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FOR ORGANIC GROWING
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product met wetting agent, voorkomt en verhelpt 
droogtestress in grassportvelden, golfbanen en 
gazons

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

bevat grondstoff en van plantaardige oorsprong 
(en eventueel natuurfosfaat),bevat geen dierlijke 
bijproducten

product bevat extra sporenelementen, welke 
sporenelementen (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) wordt in 
de button aangeduid

een homogeen samengesteld microgranulaat 
met afmetingen tussen 800 en 2500 micron, 
waarvan ten minste 80% tussen 1000 en 
2000 micron
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De grondstoff en die in de DCM organische meststoff en verwerkt 
worden, zijn voornamelijk afkomstig van reststromen uit de voe-
dingsindustrie (Cradle-to-Cradle). Voor deze grondstoff en worden 
geen milieuonvriendelijke producten of energieveeleisende techno-
logieën gebruikt alvorens ze in de productie ingeschakeld kunnen 
worden. Door gebruik van deze grondstoff en vermindert ook de 
afhankelijkheid van primaire, schaarse grondstoff en die ontgonnen 
moeten worden.

DCM behaalde het MVO milieucharter van de Provincie 
Antwerpen. Dit certifi caat heeft als doel bedrijven te 
stimuleren om projecten inzake milieu en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) uit te werken die verder
gaan dan de wetgeving. DCM toont hiermee aan dat kwaliteit, 
veiligheid, milieu en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen continu verzekerd wordt. Bovendien wordt dit 
jaarlijks opgevolgd. Het behalen van het MVO/milieucharter 
was de opstart voor het uitbouwen van een milieuzorgsysteem 
volgens de internationale standaard ISO 14001. Dit werd door 
Lloyd’s Register gecertifi ceerd. Dit is geen eindpunt… eerder 
een beginpunt! DCM wil zich in de toekomst blijven inzetten 
tot een permanente verbetering van zijn milieuprestaties.

van nature   duurzaam40
JAAR

Met DCM verloopt de samenwerking met de natuur 
optimaal en dat kan alleen tot duurzame resul-
taten leiden. Wenst u meer info over het DCM 
duurzaamheidsbeleid, vraag via uw adviseur naar 
het DCM Duurzaamheidsverslag.
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4
PE-LD

Tijdens het productieproces van DCM organische meststoff en in 
MINIGRAN® is alles gericht op maximale energie-effi  ciëntie, 
warmterecuperatie en geen afvalwaterlozing voor een zo klein 
mogelijke CO2-footprint.

Via het onderzoekscentrum Scientia Terrae vzw komen enkel pro-
ducten met de beste effi  ciëntie op de markt, waarmee de belasting 
van natuur en milieu tot het minimum wordt beperkt. Alvorens een 
nieuw product op de markt komt, is het uitgebreid getest onder 
verschillende praktijkomstandigheden.

Doordat de DCM organische meststoff en rijk zijn aan organische stof 
(grootteorde 45 –65 %), zijn ze zeer attractief voor het aanwezige 
bodemleven. De afbreekbare organische stof is immers hun ideale 
bron van zowel energie (koolstof) als bouwstenen (N, P, etc.). De door 
DCM gebruikte organische grondstoff en zijn gedroogd, maar niet 
gecomposteerd en stimuleren het natuurlijk omzettingsproces in 
de bodem. Deze natuurlijke omzetting in de bodem stimuleert de 
ontwikkeling van een rijk, gevarieerd en positief bodemleven.

In offi  ciële proeven is aangetoond dat DCM meststoff en tot 4x 
minder uitspoelen dan puur chemische meststoff en. Hierdoor 
worden er geen nutriënten verspild en worden grond- en oppervlak-
tewater niet vervuild door de uitspoeling van stikstof, fosfaat en 
kalium. Dit verhoogt de effi  ciëntie van de toegepaste hoeveelheid 
nutriënten, voor een duurzaam beheer.

De DCM organische meststoff en zijn verpakt in volledig recycleer-
bare plastic zakken (PE-LD). Via een eigen preventieplan rond 
verpakkingen tracht DCM continu de milieu-impact van de verpak-
kingen te verbeteren en de hoeveelheid verpakking per kg verpakt 
product permanent te verminderen. 

DCM’s engagement gaat verder dan het aanbieden van zijn assorti-
ment kwaliteitsproducten. Een heel team staat tot uw beschikking 
voor advies over bemesting en bodemvruchtbaarheid of om te 
helpen bij het oplossen van eventuele problemen. Ook voor een 
deskundig advies op maat staat DCM borg.

van nature   duurzaam
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Voor de productie van de organische en organisch-minerale meststoff en 

heeft DCM zorgvuldig meer dan 30 verschillende gedroogde, stabiele orga-

nische grondstoff en van hoge kwaliteit geselecteerd. Deze zijn zowel van 

plantaardige als dierlijke origine. De meeste grondstoff en zijn afkomstig van 

reststromen uit de voedingsindustrie. Hierdoor kan DCM deze een tweede 

leven geven en kunnen al deze grondstoff en terug naar de natuur keren. 

Dankzij zijn unieke proces is DCM als enige in staat u organische meststoff  

en met MINIGRAN® TECHNOLOGY aan te bieden. DCM MINIGRAN® 
TECHNOLOGY is meer dan gewoon een klein, homogeen samengesteld 

korreltje; het is een specifi ek productieproces met unieke voordelen!

Elk van de grondstoff en heeft zijn eigen karakteristieken die door DCM 

in kaart zijn gebracht. De kennis en biodiversiteit aan grondstoff en zorgt 

ervoor dat een meststofkorrel ontwikkeld kan worden die alle NPK bevat. 

Door een brede waaier aan grondstoff en te combineren, elk met hun eigen 

NPK waarde en specifi eke werkingssnelheid en vrijstellingscurve, wordt 

een veelzijdige, gecontroleerde én ook lange werkingsduur van zowel 

stikstof N, fosfor P als kalium K bekomen.

Dankzij zijn unieke proces is DCM als enige in staat u organische meststoff  

en met MINIGRAN® TECHNOLOGY aan te bieden. DCM MINIGRAN
TECHNOLOGY is meer dan gewoon een klein, homogeen samengesteld 

korreltje; het is een specifi ek productieproces met unieke voordelen!

Elk van de grondstoff en heeft zijn eigen karakteristieken die door DCM 

in kaart zijn gebracht. De kennis en biodiversiteit aan grondstoff en zorgt 

ervoor dat een meststofkorrel ontwikkeld kan worden die alle NPK bevat. 

