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Duurzaam beheren en bemesten
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UW PARTNER VOOR  
DUURZAME EN GROENE  

GOLFBANEN

Opgestart door Herman De Ceuster in 1976, heeft het 

familiebedrijf DCM meer dan 40 jaar ervaring in het 

ontwikkelen, produceren en het vermarkten van hoog-

kwalitatieve organische en organisch- minerale mest-

stoffen, bodemverbeteraars, vloeibare meststoffen en 

biostimulanten. Een team van enthousiaste onder-

zoekers, adviseurs en ingenieurs staat ter beschikking 

van greenkeepers en eigenaars in Europa en daar-

buiten. Zo wordt de geschikte en meest duurzame 

oplossing voor elke toepassing of ieder probleem ge-

vonden. Want een deskundig advies op maat van elk 

terrein, daar staat DCM borg voor.

Met het behalen van het MVO milieucharter toont DCM 

aan dat kwaliteit, veiligheid, milieu en maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen continu verzekerd 

worden. DCM wil in de toekomst zijn milieuprestaties 

permanent verbeteren. Intussen behaalde DCM ook een  

ISO 140001 certificaat. Wenst u meer informatie over 

het complete DCM duurzaamheidsbeleid, vraag uw 

DCM adviseur naar het DCM Duurzaamheidsverslag.
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Europese specialisten  
in innovatieve oplossingen

1976: DCM BELGIË

1991: DCM NEDERLAND

2000: CUXIN-DCM DUITSLAND

2015: DCM FRANKRIJK

2016: DCM OOSTENRIJK
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Duurzaamheidsverslag 
Ecologische prestaties 2016
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ORGANISCH-MINERALE  
MESTSTOFFEN

CONTINUE,  
GECONTROLEERDE  
VRIJSTELLING

BODEMVERBETERAARS
EN BIOSTIMULANTEN

Voor groene &  
sterke golfbanen

MINIGRAN®
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BIODIVERSE

ROOTING

bacteria
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ORGANISCH-MINERALE 
MESTSTOFFEN

CONTINUE  GECONTROLEERDE 
VRIJSTELLING

MIX VAN PLANTAARDIGE EN/OF DIERLIJKE EN/OF MINERALE GRONDSTOFFEN

ELKE ORGANISCHE GRONDSTOF  
IS EEN VOEDINGSBRON  

VOOR BODEMLEVEN

ELKE GRONDSTOF HEEFT EEN  
SPECIFIEKE N-P-K WAARDE

MINDER UITSPOELINGGELIJKMATIGE EN  
CONTINUE GROEI

CACAODOPPEN DRUIVENPITTEN TARWEGLUTEN BLOEDMEEL BEENDERMEEL VERENMEEL SOJA VINASSE EXTRACT

...
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ORGANISCH-MINERALE MESTSTOF 
MET EXTRA LANGE WERKING
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BIODIVERSE
Voor het produceren van zijn meststoffen gebruikt DCM meer 
dan 40 grondstoffen van dierlijke, plantaardige en minerale 
oorsprong. Door reststromen uit de voedingsindustrie te 
gebruiken geeft DCM ze een tweede leven. Elke grondstof heeft 
een specifieke voedingswaarde en een eigen vrijstellingspatroon 
van voedingselementen (N-P-K-Mg…) en sporenelementen (Fe…).. 
Dit stelt DCM in staat om voor elk seizoen en elke toepassing 
de uitgekiende meststof samen te stellen. Opteert u voor een 
plantaardig-minerale bemesting, ook dit is mogelijk.

