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Sportvelden

Duurzaam beheren en bemesten

Europese specialisten
in innovatieve oplossingen

Opgestart door Herman De Ceuster in 1976, heeft het

1976: DCM BELGIË

familiebedrijf DCM meer dan 40 jaar ervaring in het
ontwikkelen, produceren en het vermarkten van

1991: DCM NEDERLAND

hoogkwalitatieve organische meststoffen, bodemverbeteraars, vloeibare meststoffen en biostimulanten.

UW PARTNER VOOR
DE DUURZAAMSTE EN
MOOISTE VELDEN!

2000: CUXIN-DCM DUITSLAND

Een team van enthousiaste onderzoekers, adviseurs
en ingenieurs staat ter beschikking. Zo wordt de meest

2015: DCM FRANKRIJK

geschikte en duurzame oplossing voor elke toepassing
of ieder probleem gevonden.

2016: DCM OOSTENRIJK

Met het behalen van het MVO milieucharter toont DCM
Duurzaamheidsverslag
Ecologische prestaties 2016
www.dcm-info.be

aan dat kwaliteit, veiligheid, milieu en maatschappelijk 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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ORGANISCHE MESTSTOFFEN
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minerale oorsprong. De meeste grondstoffen zijn reststromen
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DCM meer dan 40 grondstoffen van dierlijke, plantaardige en
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Voor de productie van zijn organische meststoffen gebruikt

LL
RO

uit de voedingsindustrie. Door deze te gebruiken geeft DCM ze

Door het gebruik van verschillende organische grondstoffen
die bestaan uit verscheidene koolstofbronnen komen de

75-100

voedingselementen continu vrij gedurende een aantal

een tweede leven.

maanden. Deze "controlled organic release" is ook gemeten

Elke grondstof heeft een specifieke voedingswaarde en een

en bewezen in verschillende laboratoria en praktijksituaties.

eigen vrijstellingspatroon van voedingselementen (N-P-K-Mg-...)

De grasmat wordt dagelijks gevoed, er is minder maaiafval en

en sporenelementen (Fe-Mn-B-...). Dit stelt DCM in staat om voor

uitspoelingsverliezen zijn ook minimaal. Met DCM TURF-MIX

iedere grasmat in elke seizoensperiode de uitgekiende meststof

heeft DCM zelfs een organisch-minerale meststof die 100-150

samen te stellen.

dagen werkt!

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

...
CACAODOPPEN

DRUIVENPITTEN

TARWEGLUTEN

BLOEDMEEL

BEENDERMEEL

ELKE ORGANISCHE GRONDSTOF
IS EEN VOEDINGSBRON
VOOR HET BODEMLEVEN

VERENMEEL

SOJA

VINASSE EXTRACT

ELKE GRONDSTOF HEEFT EEN
SPECIFIEKE N-P-K WAARDE
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GELIJKMATIGE EN
CONTINUE GROEI

ORGANISCH-MINERALE MESTSTOF
MET EXTRA LANGE WERKING
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MINDER UITSPOELING
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VERBETERDE
WORTELONTWIKKELING

Het MINIGRAN® granulaat bevat door het unieke productie-

• GUARAN

proces dezelfde voeding in elk korreltje. Bij diverse onderzoeken

Naast organische en mineraal-organische meststoffen heeft DCM

is zelfs gebleken dat MINIGRAN® tot 60% efficiënter te verdelen
is ten opzichte van een reguliere korrel of kruimel! Deze perfecte

TE
E

ROOTING

verdeling zorgt voor een gelijkmatige groei en kleur, waardoor
er geen vlekkenpatroon ontstaat. De kleine korreltjes van het

ook specifieke meststoffen voor de beste wortel- en (her)groei.
Producten zoals DCM VIVIFOS® zijn niet meer weg te denken bij
de aanleg en het onderhoud van een sportveld. DCM VIVIFOS®
zorgt voor een snelle en langdurige fosfaatbeschikbaarheid. Een

MINIGRAN®-granulaat vallen dieper in de grasmat. Hierdoor

grasmat met meer en actievere wortels is beter bestand tegen

D
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wordt de efficiëntie vergroot, omdat de korrels niet worden op-

stresssituaties.

gezogen bij het maaien.