       MINIGRAN®  vergroot

MINIGRAN®
 
FERTILISERS

Natural Technology for Plant and Soil
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Zoveel hoogwaardige 
ingrediënten in MINIGRAN®
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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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DCM Duurzame Bodem Concept 
 dé basis voor een duurzaam groenbeheer

 

Wist u dat een gezonde bodem dé basis is van een duurzaam groenbeheer? Daarom lanceert 

DCM het Duurzame Bodem Concept. Dit unieke totaalpakket start met een analyse van de 

startsituatie en het toekomstig gebruik. Alle fysische, chemische en biologische processen 

moeten optimaal in balans zijn zodat de bodemvruchtbaarheid gegarandeerd wordt. Al onze 

DCM adviseurs zijn op de hoogte van de nieuwste duurzame ontwikkelingen op de markt en 

formuleren u een advies met de ideale methode en producten voor het optimale slagings-

percentage van uw projecten. Bovendien blijft uw DCM adviseur ook na de aanleg of het 

onderhoud te uwer beschikking om ook op lange termijn een duurzame bodem te garanderen. 

Analyse startsituatie  
en toekomstig gebruik

Advies en plan 
van aanpak

Creëren  
duurzame bodem

Dichte, groene grasmat 
met minder onkruiddruk

Minder schoffelen, minder vervangen,  
minder renovatie

Minder arbeidsuren  
en kostenbesparend Tevreden  

inwoners die  
plezier beleven 
aan het  
openbaar groen

Evaluatie en opvolging om blijvend duurzaam groen te garanderen

Advies en plan van aanpak

Afhankelijk van de resultaten van een bodemanalyse van het 

perceel en andere criteria zoals b.v. betredingsintensiteit voor 

speel- of trapvelden, maakt uw DCM adviseur graag voor u een 

advies op maat. Zo geeft u wat de grasmat of de planten echt 

nodig hebben. Heeft u hulp nodig bij het vermelden van de 

bemesting of uw substraatkeuze in uw offerteaanvraag, vraag 

uw adviseur naar onze standaardadviezen en de omschrijvingen 

van onze producten. Opgesplitst per project (aanplant, onder-

houd, plantvak, boom…) kunt u een bestektekst op maat krijgen.

Evaluatie & opvolging

Via uw DCM adviseur kunt u een beroep doen op ervaringen 

van andere DCM gebruikers, ook over de grenzen heen. Op 

regelmatige basis overleggen alle DCM adviseurs over speci-

fieke sectoren. Zo kunnen de DCM adviseurs hun advisering 

continu verbeteren en putten uit verschillende ervaringen.  

Jaarlijks organiseert DCM meerdere vormings- of praktijkdagen 

voor openbaar groenbeheerders. 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. 
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 Bomen en solitaire heesters
Karaktervolle bomen, laanbomen, grote sierstruiken…

Aan- of verplanten
Bij de herinrichting van kruispunten, straten en marktpleinen 

krijgen aanplantingen vaak niet voldoende ruimte en grond ter 

beschikking om een normale en gezonde gewasgroei te verkrij-

gen. Net in deze situaties worden bomen vaak geplant in een 

veel te klein plantgat. Bovendien komen de bomen veelal in een 

slecht substraat te staan, met een zwakke groei, meer schimmel- 

en insectaantastingen en zelfs afsterven van bomen als gevolg. 

Een goede voorstudie kan in deze situaties veel frustraties en 

onnodige kosten besparen. Door een deskundige diagnose ter 

plaatse, eventueel aangevuld met een bodemanalyse, stellen wij 

u de beste oplossing voor van diensten, producten en toepas-

singstijdstip. Dit alles wordt vastgelegd in een rapport dat als 

uitgangsbasis kan dienen om uw aanbesteding uit te schrijven 

(DCM Duurzame Bodem Concept).

Bomen en solitaire heesters hebben vanaf het begin een goede 

start nodig om de komende jaren optimaal te kunnen groeien. 

De aanplanting is hét moment bij uitstek om de bodem te ver-

beteren en op punt te stellen. Om aan deze behoefte te voldoen, 

ontwikkelde DCM VIVIMUS®: een uniek organisch bodemverbete-

rend middel voor de aanplanting van bomen,  sierheesters, buxus, 

hagen… Omdat DCM VIVIMUS® rijk is aan organische stof (22 % 

O.S.) van hoogkwalitatief materiaal, wordt het bodemleven op een 

natuurlijke wijze gestimuleerd. Deze plantputverbeteraar zorgt, 

mede dankzij zijn uitgebalanceerde structuur, voor een humus-

rijke, luchtige grond met een groot waterhoudend vermogen. De 

bodem zal meer voedingselementen kunnen vasthouden, zodat 

de ideale wortelomgeving gecreëerd wordt. Recente proefresul-

taten bevestigen dat een toepassing bij het aanplanten van taxus 

met DCM VIVIMUS® zorgt voor een betere beworteling, groei en 

een diepgroene kleur.

MINIGRAN ® VERG
R

O
O

T

met DCM VIVIMUS® zonder DCM VIVIMUS®

Taxus - resultaat 1 jaar na aanplanting, boomkwekerij Wencop, 
Barneveld, Nederland
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Gemeente Venlo plant taxusbollen met DCM VULKANISCHE LAVAKORREL en DCM VIVIMUS®

Voor taxuswortels is een goede lucht/vochtverhouding van belang. Bij een aanplant van grote taxusbollen langsheen de rotonde in 

Venlo (Nederland) werd de bodem daarom verbeterd met DCM VULKANISCHE LAVAKORREL en DCM VIVIMUS®. DCM VULKANISCHE 

LAVAKORREL zorgt voor een verbeterde drainage en meer zuurstof in de bodem (meer info p. 29). DCM VIVIMUS® verhoogt het 

organische stofgehalte voor een humusrijke, luchtige grond met een goed vochthoudend vermogen.

Van bij de start hebben boomwortels water nodig. Vaak zijn de klui-

ten uitgedroogd waardoor de boom zeer slecht water kan op nemen. 

Voor het aanplanten de boomkluit aangieten met een 0,5 - 1 % 

oplossing van de wetting agent DCM INTRO® in water zorgt voor een 

optimale waterindringing en -verdeling in de wortelzone. Hierdoor 

verhoogt het slagingspercentage en is de groei beter.

MINIGRAN ® VERG
R

O
O

T

met DCM INTRO® zonder DCM INTRO®

Bomen hebben voldoende en de juiste 

voedingselementen nodig om snel 

en goed in te wortelen en goed 

te ontwikkelen. Meng daarom 

DCM VIVITREE® in het plant-

substraat of de plantput. De 

zachte werking van deze 

organisch-minerale meststof 

is uitermate geschikt voor 

jonge, nog gevoelige wortels. De 

organische fosforbronnen zorgen 

voor een goede inworteling. Het extra 

magnesium voor een diepgroene kleur van 

bladeren en naalden. De kleine MINIGRAN® korreltjes maken 

het mogelijk deze meststof zeer homogeen te verdelen in het 

plantsubstraat of de plantput.