Door een brede waaier aan grondstoffen te combineren in één 
formule wordt een continue werkingsduur gedurende een 
aantal weken verkregen. Deze “controlled organic release” 
is ook gemeten en bewezen in verschillende laboratoria 
en praktijksituaties. Zo wordt de grasmat dagelijks gevoed, 
is er minder maaiafval en zijn de uitspoelingverliezen ook 
minimaal. Met DCM TURF-MIX heeft DCM zelfs een organisch-
minerale meststof die 100-150 dagen werkt! 
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VERBETERDE 
WORTELONTWIKKELING

GELIJKMATIGE VERDELING

98

ROOTING
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DIEPE EN ACTIEVE WORTELS

STANDAARD AFZEVING FIJNE AFZEVING   
VOOR GREENS

GROTERE KORRELDIAMETER  
VOOR FAIRWAYS

GESLOTEN EN STERKE GRASMAT

SPECIFIEKE AFZEVING IN FUNCTIE VAN DE TOEPASSING

Een diep en goed ontwikkeld wortelstelsel is belangrijk voor een 
sterke grasmat, beter bestand tegen betreding en stresssituaties. 
Om de (her)groei van wortels te stimuleren heeft DCM 
specifieke producten zoals DCM VIVIFOS® ter beschikking. De 
combinatie van minerale en organische fosforbronnen in DCM 
VIVIFOS® zorgt voor een snelle en langdurige fosforwerking en 
een sterkere en diepere beworteling. Zowel bij inzaai, doorzaai, 
leggen van grasrollen als bij prikken.

Het MINIGRAN® granulaat bevat door het unieke productie-
proces dezelfde voeding in elk korreltje. Bij diverse onderzoeken 
is gebleken dat MINIGRAN® tot 60% efficiënter te verdelen is 
ten opzichte van een reguliere korrel of kruimel! Deze perfecte 
verdeling zorgt voor een gelijkmatige groei en kleur. Geen vlek-
kenpatroon dus. De kleine korreltjes vallen dieper in de grasmat. 
Hierdoor verhoogt de efficiëntie want de korreltjes worden zo 
niet opgezogen bij het maaien. 
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BODEMVERBETERAARS  
EN BIOSTIMULANTEN

+BACILLUS sp.

MAKEN BODEMFOSFOR VRIJ EN  
OPNEEMBAAR VOOR PLANTENWORTELS

LEVEN IN SYMBIOSE MET DE PLANTENWORTELS:  
DE PLANT WORDT BETER VOORZIEN VAN WATER 

 EN NUTRIËNTEN
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EXTRA SPOREN- 
ELEMENTEN

EXTRA WETTING 
AGENT

BETERE WATERVERDELING 
MET DCM INTRO®

WATERVERDELING 
ZONDER DCM INTRO®

TRACE
ELEMENTS

added
Aan sommige producten wordt tijdens 
het productieproces een specifieke wet-
ting agent voor gras toegevoegd: DCM 
INTRO®. Zo dringt water sneller in de bo-
dem en verspreidt het zich uniform in de 
wortelzone. Droogteplekken worden aan-
gepakt en de grasmat is gewapend tegen 
droogtestress.

+MYCORRHIZAE

De natuurlijke omzetting van de brede waaier aan organische 
grondstoffen in de DCM producten stimuleert de ontwikkeling 
van een rijk, gevarieerd en positief bodemleven. Hierbij komt 
organisch materiaal (humus) vrij dat de structuur van de 
toplaag verbetert maar niet vervet. 
DCM voedt niet alleen dit microbieel leven, maar heeft ook 
producten om het op peil te brengen en te houden. Deze 
producten zijn onmisbaar voor een divers en actief bodemleven 
onder de grasmat.

Sporenelementen zijn noodzakelijk 
voor een goede groei en ontwikke-
ling. Via bodemanalyses kan een 
tekort snel geconstateerd worden. 
DCM heeft zowel vaste als vloeibare 
producten die een specifiek tekort 
of een combinatie van tekorten op-
nieuw aanvullen.
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KWALITEITSVERBETERING  
DOOR GERICHT ADVIES
Spelers, greenkeepers en eigenaars, allen hebben ze 

andere wensen. De speler wil groene, vlakke greens 

met een goede balsnelheid (stimp). De greenkeeper 

wil een dichte, weerbare mat, met een goede 

beworteling. De eigenaar wil kostenefficiënt en 

duurzaam inkopen. De DCM adviseur helpt al deze 

wensen samen te brengen in het beslissingsproces 

omtrent de producten die toegepast moeten worden, 

met als doel iedereen gelukkig te maken en houden.