5,3 cm

BETERE VERDELING VOOR UNIFORME KLEUR EN GROEI

DIEPE EN ACTIEVE WORTELS

1 korrel

23 kruimels

94 M

GESLOTEN EN STERKE GRASMAT

®

INIGRAN

verdeling van 10 kg/100 m² in functie van korreltype - 2 dimensionele afbeelding op ware grootte
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BODEMVERBETERAARS
Een gezond en actief bodemleven is de garantie voor een
gebalanceerde bodem en gezonde planten die tegen een stootje
kunnen. De natuurlijke omzetting van de DCM producten in de
bodem stimuleert de ontwikkeling van een rijk, gevarieerd en
positief bodemleven.
DCM voedt niet alleen dit microbieel bodemleven, maar heeft
ook producten, zoals DCM VIVISOL®, om dit op peil te brengen
en te houden, onmisbaar voor een divers en actief bodemleven
onder de grasmat.

added

TRACE
ELEMENTS

EXTRA SPORENELEMENTEN

EXTRA
WETTING AGENT

Ook op sportvelden zijn sporen

Aan sommige producten wordt tij-

elementen noodzakelijk en wor-

dens het productieproces een speci-

den soms tekorten geconstateerd.

fieke wetting agent voor gras toege-

DCM heeft zowel vaste als vloeiba-

voegd: DCM INTRO®. Zo dringt vocht

re producten met extra sporenele-

sneller in de bodem en verspreidt

menten die een specifiek tekort of

het zich uniform in de toplaag.

een combinatie van tekorten op-

Droogteplekken worden aangepakt

nieuw aanvullen.

en op deze manier is de grasmat gewapend tegen droogtestress.

Onderzoeksproject bodemleven in relatie tot gezondheid plant, Scientia Terrae vzw, België

+BACILLUS

sp.

6

REDENEN OM U TE OVERTUIGEN
VAN HET EFFECT VAN BACILLUS sp.:
WATERVERDELING
ZONDER DCM INTRO®

✔ Creëert de ideale bodemomstandigheden: zowel fysisch als biologisch
✔ Zorgt voor een snelle kolonisatie van de rhizosfeer
✔ Maakt bodemfosfor vrij en opneembaar voor plantenwortels
✔ Zorgt voor een optimale gezondheidstoestand van planten en wortels
✔ Voor een sterkere grasmat met betere groei en kwaliteit
✔ Meerwaarde voor talrijke gewassen bewezen in wetenschappelijk onderzoek
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BETERE WATERVERDELING
MET DCM INTRO®

NATUURLIJK SPORTEN WE
HET LIEFST OP NATUURGRAS!
Om iedereen 100% te laten genieten dienen er een
aantal essentiële wensen van de gebruiker en
eigenaar vervuld te worden. De gebruiker wil graag
een groene en dichte grasmat die te allen tijde vlak,
droog en bespeelbaar is, ook na een fikse regenbui.
Voor de eigenaar, vaak de gemeente, zijn ook andere
zaken van belang bij de keuze van het juiste product.
Onderhoud op een duurzame manier en geen gebruik
maken van chemische bestrijdingsmiddelen om
onkruiden of ziekten te lijf te gaan zijn hiervan enkele
voorbeelden. Al deze zaken kunnen meespelen in het
beslissingproces omtrent de producten die toegepast
moeten worden met als doel alle partijen gelukkig te
maken en te houden.

DCM VITAL-GREEN

DCM VIVIFOS®

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

NP 4-30

MINIGRAN® TECHNOLOGY

MINIGRAN® TECHNOLOGY

WAAROM LETTEN OP
DE JUISTE VOEDING?
Een sportveld wordt veel betreden. De grasmat
moet tegen een stootje kunnen zoals een sliding. De
grassoorten die worden gezaaid, worden daar speciaal
op geselecteerd. Maar gras heeft, zoals alle planten,
een gerichte voeding nodig om optimaal te groeien
en snel te herstellen. Uit vele praktijkonderzoeken is
gebleken dat DCM meststoffen de juiste voeding zijn
voor een sterke grasmat gedurende het hele seizoen!
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DE DCM ADVISEUR,
UW AANSPREEKPARTNER
Onze adviseurs kunnen velden beoordelen en advies

besproken worden en indien noodzakelijk kan de

geven. In de praktijk betekent dit dat de DCM adviseur

adviseur het veld ook bezoeken. Tevens kunnen

vanuit een recente bodemanalyse (niet ouder dan

veranderende omstandigheden zoals het weer of

3 jaar) een gericht advies zal opmaken in overleg met

speelschade worden bekeken. Zo heeft de adviseur een

de beheerder. Hierin zullen o.a. de speeluren, betreding

compleet beeld en kan op tijd het juiste plan worden

en overig gebruik meegenomen worden. Indien nodig

opgesteld.

zal de behoefte worden aangepast om de kwaliteit van
het veld voor het gewenste gebruik te garanderen.

De DCM adviseur kan ook meedenken met de
mechanische

onderhoudsmaatregelen,

waardoor

De momenten waarop de DCM adviseur langskomt zijn

de kwaliteit van het veld naar een hoger niveau kan

het voorjaar, na de doorzaai, bij renovatie en in het najaar.

worden gebracht.