Optimaal waterbeheer in de plantput

Amersfoort, Nederland, 2014

Daarnaast zijn ook specifi eke, op maat gemaakte boomsubstraten beschikbaar op basis van zand en/of lava. Een aantal kunnen ook 

onder betegeling gebruikt worden, zonder dat ze dichtslaan. Ook in extreme omstandigheden behoudt dit substraat zijn zuurstof voor 

een duurzame wortelontwikkeling. Vraag meer info.
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Onderhoud
DCM VIVITREE®

 › Zeer uitgebalanceerde formule voor de bemesting 
van bomen en grote struiken

 › Gelijkmatige vrijstelling van de voedingselementen
door een grote variatie aan organische grondstoff en

 › Continue, gelijkmatige groei

 › Organische fosforbronnen stimuleren de beworteling

 › Het extra magnesium zorgt voor een diepgroene blad- of naaldkleur

 › Dankzij hun kleine afmetingen zijn de MINIGRAN® korreltjes zeer 
homogeen te verdelen over de kroonprojectie of injecteerbaar in de 
bodem 

Dosis aanplanting: 2 - 4 kg/m³ substraat
Dosis onderhoud: 0,2 - 0,4 kg/m2 kroonprojectie

MINIGRAN® TECHNOLOGY - NPK 4-3-6 + 2 MgO
verpakking: 25 kg
samengestelde organisch-minerale meststof NPK bevattende magnesium

■■ Natuurlijke oplossing voor een overmaat aan (strooi)zouten?

DCM REDU-BAC

 › Vloeibaar extract van plantaardig materiaal

 › Neutraliseert plant schadelijke (strooi)zouten en 
stimuleert daardoor de (her)groei

Dosis: 0,8 L per 100 m² kroonprojectie 

  Vooraf verdunnen in voldoende water. 
Nadien alles goed inregenen met zuiver water

 Tot 3x toepassen in een tijdspanne van 14 dagen

verpakking: 25 L
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FOR ORGANIC GROWING VEGETAL

geen behandeling met DCM  REDU-BAC en 
DCM ProLico® Flower

Praktijkproef, Nederland, 2008
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Bomen op bermen en langs wegen

Ontbreekt de tijd of de ruimte om bij een aanplanting van bomen op bermen of langs wegen een plantsubstraat te voorzien, gebruik 

dan DCM FERTI-LONG Plantbriketten om deze bomen voor het eerste groeiseizoen van de nodige voedingselementen te voorzien. 

DCM FERTI-LONG

Dosis: Aanplant: 70 - 100 briketten/m³ plantsubstraat

 homogeen inmengen in de grond of het plantsubstraat

 Basisbemesting in functie van de diameter van het plantgat:

 - 30 cm: 3 - 5 briketten/plantgat

 - 50 cm: 10 - 15 briketten/plantgat

 - 100 cm: 40 - 60 briketten/plantgat

Onderhoudsbemesting: In de buitenste zone van de kroon-

projectie elke lopende meter een gat boren van min. 10 cm 

diep. 3 briketten per boorgat. Afdichten met uitgegraven 

grond.

briket - NPK 14-6-6 + 9 MgO
verpakking: 20 kg
EG meststof - NPK - meststof bevattende 
ureumformaldehyde en magnesium werkingsduur

kroonprojectiekroonprojectie
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 Plantvakken
Vaste planten, één- en meerjarigen, kleine struiken…

DCM VIVIMUS®

 › Biodiverse samenstelling op basis van hoogwaardige, 
natuurlijke grondstoff en

 › Creëert de ideale wortelomgeving voor jonge planten: 
snelle inworteling en goede weggroei

 › Voor gezonde planten en een lager uitvalpercentage

Dosis: 1 deel DCM VIVIMUS® per 2 delen uitgegraven grond

 2 - 3 m³ DCM VIVIMUS® per 100 m²

kant-en-klare plantputverbeteraar
verpakking: 60 L, big bags en vrac (los gestort)
gemengd organisch bodemverbeterend middel, rijk aan organische stof

FOR ORGANIC GROWING

DCM MYKO-AKTIV

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

 › Geënt op natuurlijke grondstoff en, 
rijk aan stabiele organische stof

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

Dosis: 5-10 kg/100 m² 

 0,5 - 1 kg/m³ uitgegraven grond

kruimel - NPK 4-3-3 - 55% O.S. 
verpakking: 25 kg
verrijkt gemengd organisch bodemverbeterend middel rijk aan organische stof
met inoculum van endomycorrhizae

FOR ORGANIC GROWING

Aanplanten 
Een goede inworteling is doorslaggevend voor een succesvolle 

aanplanting. Daarom moet aan de structuur, het organische stof-

gehalte (humuspercentage) en de microbiële activiteit van het 

plantvak extra aandacht besteed worden. Geef planten de beste 

start! Door DCM VIVIMUS® samen met de uitgegraven grond te 

mengen, wordt een optimale wortelomgeving gecreëerd voor een 

snelle inworteling en een goede weggroei. Voor zuurminnende 

planten is een aangepaste samenstelling beschikbaar. 

Wortelgevoelige planten hebben het moeilijk om na het verplan-

ten vlot nieuwe wortels te vormen. Mycorrhizae kunnen hierbij 

helpen. Mycorrhizae zijn nuttige schimmels die een verlenging 

van de haarwortels vormen en de plant helpen om effi  ciënter op 

zoek te gaan naar vocht en voeding. Deze symbiose versnelt de 

inworteling van nieuwe planten en verbetert de tolerantie tegen 

droogte en andere stressfactoren.
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DCM MIX 2

 › Evenwichtige voeding voor een goede inworteling, 
gelijkmatige groei, meer blad en een groene bladkleur

 › Sneller dichtgroeien van het plantvak waardoor onkruiden 
minder kans krijgen

 › Organische voedingselementen = zachte en lange 
werkingsduur (100 dagen)

 › MINIGRAN® TECHNOLOGY = betere verdeling voor 
homogene groei en kleur

Dosis aanplant: 8 - 12 kg/100 m²

MINIGRAN® TECHNOLOGY - NPK 7-6-12 + 4 MgO
verpakking: 25 kg
samengestelde organisch-minerale meststof NPK bevattende magnesium
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■■ Sneller en beter dichtgroeien van plantvakken met DCM!
Met een goede voorbereiding kan u veel geld besparen omdat er minder inboet- en onderhoudskosten zijn. Door gebruik van DCM 

VIVIMUS® en DCM MIX 2 bij het aanplanten van een plantvak met vaste planten groeit het plantvak sneller en beter dicht: meer bloei, 

meer blad, groenere bladkleur. Minder onkruiddruk = minder schoff elen (werkuren). Minder uitval = lagere inboetkosten (werkuren 

en plantmateriaal). 