De DCM adviseur beoordeelt uw banen en geeft een 

gericht advies uitgaande van een recente bodemana-

lyse en in overleg met de greenkeeper. 

1312

Intensiteit van bespeling, type opbouw, problemen 

uit het voorgaande seizoen (plassen, ziektedruk…), 

maairegime, specifieke wensen… zullen hierin 

meegenomen worden. De DCM adviseur kan ook 

meedenken met de mechanische onderhouds-

maatregelen, waardoor de kwaliteit van de grasmat 

naar een hoger niveau gebracht kan worden. Na het 

advies, volgt de DCM adviseur, samen met de green-

keeper de baan op. Zo kunnen vragen en eventuele 

problemen tijdig besproken worden en kan het plan 

verfijnd worden. Voor een goed resultaat zowel op 

korte als op lange termijn en dit met zo min mogelijk 

belasting voor het milieu.
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GREEN

Aan de greens worden hoge eisen gesteld. Een goede 
hergroei na de winter door een voorjaarsbemesting 
met hoog N-gehalte is onontbeerlijk. Voor de 
zomerbemesting heeft DCM uitgebalanceerde 
formules, aangevuld met de unieke wetting agent 
DCM INTRO® voor een beter waterbeheer. De 
organische voedingselementen in deze meststoffen 
komen gelijkmatig vrij voor een continu groeiende 
grasmat met constante balsnelheid. Het aangepaste 
kaliumgehalte zorgt voor een sterke grasmat, bestand 
tegen betreding. Het extra magnesium en ijzer zorgen 
voor een groene graskleur.

14

Voor het afharden van de grasmat voor de winter 
is de aanbreng van voldoende kalium belangrijk. 
Bovendien krijgen ziekten en mos in een sterke 
en gesloten grasmat minder kans om zich te 
ontwikkelen. Naast kalium brengt DCM GRASS-CARE 
ook stikstof aan zodat de groei de laatste maanden 
voor de winter niet stilvalt. Het extra magnesium 
en ijzerchelaat zorgen voor het behoud van een 
diepgroene graskleur tijdens de wintermaanden. Een 
extra pluspunt: de organische voedingselementen 
spoelen niet uit tijdens de winter en stimuleren 
daardoor de grasgroei in het vroege voorjaar. 

DCM GREEN-BALANCE
NK 9-9 + 2 MgO + 2 % Fe + wetting agent

MINIGRAN® TECHNOLOGY

DCM VITAL-GREEN 
NPK 14-4-8 + 3 MgO + 0,05% Fe (EDTA)

MINIGRAN® TECHNOLOGY

DCM GRASS-CARE
NPK 6-3-20 + 3 MgO + 0,1 % Fe (EDTA)

MINIGRAN® TECHNOLOGY
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Toplagen van golfvelden, zeker greens, hebben een 
zandige opbouw en zijn veelal arm aan organische stof 
en inert qua bodemleven. Voor een weerbare grasmat 
is voldoende en actief nuttig bodemleven echter een 
must. Breng daarom tijdens de mechanische grondbe-
werkingen of tijdens het holprikken DCM VIVISOL® tot 
in de wortelzone van het gras. Dit organisch bodem-
verbeterend middel verbetert zowel de fysische als 
biologische bodemvruchtbaarheid en stimuleert de 
ontwikkeling van een rijk en gevarieerd bodemleven. 
De toegevoegde Bacillus sp. maken bodemfosfor beter 
beschikbaar voor de graswortels. DCM VIVISOL® kan 
ook gemengd worden met dressgronden die na de toe-
passing ingeborsteld worden.

1716

Larven van kevers zoals de rozenkever, junikever, 
meikever… (engerlingen) en van de langmootmug 
(emelten) zijn bijzonder vraatzuchtig en kunnen 
veel schade aanrichten. Hun ondergrondse vraat aan 
de graswortels heeft grote kale plekken tot gevolg. 
Vangen is geen optie, u kan ze wel succesvol en 
milieuvriendelijk bestrijden met insectendodende 
aaltjes of nematoden.

