verlagen

pH verhogen

KH verhogen

GH verhogen
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DCM OPTIMA BACT 

 › Diverse stammen van nitrificerende en denitrificerende bacteriën

 › Voor een snel en volledig afvalverwerkingsproces in de vijver 
(stikstofcyclus)

 › Voorkomt vorming van overtollig ammonium en nitraat, waardoor 
algen minder kans krijgen

 › Gebruik OPTIMA BACT ook na elke filterreiniging

Dosis:
• Start/voorjaar:  

50 - 100 ml/1.000 L water of  
10 - 20 ml/L filterinhoud

• Onderhoud/zomer: 
50 - 100 ml/1.000 L water of 
10 - 20 ml/L filterinhoud

vloeibaar - verpakking: 500 ml, 1 L, 2,5 L, 5 L, 10 L

Bacteriën

Een heldere vijver is fascinerend en brengt rust in de tuin. Helaas 

heeft iedere vijver, ook zwemvijvers, te maken met een voortdu-

rende organische vervuiling (ingewaaide bladeren, plantenresten, 

overtollig visvoer …) die de helderheid van het water kan beïn-

vloeden. In de natuur wordt dit organisch afval verwerkt door tal 

van bacteriën, de stikstofcyclus genoemd. In een kunstmatig 

aangelegde vijver ligt de vervuilingsdruk meestal hoger en zijn 

er vaak te weinig waterzuiverende bacteriën. Met een aange-

paste filtering en door tijdig de juiste bacteriën aan een vijver 

toe te voegen, wordt het zelfreinigend vermogen van de vijver 

geoptimaliseerd en wordt de vorming van overtollig ammonium 

en nitraat voorkomen. Hierdoor krijgen algen minder kans om 

zich te ontwikkelen.

Tip
Waarom “uitgehongerde” en niet gevriesdroogde bacteriën?

Optima Bact is een vloeibaar bacteriepreparaat. De aanwezige bacteriën leven nog wel, maar bevinden zich in een  

watertemperatuur nodig. Wanneer ze in contact komen met het vijverwater worden ze onmiddellijk weer actief, verme-

nigvuldigen ze zich en starten ze het biologisch zuiveringsproces.

Bacteriepreparaten in poedervorm bevatten gevriesdroogde bacteriën  (- 40 °C). Deze vragen echt ideale omstandighe-

den voor reactivatie. Wordt hieraan niet voldaan dan is het mogelijk dat de bacteriën nooit opnieuw actief worden.
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Algen

In elke vijver komen algen voor. Ze maken deel uit van het 

natuurlijk ecosysteem en zijn zelfs nuttig als ze in beperkte 

mate voorkomen. Overmatige algengroei betekent meestal 

dat het evenwicht in de (zwem)vijver verstoord is. Nitraat 

en fosfaat zijn hiervan de belangrijkste boosdoeners.Te 

veel nitraat komt voor bij een te sterke belasting en een 

geremde groei van waterzuiverende bacteriën. Te veel vrij 

fosfaat gaat meestal, maar niet altijd, samen met een te 

lage totale hardheid (GH < 9˚dH). 

 ■ Soorten Algen

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen draad- en zweefalgen. Draadalgen zijn groene slierten in het water en aan de 

wanden van de vijver, terwijl zweefalgen zorgen voor de typische groene schijn in het water. Bovendien zweven deze algen vrij 

rond in het water en delen ze heel snel, waardoor er wel tientallen miljoenen per liter water kunnen voorkomen.

 ■ Oorzaken van overmatige algengroei

Algen voeden zich met nitraat en fosfaat en gebruiken 

zonlicht om te groeien. Een overvloed aan nitraat en fosfaat 

kan veroorzaakt worden door:

› Te veel vissen

› Overmatig voederen van vissen

› Gebrekkige werking van de filter

› Te weinig planten in de vijver

› Te veel zon op de vijver

 ■ Hoe algengroei voorkomen?

› Gebruik leidingwater of putwater van een goede kwaliteit

› Controleer regelmatig de waterkwaliteit met  

 de Vijverwatertestkit en stuur bij waar nodig

› Controleer of reinig de filter en beënt regelmatig  

 met DCM Optima Bact

› Voorzie voldoende waterzuiverende planten om 

 de afvalstoffen te verwerken

› Planten met drijvende bladeren of drijfplanten  

 creëren schaduw

› Wees geduldig, laat uw vijver zijn evenwicht  

 zoeken alvorens vissen uit te zetten

› Overdrijf niet met de hoeveelheid vis,  

 of pas de filtercapaciteit aan

› Vermijd overmatig voederen van vissen

› Ondiepe en kleinere vijvers zijn gevoeliger  

 voor algenvorming

Teveel aan fosfaat in de vijver?

DCM OPTIMA ALG

 › Optimaliseert het biologisch evenwicht voor helder vijverwater 

zonder algen: zweefalgen (groen water) of draadalgen

 › Absorbeert specifieke golflengten uit het lichtspectrum waardoor 
algen geen energie meer kunnen aanmaken en sterven

 › Laat geen schadelijke residuen na in de vijver, ook niet bij 
herhaaldelijk gebruik

 › Kan zowel in sier-, vis- als zwemvijvers worden toegepast

Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Tip
Gebruik DCM OPTIMA GH+ om fosfaat te binden zodat 
algen het niet meer als voedingsbron  
kunnen gebruiken. 
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Ook al primeert bij hedendaagse vijverontwerpen vaak het effect van een mooie waterspiegel, toch kunnen aangepaste vijverplan-

ten de vijver ‘af’ maken. Bovendien dragen vijverplanten bij tot een biologisch evenwicht van het water. Voorwaarde is natuurlijk 

dat de planten willen groeien, en daar knelt soms het schoentje.