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

Bij de aanleg van een nieuw plantvak is een voorraadbemesting essentieel. Dankzij deze voorraadbemesting zullen de planten nieuwe 

wortels aanmaken, waardoor ze zich beter kunnen vestigen in de toplaag. Jonge wortels zijn echter nog uitermate gevoelig voor 

chemische meststoff en. Kies daarom voor DCM MIX 2. Deze zachtwerkende bemesting geeft de jonge planten alle noodzakelijke 

voedingsstoff en. Voor mooie planten en minder uitval.

onbehandeld aanplant met DCM VIVIMUS® + DCM MIX 2

Persicaria amplexicaulus, resultaat na 1 jaar, Heusden, Nederland

onbehandeld aanplant met DCM VIVIMUS® + DCM MIX 2
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DCM VIVIFOS®

 › Continu vrijstellingsproces van fosfor uit 
de organische bronnen

 › Voor een snellere en betere beworteling en bijgevolg sterkere 
planten

 › Onmisbaar bij planten met gevoelige wortels of 
inwortelingsproblemen

Dosis aanplant:  1 - 2 kg/m³ plantvolume, 

bovenop de  standaardbemesting

MINIGRAN® TECHNOLOGY - NP 4-30
verpakking: 25 kg
samengestelde meststof NP
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betere beworteling

■■Extra stimulans voor de wortelvorming? 

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

Dosis: 100-200 g/100 m²

 2-12 g/plant
verpakking: 4 kg

Inoculum van endomycorrhizae

FOR ORGANIC GROWING

+MYCORRHIZAE
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DCM MIX 2

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

 › Met 4 % magnesium om geelverkleuring van de bladeren 
te voorkomen

 › Rijk aan kalium = ideaal voor het afharden van sierplanten 
in het najaar

 › MINIGRAN® TECHNOLOGY = betere verdeling voor uniforme 
groei en kleur + geen stofdrift op bladeren, bloemen en kledij.

Dosis voorjaar: 8 - 10 kg/100 m²
Dosis najaar: 6 - 8 kg/100 m²

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

G U A R A N

T
E

E
D

 •
 G

U
A

R
A

N
T

E
E

D
 • GUARANTEED  

Gemeente St. Michielsgestel gebruikt DCM MIX 2

Voor het bemesten van zijn plantsoenen gebruikt de gemeente St. Michielsgestel (Nederland) DCM MIX 2. 

Doordat de border dankzij deze bemesting zeer snel dichtgroeit, bespaart de gemeente direct op onderhoudshoudskosten. 

Onderhoud
Sierheesters en vaste planten hebben jaarlijks voeding nodig 

om in een goede conditie te blijven. 

De lente is het ideale moment voor het verzorgen van groene 

en bloeiende plantvakken: verwijder dorre gewasresten, uit-

gebloeide bloemen en onkruiden, scheur of bind aan indien 

nodig. Ook een aangepaste bemesting is van groot belang 

voor een mooi en langdurig eff ect. 

Ook in het najaar, mag een aangepaste bemesting rijk aan 

kalium niet uit het oog verloren worden.
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■■ Biologisch insecticide tegen alle bladvretende rupsen

DCM FLORBAC®

 › Sporen van de insectpathogene bacterie 
(Bacillus thuringiensis ssp. aizawai Stam ABTS-1857)

 › Zeer eff ectief tegen buxusrups (Cydalima perspectalis)

 › Snelle en doeltreff ende werking op alle larvale stadia

 › Na 1uur treedt verlamming op en stopt de vraat waarna 
de rups sterft

 › Is veilig voor bijen en hommels

verpakking: 500 g
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. 

FOR ORGANIC GROWING

■■ Aaltjes tegen larven van de taxuskever

DCM KRAUSSI-GUARD®

 › Aaltjes tegen larven van de taxuskever

 › Kunnen worden ingezet ter bestrijding van larven 
van de taxuskever in de siertuin

 › De aaltjes dringen hun gastheer binnen via natuurlijke openingen 
en scheiden een bacterie af die de gastheer verlamt en doodt.

 › Toepassing zowel in volle grond als in potten

verpakking: tot 10 m², tot 100 m²

FOR ORGANIC GROWING
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■■ Gebrek aan sporenelementen?

Aanvullend op de standaardbemesting kan het aangewezen zijn extra sporenelementen toe te dienen om de groei en kleur van 

planten te optimaliseren en eventuele gebreksverschijnselen te voorkomen en te verhelpen. Wijst een grondontleding op een gebrek 

aan 1 of meerdere sporenelementen, vraag uw adviseur om raad bij de keuze van het juiste product en de aangewezen dosis.

Buxus met mangaangebrek Hortensia met ijzergebrek

DCM MICRO-MIX

 › Strooibare mix van sporenelementen: boor B, koper Cu, ijzer Fe, 
mangaan Mn, molybdeen Mo en zink Zn, rijk aan organische stof

 › Mogelijk om enkel sporenelementen te geven dankzij lage NPK 
waarde

 › Voorkomt en verhelpt gebreksverschijnselen

 › Rijk aan organische stof: fungeert als tijdelijke buff er voor de 
voedingselementen

MINIGRAN® TECHNOLOGY - sporenmix
verpakking: 25 kg
sporenelementen met gemengd organisch bodemverbeterend middel, 
rijk aan organische stof

DCM OLEGA® FER

 › Optimale groenkleuring van bladeren + verhelpen ijzergebrek

 › Ideaal voor rhododendrons!

bladvoeding (vloeibaar) - 3 % N + 3 % Fe + zeewierextract
verpakking: 20 L en 5 L
oplossing van meststoff en op basis van ijzer met zeewierextract voor bladvoeding

TRACE
ELEMENTSELEMENTSELEMENTS

added

zonder DCM OLEGA® FER  met DCM OLEGA® FER

G U A R A N

T
E

E
D

 •
 G

U
A

R
A

N
T

E
E

D
 • GUARANTEED  

FOR ORGANIC GROWING VEGETAL TRACE
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■■ Onkruid voorkomen 

In het kader van “zonder is gezonder” is een het belangrijk om de bodem snel te bedekken. Een goede voorbereiding bij de aanplant 

zal resulteren in een snelle dichtgroei van de plantvakken een een lagere onkruiddruk. Grote oppervlakken (bv. kerkhoven, parken ..) 

inzaaien met een aangepast grasmengsel is een slimme oplossing om onkruidgroei te voorkomen. Er wordt ook steeds vaker geko-

zen om de bodem tussen de planten af te dekken met natuurlijke afdekmaterialen. Zo droogt de bodem minder snel uit en wordt 

onkruidgroei op een milieuvriendelijke manier onderdrukt. Onkruid wieden is veel minder nodig waardoor men zowel op tijd als op 

arbeid kan besparen.