DCM VIVISOL® MINIGRAN® 
Organische bodemverbetaar, 

60 % OS + Bacillus sp.
MINIGRAN® TECHNOLOGY

DCM HETERI-GUARD® 
Tegen engerlingen;  

Heterorhabditis baceriophora

DCM FELTI-GUARD®

Tegen emelten;  
Steinernema feltiae

Enkel verkrijgbaar in België.
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DCM START
NPK 18-3-3 + 2 MgO

MINIGRAN® TECHNOLOGY

DCM VIVIFOS® 
NP 4-30

MINIGRAN® TECHNOLOGY

1918

TEE 

De basis voor een sterke mat bovengronds is een 

goede beworteling ondergronds. Hiervoor is voldoen-

de en vooral goed opneembare fosfor in de wortel-

zone belangrijk. Breng daarom DCM VIVIFOS® aan bij  

mechanische grondbewerkingen, bij in- of doorzaai of 

bij het leggen van graszoden. De vlot opneembare fos-

forbronnen in DCM VIVIFOS® zorgen voor een betere  

en diepere wortelvorming en een grasmat die beter  

bestand is tegen externe stressfactoren (klimaat,  

betreding, bespeling…).

De zones op de golfbaan die het meest met speel-

schade (divots) te maken krijgen, zijn de afslagplaat-

sen, zeker kleine teeboxen die intensief gebruikt 

worden. Voor een snel herstel van speelschade, kan  

een bijkomende, stikstofrijke bemesting zoals DCM 

START, aangewezen zijn.



    

FAIRWAY

Speciaal voor het bemesten van fairways, is DCM 

TURF-MIX ontwikkeld. De combinatie van verschil-

lende grondstoffen, zowel van organische als minerale 

oorsprong, voedt het gras gedurende een periode van 

4 tot 5 maanden. Bovendien bevat deze formule extra 

kalium voor het versterken van de grasmat en minder 

schade bij betreding, droogte en vorst. Het extra ijzer 

zorgt voor een betere fotosynthese en een diepgroene 

graskleur, het hele jaar door. De vrijstelling van de voe-

dingselementen is afgestemd op de behoefte van het 

gras voor een verhoogde efficiëntie en een lager risico 

op uitspoeling.

DCM TURF-MIX is bovendien in een specifieke, iets 

grotere korreldiameter afgezeefd zodat deze breder te 

strooien is en zowel strooitijd als arbeidstijd beperkt 

kunnen worden. De verschillende grondstoffen in DCM 

TURF-MIX zitten samen in elk MINIGRAN® korreltje, 

zo worden de voedingselementen uniform over de 

grasmat verdeeld voor een gelijkmatige groei en kleur.

2120

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

met verlengde werkingsduur

MINIGRAN® TECHNOLOGY

0  25 50 75 100 125 150
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Vergeet ook de jaarlijkse  
onderhoudsbekalking niet !



DCM VITACT® R is een biostimulant samengesteld op 
basis van speciale bacteriestammen (Bacillus sp.) ge-
combineerd met specifieke complexe plantaardige 
koolstofketens. De bacteriën koloniseren de rhizosfeer 
en maken bodemfosfor vrij waardoor deze opneem-
baar wordt voor plantenwortels. Dit zorgt voor een 
sterker vertakt en langer wortelgestel. 

De betere nutriëntenopname, dankzij de betere  
beworteling, stimuleert de bovengrondse en onder- 
grondse groei en zorgt voor een optimale gezond-
heidstoestand van planten en wortels en een  
verbeterde weerstand van de grasmat tegen externe 
stressomstandigheden (temperatuurschommelingen, 
droogte…).

BIOSTIMULANT

22 23

Voor alle specifieke toepassingen zijn aangepaste  
substraten beschikbaar. Neem hiervoor contact op met 
uw DCM adviseur.