 ■ Slechte groei van waterzuiverende planten in moeras of lavafilter

DCM OLEGA® FER

Waterzuiverende planten creëren een zuurstofrijke wortelomgeving in de lavafilter, 
wat positief is voor de ontwikkeling en de werking van waterzuiverende bacteriën. 
Bovendien onttrekken deze planten de reststoffen die bij de afbraak van organisch 
materiaal in de filter worden gevormd. Vooral bij jonge lavafilters gebeurt het wel 
eens dat waterzuiverende planten moeilijk groeien. Ze hebben weinig voeding voor-
handen en moeten er met hun nog beperkte wortels actief naar op zoek. Om ze te 
activeren en gele bladeren te verhelpen kan een behandeling met DCM OLEGA® FER 
wonderen doen. DCM OLEGA® FER is een bladbemesting op basis van planteigen 

ijzer dat snel, veilig en goed opneembaar is door de plant.

Dosis: planten in de filterzone: 10 - 15 ml/L water

Spuiten tot drip-off

3x herhalen met een interval van 7 - 10 dagen

vloeibaar - 3 % N + 3 % Fe +  
zeewierextract
verpakking: 5 L, 20 L
oplossing van meststoffen op basis  
van ijzer met zeewierextract voor bladbemesting

 ■ Slechte groei van zuurstofplanten

DCM OPTIMA GH+

Zuurstofplanten en andere waterplanten die dieper in het water worden geplant, 
willen soms niet groeien en vertonen een typische verslijming. Dit verschijnsel wijst 
vaak op een tekort aan opneembaar calcium in de vijver. OPTIMA GH+ zorgt voor snel 
opneembaar calcium waardoor vijverplanten steviger worden en gezonder groeien. 
Gezonde planten ogen niet alleen mooier, ze hebben ook een positieve invloed op 
het hele vijverleven. Optima GH+ is goed oplosbaar en laat geen afzetting na op de 

schoepen van de vijverpomp.

Dosis: 100 g/1.000 L vijverwater, afhankelijk van de huidige GH. Verspreid de juiste 

hoeveelheid poeder zo gelijkmatig mogelijk over het vijveroppervlak

poeder
verpakking: 1 kg, 5 kg

Wat als vijverplanten niet goed groeien?

zonder DCM OLEGA FER® met DCM OLEGA FER®  

Praktijkproef, Mol, België, 2009
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 Uw DCM adviseur = 
  uw aanspreekpartner
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 ■ Advies op maat

Uw aanspreekpartner is een adviseur met een uitgebreide 
en praktische kennis. De DCM adviseurs zijn experts wat be-
treft bemesting en onderhoud bij de tuinaanleg. Door hun 
jarenlange ervaring en externe opleidingen blijven de DCM 
adviseurs op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen 
en kunnen ze een gepaste oplossing voorstellen voor uw pro-
jecten. Ze geven u graag een advies op maat!

 ■ Uitwisseling van ervaringen

Via uw vertegenwoordiger kan u een beroep doen op de erva-

ringen van DCM gebruikers van over heel de wereld. Op 

regelmatige basis overleggen alle DCM adviseurs binnen een 

land over specifieke sectoren bv. tuinaanleg sportvelden, open-

baar groen, tuinbouw... Daarnaast zijn er jaarlijks meerdere 

overlegmomenten over de sectoren en de grenzen heen. De 

nieuwste ontwikkelingen en positieve ervaringen uit andere 

sectoren kunnen zo ook  hun intrede doen in de tuinaanleg. Op 

deze manier kunnen DCM adviseurs hun advisering continu 

verbeteren en putten uit verschillende ervaringen.

 ■ Oplossen van problemen

Naast hulp bij de keuze van de juiste producten en de dosis, 
kan uw DCM adviseur u ook helpen bij het oplossen van  
specifieke problemen. 

Uw DCM adviseur begeleidt u bij het opmaken van gepaste 
bemestingsadviezen, specifiek voor de aanleg of onderhoud 
van een tuin. Zelfs voor de graszaadkeuze kan u bij DCM 
terecht: u nu op zoek bent naar graszaad voor een droogte-
gevoelig perceel gaat of heeft uw klant een voorkeur voor 
laag onderhoud, DCM maakt samen met u de juiste keuze, 
aangepast aan de behoefte van uw klant.

 ■ Vormings- of praktijkdagen

Jaarlijks organiseert DCM meerdere vormings- of praktijk-
dagen voor tuinaan nemers. Tijdens deze dagen worden de 
resultaten van de laatste proeven besproken en nieuwe ont-
wikkelingen voorgesteld. Deze overleg- en inspiratiemomenten 
worden door velen sterk geapprecieerd. Bovendien worden 
jonge tuinaanleggers in opleiding eveneens ondersteund 
door DCM. 
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