DCM SIERSCHORS

Schorsstukjes van puur Pinus maritima,  

beschikbaar in 2 fracties:

10-20 mm 20-40 mm

DCM DENNENSCHORS

Schorsstukjes van puur Pinus sylvestris

20-40 mm

DCM MULCH

Natuurproduct op basis van Epicea

10-20 mm

DCM CASTANEA  
COVERCHIPS

Houtsnippers van kastanjebomen,  

mooie grijsverkleuring na verloop  

van tijd 5-40 mm

DCM POUZZOLANE  
LAVA DEKOR

Rode, poreuze lavakorrels met  

lange levensduur: composteert niet  

en verzuurt de bodem niet 4-7 mm

20



21



 Stadsbebloeming
Bloembakken, hanging baskets, bloemenpiramides

Aanplanten
De grondstoff en voor onze professionele potgrondsubstraten ondergaan hetzelfde minutieuze selectieproces als de grondstoff en 

voor onze organische meststoff en. DCM Pyramidemengsel is speciaal ontwikkeld voor alle projecten met bloemschalen, hanging 

baskets, bloembakken en bloemenpiramides gevuld met alle soorten bloeiende planten, éénjarig en meerjarig.

DCM Pyramidemengsel

 › Specifi eke samenstelling voor een goede retentie van gietwater 
en meststoff en mét behoud van `ademlucht’ voor de wortels 

 › De beste veensoorten met een verhoogde fractie aan 
gedroogd kleipoeder (0-3 mm) en kokosvezel (uitgespoeld en 
voorgebuff erd) voor een 

• hoog waterhoudend vermogen 

• optimale verdeling tussen lucht en vocht 

• gelijkmatige waterverdeling in de potgrond 

 › Verrijkt met zowel organische als traagwerkende minerale 
meststoff en voor een gelijkmatige groei en rijke bloei 
gedurende 9 tot 10 maanden 

verpakking: 70 L, big bags en vrac (los gestort)

■■ Potgrondmengsel voor stadsbebloeming

DCM PyramidemengselStandaard potgrondsamenstelling

Praktijkproef 2016
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■■ Te frequent gieten of te groot waterverlies?

Meng dan alvorens in te potten DCM AQUAPERLA® Water kristallen onder de potgrond of het substraat. Dit unieke 100% puur 

polymeer kan tot meer dan 100 keer zijn gewicht aan water en voedingsstoff en opnemen en geeft deze weer af tijdens de periodes 

zonder neerslag en beregening volgens de behoefte van de planten. Hierdoor verhoogt de beschikbaarheid van water voor de plan-

tenwortels en vermindert het verlies door uitspoeling en verdamping. Bijgevolg moeten bloembakken en hanging baskets minder 

frequent gegoten worden. Sterkere planten met actievere wortels en een langere en betere bloei zijn het resultaat.

DCM AQUAPERLA® Waterkristallen

Dosis:  1 - 1,5 kg/m³, homogeen inwerken in het substraat

 Eerste maal na inpotten overvloedig beregenen

korrel
verpakking: 15 kg
fysisch bodemverbeterend middel - product bestemd voor het verhogen van de 
waterretentie van bodems en teeltsubstraten
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Onderhoud
Eénjarige planten voltrekken hun volledige groeicyclus (van zaad tot zaad) gedurende enkele maanden. Voor een opvallende bloei 

met intense kleuren is daarom het aangewezen de planten gedurende de zomermaanden bij te bemesten. Hiervoor ontwikkelde DCM 

ProLico® Flower een vloeibare meststof op basis van  organische voedingselementen met extra sporenelementen. Ze is gemakkelijk 

aan het gietwater toe te voegen en kan perfect en zuinig gedoseerd worden. DCM ProLico® Flower geeft uw planten extra power 

zodat ze schitteren als nooit tevoren. 

DCM ProLico® Flower

 › Met organische voedingselementen voor verlengde werkingsduur

 › Voor sterke planten met blijvend goede groei

 › Voor massale en langdurige bloei

 › Glanzend groene bladeren

 › Actief en stevig wortelstelsel

Dosis: 5 - 10 ml/L gietwater

 3 tot 4 maal toepassen per groeiseizoen

 Tussendoor regelmatig gieten met zuiver water

vloeibaar - NPK 5-4-7 + ijzer (Fe) + zink (Zn)
verpakking: 20 L

TRACE
ELEMENTSELEMENTSELEMENTSELEMENTSELEMENTS

added

Nood aan extra sporenelmenten om de groei en kleur van planten te optimaliseren 
en eventuele gebreksverschijnselen te voorkomen en te verhelpen? Zie pagina 19
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■■ Uitgedroogde, moeilijk te herbevochtigen potgrond?

De unieke vloeibare wetting agent DCM INTRO® zal het waterafstotende karakter van de potgrond doorbreken en zorgt voor een 

snellere indringing en betere verdeling van water in de wortelzone van planten. Voor sterke planten met een grotere bloemkracht 

en prachtige bloemen! Dankzij zijn verlengde werking volstaat een lage toepassingsfrequentie. Ook op sportvelden en gazons kan 

DCM INTRO® gebruikt worden.

DCM INTRO®

Dosis:  50 - 100 ml/100 L gietwater

  1 tot 3 toepassingen per seizoen 

Tussenperiode 4 - 6 weken

vloeibaar - wetting agent
verpakking: 20 L, 5 L
fysisch bodemverbeterend middel - mengsel van niet-ionische oppervlaktespannings-
verlagende middelen ter verbetering van de indringing van water in waterafstotende en 
gecompacteerde gronden of in waterafstotende potgrond, bestemd voor de sierteelt

lage frequentie 
van toepassen

met DCM INTRO®zonder DCM INTRO®
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 Grasvelden
Parken, speelpleintjes, kerkhoven, eventweide, trapveldjes…

Aanleg
Een goede start is van groot belang. Dankzij onze kennis op het gebied van aanleg en onderhoud van professionele sportvelden 

(voetbal, golf…) kunt u, als opzichter, vertrouwen op passende adviezen voor een sterk gazon. Voordat de aanleg van een gazon 

begint, is het belangrijk de startsituatie te analyseren. De zuurtegraad (pH), bodemstructuur en voedingstoestand behoren tot de 

belangrijkste elementen. Kies voor een structuurverbetering met DCM VIVISOL®, een organische bodemverbeteraar die tot vlak voor 

het zaaien ingewerkt mag worden.

DCM VIVISOL® 

 › Organische bodemverbeteraar met Bacillus sp. 