› Aanleg van een nieuwe green of tee

› Om handmatig gezaaid graszaad, dat niet   
 ingewerkt kan worden, af te dekken

› Om te mengen met graszaad voor een   
 homogenere verdeling

› Om de bestaande toplaag te verschralen  
 = ‘zandiger’ maken van een vette toplaag

› Om het vochtbindend vermogen licht te   
 verhogen

Naast speelschade en molshopen, kan ook de vraat door engerlingen of emelten kale 
plekken veroorzaken. Om te vermijden dat deze open plaatsen door onkruiden en mos 
ingenomen worden, is snel reageren de boodschap. Gebruik hiervoor DCM VIVIMUS® 
GAZON in combinatie met graszaad. Dit organisch bodemverbeterend middel sluit dankzij 
zijn samenstelling met lava en zand goed aan bij de bodem en zorgt voor een betere lucht-
vochtverhouding in de toplaag en een ideale wortelomgeving. Een laagje DCM VIVIMUS® 
GAZON beschut het graszaad tegen droogte, wind, vogels… voor een geslaagde doorzaai.

SUBSTRATEN VOOR GOLF

Enkel verkrijgbaar in België.
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Is een snelle groenkleuring van het gras gewenst? Op-
teer dan voor de vloeibare meststof met INTRO®-effect 
DCM LIQUID-GREEN of voor de ijzerbladvoeding met 
zeewierextract DCM OLEGA® FER. Beide producten 
bevatten ijzer en stikstof voor een snelle en intense 
groenkleuring. DCM OLEGA® COMPLEX is een meer 
complete bladvoeding (NPK + sporenelementen + zee-
wierextract) 

DCM INTRO® is een wetting agent om droogtestress in 
golfbanen te voorkomen en te verhelpen. Dit fysisch 
bodemverbeterend middel bedekt waterafstotende 
gronddeeltjes met een uiterst dun wateraantrekkend 
laagje. Zo dringt regen en beregeningswater beter en 
uniformer in de wortelzone voor een gelijkmatige 
groei, egale kleur en een sterkere grasmat die beter 
bestand is tegen volgende droogteperiodes. DCM 
INTRO® is onmisbaar op greens en tees met zandige 
opbouw of op hellende terreinen.

Sporenelementen zijn in kleine hoeveelheden nodig, 
maar zijn essentieel voor een goede groei en ontwik-
keling van de grasplant. Indien de bodemanalyse een 
te laag gehalte aan sporenelementen aangeeft, is DCM 
MICRO-MIX de oplossing. Deze strooibare sporenmix 
in  MINIGRAN® bevat zowel boor, koper, ijzer, mangaan, 
molybdeen als zink. 

Een bodem met een te hoge zoutconcentratie kan 
grasgroei belemmeren en in het ergste geval zal het gras 
zelfs afsterven. Vooral de concentraties aan sulfaten 
(SO4

2-), natrium (Na+), chloor (Cl-) en bicarbonaat (HCO3
-) 

zijn hierbij bepalend. Een overmaat aan zouten in de 
bodem kan u neutraliseren met het vloeibare product 
DCM REDU-BAC. Controleer ook zeker de kwaliteit van 
het beregeningswater! 

2524

OPLOSSINGEN OP MAAT
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PRODUCTOVERZICHT

DCM TURF-MIX DCM START DCM VITAL-GREEN

NK 18-8 + 0,08 % Fe (EDTA)
25 kg
MINIGRAN® TECHNOLOGY

NPK 18-3-3 + 2 MgO
25 kg 
MINIGRAN® TECHNOLOGY

NPK 14-4-8 + 3 MgO +   
0,05 % Fe (EDTA) 
25 kg

MINIGRAN® TECHNOLOGY

DCM MIX 5 DCM SPORT-MIX DCM GRASS-CARE

NPK 10-4-8 + 3 MgO
25 kg
MINIGRAN® TECHNOLOGY

NPK 8-3-12 + 3 MgO
25 kg
MINIGRAN® TECHNOLOGY

NPK 6-3-20 + 3 MgO +  
0,1 % Fe (EDTA)
25 kg
MINIGRAN® TECHNOLOGY

DCM GREEN-BALANCE DCM MIX-GREEN PLUS DCM VIVIFOS®

NK 9-9 + 2 MgO + 2 % Fe + 
wetting agent
25 kg
MINIGRAN® TECHNOLOGY

NPK 10-5-7 + 2 MgO +  
0,2 % Fe (EDTA) +  
wetting agent
25 kg
MINIGRAN® TECHNOLOGY

