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DCM TURF-MIX
Extra langwerkende stikstofrijke 
formule voor gras

INNOVATIE



Speciaal voor grasvelden heeft DCM een nieuwe meststof 
ontwikkeld. DCM TURF-MIX bevat verschillende grondstoff en, 
van zowel organische als minerale oorsprong, waardoor het gras 
vanaf de start gedurende een periode van 4 tot 5 maanden 
continu gevoed wordt. Hierdoor wordt de grasmat voorzien 
van voldoende voeding en zijn 1 à 2 bemestingsbeurten per 
groeiseizoen voldoende voor een piekfi jn resultaat. 

■  Snelwerkende stikstof (ammonium + ureum) zorgt voor  
  een groei-stimulans direct na het strooien.

■  De waaier aan organische voedingselementen, elk met hun  
  eigen NPK en vrijstellingspatroon, zorgt voor een gelijkmatige  
  en continue voeding van de planten gedurende een periode  
  van 75 tot 100 dagen.

■  Extra toevoeging langwerkende minerale stikstof op basis 
  van methyleenureum (ureumformaldehyde). De ureumformalde-
  hydemolecule is een complexe keten die door het bodem-
  leven omgezet wordt tot plantopneembare voeding. 
  Dit verlengt de werkingsduur tot 120 - 150 dagen.

Bovendien bevat de speciaal samengestelde formule kalium 
(K). Kalium versterkt de plantencellen en zorgt ervoor dat het 
gras minder schade zal ondervinden bij (intensieve) betreding, 
droogte en vorst. Het extra toegevoegde ijzer (Fe), onder de 
vorm van ijzerchelaat, zorgt voor een betere fotosynthese en een 
diepgroene graskleur het hele jaar door. Aangezien DCM TURF-MIX 
geen fosfor bevat, is deze meststof eveneens geschikt wanneer 
er reeds voldoende fosfor in de bodem aanwezig is of geen 
fosforbemesting gewenst is.

In tegenstelling tot chemische meststoff en bevat DCM TURF-MIX 
organische stof. Deze organische stof wordt door het bodemleven 
afgebroken tot humus en voeding, wat het bodemleven 
stimuleert. Ziekten krijgen zo minder vat, de graswortels zullen 
beter ontwikkelen en het gras zal beter groeien.

Stikstofrijke meststof met extra lange gecontroleerde werking

DCM TURF-MIX
NK 18-8 + 0,08 % Fe – 40% OS 

MINIGRAN® TECHNOLOGY
zonder 
fosfor!
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DCM TURF-MIX is een meststof met MINIGRAN® Technology, 
een uniek microgranulaat. In tegenstelling tot blends 
(meststoff enmengsels) zijn de MINIGRAN® korreltjes homogeen 
samengesteld en bevat elk korreltje dezelfde voedingselementen. 

De vrijstelling van de voeding is 
afgestemd op de groei en de behoefte 
van het gras, voor een verhoogde 
effi  ciëntie van de bemesting en een 
beperkt risico op uitspoeling.  Het 
gras groeit overal gelijkmatig en 
evenwichtig, zonder groeipieken.

27 succesvolle proeven in 2016 

zowel op grassportvelden als gazons!  

Speciale MINIGRAN® fractie

DCM TURF-MIX is een meststof in een specifi eke afgezeefde 
MINIGRAN® fractie met een iets grotere korreldiameter. 
Hierdoor is de meststof breder te strooien waardoor zowel de 
strooitijd als de arbeidstijd  beperkt kunnen worden. Bovendien 
zijn de samenstelling en het gewicht van elk meststofkorreltje 
bijna identiek zodat de MINIGRAN® korreltjes uniform over de 
volledige grasmat worden verdeeld.
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Rugbyveld Galecop, 1x bemest met DCM TURF-MIX, Nederland, 2016

M
IN

IG
RAN®  VERGROO

T



DCM - De Ceuster Meststoff en N.V.

Bannerlaan 79

2280 Grobbendonk • België

Tel: 014-25 73 57

Fax: 014-21 76 02

E-mail: dcm@dcm-info.com 

DCM Nederland B.V.

Valkenburgseweg 62A 

2223 KE Katwijk • Nederland

Tel.: 071-401 88 44

Fax: 071-407 89 93

 E-mail: info@dcmnederland.com

Samenstelling
■  18 % STIKSTOF TOTAAL (N) waarvan

   2 % ammoniumstikstof

   3,5 % ureumstikstof

   6,5 % organisch gebonden stikstof

   6 % stikstof afkomstig van ureumformaldehyde/methyleenureum

■  8 % KALIUMOXIDE (K2O) oplosbaar in water

■  0,08% IJZER (Fe) totaal

■  40 % ORGANISCHE STOF 

Ontheffi  ngsnummer voor België: EM054.G

DCM TURF-MIX (MINIGRAN®) is verkrijgbaar in 25 kg zakken: 

36 zakken/euro pallet = 900 kg

Sportvelden, gazon, fairway golf  ...........................  250 - 500 kg/ha 

De exacte dosering hangt af van de behoefte van het gras en uw bodemanalyse Vraag ons gericht advies. 

WWW.DCM-INFO.COM
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De voordelen van DCM TURF-MIX
■  Slechts 1 à 2 bemestingsbeurten per groeiseizoen

■  Specifi ek afgezeefde fractie voor een goed strooipatroon

■  Met organische stof voor een stimulans van het bodemleven

■  Met zowel snelwerkende als traagwerkende voeding

■  Zonder fosfor, ideaal voor gronden waar een fosforbemesting niet gewenst is