 › Creëert de ideale bodemomstandigheden: 
zowel fysisch als biologisch

 › Zorgt voor een snelle kolonisatie van de rhizosfeer

 › Maakt bodemfosfor vrij en opneembaar voor de plantenwortels

 › Zorgt voor een optimale gezondheidstoestand voor planten en 
wortels

 › Resulteert in sterkere planten met een betere groei en kwaliteit

Dosis: 5-25 kg/100m²

MINIGRAN® TECHNOLOGY / korrel - 60 % O.S.
verpakking: 25 kg
gemengd organisch bodemverbeterend middel rijk aan organische stof waarin
bacteriën gemengd zijn 
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DCM VIVIFOS®

 › Rijk aan organische fosfor met continue vrijstelling

 › In MINIGRAN® TECHNOLOGY – voor een betere 
fosforwerking dan korrel- of kruimelmeststoff en

 › Snelle en diepe inworteling van de grasmat in de ondergrond

 › Voor een grasmat met minder schade bij betreding

Dosis:  4 - 6 kg/100 m² strooien voor de inzaai of voor het 

leggen van de graszode. Inspitten of infrezen in de

bovenste 10 - 15 cm

MINIGRAN® TECHNOLOGY - NP 4-30
verpakking: 25 kg
samengestelde meststof NP

DCM MIX 2

 › Nadruk op kalium voor een beperkte groei en minder 
maaibeurten

 › Dankzij zijn zachte werking uitermate geschikt voor jonge, 
nog gevoelige wortels

 › Met magnesium (4 % MgO); onmisbaar voor een goede 
fotosynthese en een frisgroene kleur

 › Voedingselementen worden geleidelijk vrijgesteld door het 
bodemleven + vorming van humus voor minder uitspoeling 
en een duurzame bemesting

Dosis: 10 - 15 kg/100 m²

MINIGRAN® TECHNOLOGY - NPK 7-6-12 + 4 MgO
verpakking: 25 kg
samengestelde organisch-minerale meststof NPK bevattende magnesium
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Nadat de bodemstructuur op peil is gebracht, zorgt enerzijds een 

bemesting rijk aan fosfor en anderzijds een voorraadbemesting 

voor een goede inworteling van de jonge grassprietjes en een 

geslaagde inzaai. Een voorraadbemesting maakt het verschil 

in groei en kleur van elk grasveld! Een dichte grasmat zorgt 

er bovendien voor dat onkruid onderdrukt wordt, met minder 

onderhoudsuren als gevolg. DCM VIVIFOS® bevat langwerkende 

organische fosforbronnen voor een extra lange werking en zorgt 

voor gezonde graswortels. DCM MIX 2 is de ideale basisbemes-

ting voor een ijzersterke grasmat.

Opteert u voor graszoden? Kies dan ook voor deze 
producten voor een snelle inworteling en een prachtig resultaat!
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Nadat de voedingstoestand van de bodem op peil gebracht is, is de keuze van het juiste graszaad essentieel. Uw DCM adviseur helpt 

u graag bij de keuze van het optimale graszaadmengsel in functie van de toepassing (inzaai, doorzaai, renovatie, bloemenweide) 

en externe omstandigheden (tijdsdruk, betredingsfrequentie…). Speciaal voor parken, speelpleintjes, kerkhoven,… ontwikkelde DCM 

hoogkwalitatieve graszaadmengsels. DCM ACTIVO® is gekend voor zijn snelle opkomst, ook in minder gunstige omstandigheden. Een 

dichte grasmat met optimale onkruidonderdrukking is het resultaat. DCM GRAZIO® is geschikt voor drogere gronden en vertoont een 

tragere groei waardoor het aantal maaibeurten wordt gereduceerd. Dit graszaadmengsel bevat verschillende fi jnbladige variëteiten.  

DCM ACTIVO®

 › Samenstelling met enkel topvariëteiten

 › De grasmat sluit zich sneller, voor een optimale 
onkruidonderdrukking

 › Voor een ijzersterke grasmat, goed bestand tegen betreding en 
droogte

 › Met tetraploïd Engels raaigras voor een sterke grasmat 
(zie hieronder)

 › Zeer tolerant voor stressfactoren en ziektedruk

 › Geschikt voor alle grondsoorten, ook de drogere zandgronden, 
zowel voor de inzaai als doorzaai

Dosis inzaai: 2 - 3 kg/100 m²
Dosis doorzaai: 1 - 2 kg/100 m2

verpakking: 15 kg
samenstelling: 35% Lolium perenne – Engels raaigras diploïd, 15 % Lolium perenne – 
Engels raaigras tetraploïd, 30 % Festuca rubra – Roodzwenkgras, 20 % Poa pratensis – 
Veldbeemdgras

DCM GRAZIO® 

 › Met fi jnbladige rassen vormt een dichte en sterke grasmat, 
goed bestand tegen betreding

 › Voor een snelle dichtgroei

 › Goede ziekteresistentie

 › Groot aanpassingsvermogen en breed inzetbaar

 › Geschikt voor alle grondsoorten, ook droogtegevoelige grondent

Dosis: 2-3 kg/100 m²

Dosis doorzaai: 1-2 kg/100 m²

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

Wenst u een graszaadmengsel met trage groei en laag onderhoud of 
een specifi ek grasdalsubstraat? Vraag meer info.
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■■ Voor veel betreden en vaak kale en hobbelige speel-, trap- en manifestatievelden

Deze velden hebben vaak last van een dichte, verslempte bodemstructuur. DCM  KLEIGRONDVERBETERAAR LAVA is een vul-

kanische grijze lavakorrel (een natuurlijk product) en is ideaal om te vaste of onstabiele toplagen te bewerken. Dankzij DCM 

KLEIGRONDVERBETERAAR LAVA wordt overtollig regenwater veel sneller afgevoerd en wordt de stabiliteit van de te losse toplagen 

sterk verbeterd. Bovendien is DCM KLEIGRONDVERBETERAAR LAVA een poreus gesteente (totaal poriënvolume 40 ml/100 ml) dat 

meerdere jaren in de toplaag aanwezig blijft.

DCM KLEIGRONDVERBETERAAR LAVA

 › Zorgt voor een stabiele toplaag dankzij unieke werking

 › Betere waterafvoer, minder plasvorming

 › Betere plantengroei

 › Zorgt voor meer poriën, meer lucht en een verbeterde drainage

 › Voor een betere beworteling en een sterk veld

Dosis:  zware leemgronden: 3 - 4 ton/100 m²

 matig zware leemgronden: 1 - 2 ton/100 m²

 terrein uitvlakken, 10-15 cm diep inwerken in de bodem

korrel
verpakking: 25 kg, big bags en vrac (los gestort)
fysisch bodemverbeterend middel - vulkanische lava 0-3 mm voor het verbeteren van de 
luchtwaterhuishouding van bodems

Knokke-Heist kiest voor DCM ACTIVO® op kerkhoven

In het kader van “zonder is gezonder” werden begraafplaatsen te Knokke-Heist (België) ingezaaid met DCM ACTIVO®. 

Dankzij de goede opkomstsnelheid van dit fi jnbladige graszaadmengsel wordt snel een dichte grasmat bekomen. 