NP 4-30
25 kg
MINIGRAN® TECHNOLOGY

DCM VIVIKALI® DCM MICRO-MIX

NK 2-20
25 kg 
MINIGRAN® TECHNOLOGY

Mix van sporenelementen 
(B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)
25 kg
MINIGRAN® TECHNOLOGY
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VEGETAL

TRACE
ELEMENTS
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TRACE
ELEMENTS

added

DCM VIVIMUS® GAZON DCM GROEN-KALK® 

Organisch bodemverbeter-
end middel waarin bacteriën 
gemengd zijn
60 L - 40 L

NW 50 – 15 % MgO
40 kg - 20 kg 
korrel

DCM VITACT® R DCM INTRO® DCM REDU-BAC

Biostimulant op basis van 
Bacillus met complexe  
plantaardige koolstofketens 
5 L - 1 L
vloeibaar

Wetting agent voor gras
20 L - 5 L
vloeibaar

25 L
vloeibaar

DCM LIQUID-GREEN DCM OLEGA® FER DCM OLEGA® COMPLEX

25 % N + 0,3 % Fe  +  
wetting agent
20 L
vloeibaar

Bladvoeding 3 % N + 3 % Fe + 
zeewierextract
20 L - 5 L
vloeibaar

Bladvoeding NPK 6-3-4 +  
sporenelementen +  
zeewierextract
20 L - 5 L
vloeibaar

DCM MYCORRHIZAE DCM HETERI-GUARD® DCM FELTI-GUARD®

Glomus sp.
4 kg 
korrel

Tegen engerlingen; 
Heterorhabditis baceriophora
voor 1.000 m² - voor 100 m²

Tegen emelten; 
Steinernema feltiae
voor 100 m²

Enkel verkrijgbaar in België Enkel verkrijgbaar in België
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170
UNIFORMITY INDEX = 35

120
UNIFORMITY INDEX = 25

80
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100
UNIFORMITY INDEX = 35

DCM VIVISOL® DCM MYKO-AKTIV DCM ANTAGON

Organisch bodemverbeterend 
middel + Bacillus sp.; 60 % OS
25 kg
MINIGRAN® TECHNOLOGY

Organisch bodemverbeterend 
middel + mycorrhiza.;  
55 % OS; NPK 4-3-3
25 kg 
kruimel

Organisch bodemverbeterend 
middel.; 50 % OS; NPK 4-3-2
25 kg 
kruimel
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FOR ORGANIC GROWING
FOR ORGANIC GROWING FOR ORGANIC GROWINGVEGETAL

Wenst u 100 % organisch te bemesten? Dit kan met de ECO-lijn van DCM.  
Vraag meer info aan uw adviseur.



DCM - De Ceuster Meststoffen N.V.

Bannerlaan 79

2280 Grobbendonk - BELGIË

Tel: +32 (0)14/257.357 

e-mail: dcm@dcm-info.com

DCM NEDERLAND b.v.

Valkenburgseweg 62 A 

2223 KE Katwijk - NEDERLAND

Tel. 071-401 88 44

e-mail: info@dcm-info.nl

uw aanspreekpartner
Uw DCM adviseur =

Kim Swinnen 

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

Gerrit Klop 

Midden Nederland
06-516 01 208
gkl@dcm-info.nl

Damien Denayer 

Wallonie en Brussel  
0479/ 62 12 23
dde@dcm-info.com

Dirk Creve 

Vlaanderen  
0475/ 46 67 40
dcr@dcm-info.com

Aldert Engelsman 

West Nederland
06-236 892 87
aen@dcm-info.nl

Thijs Vandewiele

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

Geert van Kerkvoorde

Noord Nederland
06-126 71 236 
gvk@dcm-info.nl
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