Het resultaat is niet alleen minder chemische onkruidbestrijding, maar ook een totaal andere aanblik van de begraafplaatsen.

 
startsituatie na inzaai met DCM ACTIVO®

FOR ORGANIC GROWING
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Onderhoud
Om een heel jaar rond een kwaliteitsvol grasveld te behouden, is een juiste bemesting aangewezen. DCM ontwikkelt meststoff en in 

MINIGRAN® TECHNOLOGY, een klein homogeen korreltje dat perfect tussen de grassprietjes valt en mooi te verdelen is. Voor een 

prachtig groene grasmat met laag onderhoud het hele jaar door!

DCM TURF-MIX

 › Stikstofrijke formule voor gras met extra lange werking

 › Minerale grondstoff en voor een snelle(her)groei

 › Waaier aan organische grondstoff en en ureumformaldehyde 
voor een continue groei gedurende 120-150 dagen. 

 › Extra ijzer voor een diepgroene kleur

Dosis:  2,5-5 kg/100 m²
1 à 2 toepassingen per groeiseizoen

MINIGRAN® TECHNOLOGY - NK 18-8 + ijzer (Fe)
verpakking: 25 kg
organisch-minerale meststof NK bevattende ureumformaldehyde en ijzer

Met DCM bemestingsschema’s bespaart u op uw onderhoudskosten!

Een concreet praktijkvoorbeeld: in een interne proef van 3 jaar in samenwerking met de sportvelden van de gemeente Goes 

(Nederland), kwam naar voren dat door het gebruik van een DCM bemestingsschema op de totale onderhoudskosten bespaard 

kan worden. Zo moest er substantieel minder gemaaid en/of geveegd worden. Dit komt neer op circa 5 maaibeurten minder 

per jaar. Minder arbeidsuren en minder maaiafval.
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DCM heeft zijn volledig assortiment voor gras- en sportvelden 
 gebundeld in een sportveldfolder. Vraag uw exemplaar via www.dcm-info.com
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Mosproblemen?
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 ontstaan voor het gras, 

de toplaag wordt ook minder doorlaatbaar.

De belangrijkste oorzaken van mos in een grasmat zijn een slechte zuurtegraad waardoor het gras niet goed groeit, de aanwezigheid 

van een verstikkende viltlaag en een slechte verhouding aan verschillende voedingselementen in de bodem. Mos komt eveneens 

vaker voor op schaduwplaatsen, maar ook te kort maaien kan de mosgroei bevorderen. DCM GROEN-KALK® corrigeert de pH en 

zorgt voor een mooie groene kleur (zie pagina 33). DCM GAZON PUR® is een meststof met indirecte werking tegen mos.

DCM GAZON PUR®

 › Werkt indirect via de wortels van het mos

 › Het mos vergeelt, sterft af en kan gemakkelijk verwijderd worden

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

 › Met een lange werking, ook na het verticuteren, zodat open 
plaatsen snel dichtgroeien

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

Dosis voorjaar (min. 12 °C): 10 - 15 kg/100 m² 

Dosis najaar: 5 kg/100 m² 

Bij droog weer beregenen om de werking te versnellen.

Na 3 weken: verticuteer om het afgestorven mos en de viltlaag 

te verwijderen. Herstel kale plekken indien nodig.

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

MINIGRAN® TECHNOLOGY - NPK 8-4-20 + 3 MgO
verpakking: 25 kg
samengestelde organische meststof bevattende magnesium
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Praktijkproef, België, 2014

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
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Engerlingen of Emelten?
Een fenomeen dat de laatste jaren toeneemt is het onregelmatig 

afsterven van grasvelden door vraatschade van engerlingen 

of emelten. Engerlingen is de groepsnaam voor larven van blad-

sprietkevers. Ze zijn herkenbaar aan hun witte kromme lijf met 

bruine kop en 3 paar poten. Engerlingen voeden zich met de 

wortels van het gras. Door een gebrek aan water en voedingstof-

fen sterft het gras uiteindelijk af. Emelten daarentegen zijn de 

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

en ongeveer 4 cm lang. Op tijd ingrijpen is belangrijk om verdere 

schade te vookomen. Gelukkig kunnen engerlingen en emelten 

effi  ciënt en natuurvriendelijk bestreden worden met aaltjes. 

DCM HETERI-GUARD®

 › Specifi eke insectenparasiterende aaltjes (Heterorhabditis 
bacteriophora), die tegen engerlingen werken

 › Gaan actief op zoek naar hun prooi en treden hun gastheer 
binnen via natuurlijke openingen

 › Ze infecteren de engerlingen met bacteriën, 
waarna de larven verdoofd worden en sterven

 › Aaltjes voeden zich met de inhoud van het dode insect waarna 
ze zich voortplanten en weer op zoek gaan naar hun volgende 
prooi

 › Engerlingen stoppen met eten en sterven onder de grond, 
zodat het gazon zich stelselmatig kan herstellen.

verpakking: tot 100 m², tot 1000 m²
Heterorabditis bacteriophora

DCM FELTI-GUARD®

 › Specifi eke insectenparasiterende aaltjes (Steinerma feltiae), 
die tegen emelten werken

 › Gaan actief op zoek naar hun prooi en treden hun gastheer 
binnen via natuurlijke openingen

 › Ze infecteren de emelten met bacteriën, waarna de larven 
verdoofd worden en sterven

 › Aaltjes voeden zich met de inhoud van het dode insect waarna ze 
zich voortplanten en weer op zoek gaan naar hun volgende prooi

 › Emelten stoppen met eten en sterven onder de grond, 
zodat het gazon zich stelselmatig kan herstellen.

verpakking: tot 100 m²
Steinernema feltiae

FOR ORGANIC GROWING

FOR ORGANIC GROWING
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Sterk beschadigde of zeer arme gazons kunnen nog een extra opkikker gebruiken. Geef na enkele weken een bemesting met DCM 

VITAL-GREEN. Dankzij de formule rijk aan stikstof groeit het gras snel dicht en krijgt onkruid geen kans om de open plaatsen in te 

nemen.

DCM VITAL-GREEN

 › Universele meststof voor grasvelden en grassportvelden

 › Met snelwerkende én langwerkende stikstof

 › Goede hergroei van het gras, zonder groeipieken

 › Met magnesium en ijzer voor een goede fotosynthese en een 
prachtige groene kleur

Dosis: 3-6 kg/100 m²

MINIGRAN® TECHNOLOGY - NPK 14-4-8 + 3 MgO + ijzer (Fe) 
verpakking: 25 kg
samengestelde meststof NPK bevattende magnesium en ijzer
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Herstel
Na een festival of een activiteit kan een grasveld er beschadigd en minder mooi uitzien en kunnen hier en daar enkele kale plekken 

de kop opsteken. Deze kale of verdunde plekken kunnen opnieuw ingezaaid worden met DCM ACTIVO®, het graszaadmengsel voor 

speel- en sportgazon. Dankzij de samenstelling met tetraploïd Engels raaigras zorgt dit mengsel voor een snellere opkomst, een 

betere beworteling, een goede stressresistentie en een dichte grasmat.

■■Tip

Meng het graszaad DCM ACTIVO® met DCM VIVIMUS® GAZON voor een beter resultaat. Dankzij DCM VIVMUS® GAZON 

wordt de kieming van de zaadjes bevorderd en wordt wegwaaien of oppikken door vogels voorkomen. Graszaad kiemt 

bovendien het best wanneer het lichtjes afgedekt is.

DCM GROEN-KALK®

 › Houdt en brengt de zuurtegraad (pH) van de bodem op peil, 
maakt de grond minder zuur

 › Hoge neutraliserende waarde NW 50

 › Heeft een uitdrogingseff ect op mos

 › Met 15 % magnesium voor diepgroene graskleur en lagere 
Ca/Mg-verhouding in de bodem

 › In vlot strooibare, proper toepasbare korrel

Dosis najaar/winter/vroeg voorjaar: 10 - 15 kg/100 m²

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

FOR ORGANIC GROWING

pH

■■ Bekalken
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■■ Aangepaste bemesting voor gazons op zandgronden

DCM MIX-GREEN PLUS

 › Verbetert het waterbeheer in de bodem dankzij toevoeging 
van unieke wetting agent DCM INTRO® voor een grasmat 
die beter bestand is tegen droogte

 › Voedt het gras voor een homogene grasgroei en egale kleur

 › Werkbesparend dankzij gecombineerde toepassing

 › Waterbesparend dankzij optimale benutting van (giet)water

Dosis:  voorjaars- en zomerbemesting voor (droogtegevoelige) 
 gronden: 5 - 7 kg/100 m², 1 - 2x toepassen/jaar

MINIGRAN® TECHNOLOGY – NPK 10-3-7 + 2 MgO + ijzer (Fe) 
+ INTRO® eff ect
verpakking: 25 kg
samengestelde organische minerale meststof bevattende magnesium met ijzer 
en wetting agent
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■■ Droogteplekken in grasvelden ?

DCM INTRO®

met DCM INTRO®zonder DCM INTRO®

 › Doorbreekt het waterafstotend karakter van de bodem voor 
een snelle en homogenere indringing van water in de wortelzone 
(diepte en breedte)

 › Waterbesparend want betere benutting van (giet)water

 › Lage frequentie van toepassing volstaat dankzij verlengde werking

Dosis: - preventief: 100 - 120 ml/10 L water/100 m²

 - curatief: 150 - 180 ml/10 L water/100 m²

 -  bij aanleg grasveld: 100 ml/10 L water/100 m²

om de 6 - 8 weken herhalen, naregenen met 2 - 3 L water/m²

 

vloeibaar - wetting agent
verpakking: 5 L, 20 L
fysisch bodemverbeterend middel - mengsel van niet-ionische oppervlaktespannigsverlagende 
middelen ter verbetering van de indringing van water in waterafstotende en gecompacteerde 
gronden of in waterafstotende potgrond, bestemd voor de sierteelt
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 Bloemenweide of -berm
Met kleurenpalet van inheemse bloemen

■■ Prachtige bloemenweide met kleurenpalet van inheemse bloemen

DCM WILDE BLOEMEN MIX 

 › Wilde bloemenmengsel

 › Combineert meer dan 60 verschillende soorten weidebloemen 
in 1 mengsel, voor een prachtige bloemenweide 

 › Verhoogt de biodiversiteit

 › Laag in onderhoud

 › Geschikt voor alle grondsoorten, bij voorkeur schrale gronden

Dosis: 1 g/m²

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

Het aantal vlinders, honingbijen en andere nuttige insecten staat 

onder druk. Wilde bloemen inzaaien zorgt voor een behoud van 

deze belangrijke bestuivers voor planten. Hieronder vallen ook de 

land- en tuibouwgewassen die zorgen voor onze voedselproductie. 

Wilde bloemen inzaaien kadert dus perfect in een beheer met aan-

dacht voor biodiversiteit en duurzaamheid.

Dankzij de samenstelling met zowel éénjarige als meerjarige bloei-

ende planten, laag én hoog, kan er van de vroege lente tot de late 

herfst genoten worden van een prachtige variatie aan kleuren. De 

bloemen zijn laag in onderhoud en geschikt voor alle grondsoorten, 

bij voorkeur schrale gronden.

De DCM WILDE BLOEMEN MIX kan puur gebruikt worden, alsook in 

combinatie met het graszaadmengsel DCM OMBRA® (1 g bloemen + 

20 g DCM OMBRA® per m²). Wenst u zeer vroeg in het voorjaar al 

kleur? Combineer DCM WILDE BLOEMEN MIX met voorjaarsbollen en 

–knollen.

Maai de bloemenweide na de bloei en zaadvorming (september – 

oktober) met een zeis of bosmaaier op +/- 10 cm. Laat het maaisel 

enkele dagen liggen. Schud het hooi regelmatig op zodat de zaadjes 

voor het volgende jaar eruit vallen en opschietende planten niet 

verstikt worden. Wanneer voldoende vegetatie aanwezig is, mag het 

hooi verwijderd worden. Gooi ook opnieuw wat zaad om ook dit jaar 

éénjarige bloemen te krijgen.

■■ Tips voor de inzaai
■➜ De ideale periode voor de aanleg van een bloemenweide is maart – april – mei. Op deze manier kan u hetzelfde jaar 

nog genieten van de bloemen. Indien u in het najaar zaait zullen de éénjarigen wel groeien maar niet bloeien.

■➜ Kies een zonnige plaats uit. Verwijder stenen, onkruiden en bestaande graszode.

■➜ Spit 30 cm om en laat de grond liggen zodat hij kan zakken. Werk oneff enheden weg.

■➜ Meng de bloemenzaden met fi jn zand. Zaai bij windstil weer op een vochtige bodem.

■➜ Hark de zaadjes licht in en rol aan. Hou in droge periodes de toplaag voldoende vochtig tijdens de kieming.
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DCM – De Ceuster Meststoff en N.V.

Bannerlaan 79

2280 Grobbendonk

België

Tel.: +32 (0)14/257.357

Fax: +32 (0)14/217.602

E-mail: dcm@dcm-info.com

WWW.DCM-INFO.COM

uw aanspreekpartner
Uw DCM adviseur =

Kim Swinnen 

Antwerpen, Limburg, Brabant
GSM: 0475/32 71 58
e-mail: ksw@dcm-info.com

Damien Denayer 

Wallonie en Brussel 
GSM: 0479/ 62 12 23
e-mail: dde@dcm-info.com

Dirk Creve 

Vlaanderen 
GSM: 0475/ 46 67 40
e-mail: dcr@dcm-info.com

Thijs Vandewiele

West- en Oost-Vlaanderen
GSM: 0477/29 08 97
e-mail: tvdw@dcm-info.com
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