Op deze manier kunnen vragen of problemen tijdig

STAPPENPLAN VOOR
HET BESTE VELD!
Stap 1 Inventarisatie velden
Stap 2 Gebruik velden en kwaliteitsverbetering
Stap 3 Bemestingssadvies op basis
van de bodemanalyse
Stap 4 Controle gedurende de seizoenen

DCM START

DCM TURF-MIX

Stap 5 Evalueren en zo nodig aanpassen

NPK 18-3-3 + 2 MgO

NK 18-0-8 + 0,08% Fe (EDTA)
met verlengde werkingsduur

MINIGRAN® TECHNOLOGY
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MINIGRAN® TECHNOLOGY

STAP 1:
INVENTARISATIE VELDEN
Bij de eerste stap is het belangrijk om te weten wat de situatie

Al deze informatie wordt genoteerd en verwerkt in een

van het veld aan het begin en het eind van een speelseizoen

rapport om zo een juist beeld te krijgen van de beginsituatie

is. De velden zullen door de DCM adviseur worden bezocht en

van alle speelvelden.

geïnventariseerd op onder andere:

OPBOUW VELD EN CONSTRUCTIE
›

Beworteling

›

Opbouw van de toplaag

›

Hardheid

›

Storende lagen

›

Plasvorming

›

Vlakheid

›

Aanwezigheid en gebruik van beregening

›

Drainage

GRASMAT
›

Speelschade

›

Kale plekken

›

Grasbezetting

›

Het aandeel slechte en goede grassen

›

Het aandeel onkruid op het veld

›

Huidig maairegime

›

Bodemziekten en insecten

DCM SPORT-MIX

DCM GRASS-CARE

NPK 8-3-12 + 3 MgO

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

MINIGRAN® TECHNOLOGY

MINIGRAN® TECHNOLOGY

Storende lagen kunnen worden gevonden met een
penetrometer. Deze geeft aan of er storende lagen zijn
en op welke diepte. Een andere manier is het steken
van een profielkuil. Hierdoor is de opbouw van de
bodem eenvoudig te zien. De storende lagen zullen in
overleg worden aangepakt door de juiste mechanische
bewerking.
Al deze maatregelen en bewerkingen verbeteren de
kwaliteit bij het gebruik van het veld, waardoor minder
afgelastingen, plassen en blessures zullen ontstaan.
16
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STAP 2:
GEBRUIK VELDEN EN
KWALITEITSVERBETERING
In de tweede stap worden het gebruik (o.a. aantal speeluren)

Bodemleven stimuleren in een bestaande grasmat is mogelijk,

en de kwaliteitsverbetering bekeken. Hierbij worden de

door het inwerken van DCM VIVISOL® bij het prikken. Het

geanalyseerde gegevens uit stap 1 gebruikt en de mogelijke

verbeteren van het bodemleven zorgt er tevens voor dat

oplossingen besproken om de kwaliteit van de velden te

organische stof beter wordt afgebroken en de toplaag niet

verbeteren.

BETERE BEWORTELING

vervet.

Denk hierbij aan het verminderen van de speelschade door
het stimuleren van de juiste grassoorten in een aangepast
onderhoudsschema. De juiste grassen, Engels raaigras en
veldbeemgras, hebben een dieper en beter wortelstelsel dan
andere grassoorten. Dit zorgt voor een dichte grasmat die
minder last heeft van speelschade door slidings en waarin
onkruiden minder kans krijgen.
DCM meststoffen stimuleren de juiste grassen en verhogen
hun aandeel in de grasmat. Dit zorgt direct voor een dichtere
grasmat zoals uit officiële onderzoeken is gebleken.
Een goed wortelstelsel en diepe wortels vormen een natuurlijk
drainagesysteem, waardoor de waterafvoer verbetert. Diepe
wortels kunnen meststoffen beter opnemen. Dit zorgt voor
minder uitspoeling waardoor de efficiëntie van het bemesten
verbeterd wordt.

DCM VIVISOL® MINIGRAN®

STIMULANS BODEMLEVEN

60% OS + Bacillus sp.
MINIGRAN® TECHNOLOGY

DCM VOOR DE DICHTSTE GRASMAT

% grasbezetting na het speelseizoen

50
40
30
20

Meer info over de graszaadkeuze bij
inzaai / doorzaai : zie pagina 24 en 25.
3

1 = referentie 100 % KAS + TSF
2 = gecoate meststof

2

3 = DCM bemestingsschema
4 = andere organisch-minerale meststoffen
1

10

NMI in opdracht van Branchevereniging Sport & Cultuurtechniek, Nederland,

0

Gemiddelde grasbezetting: 43,3
0
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STAP 3:
BEMESTINGSADVIES OP BASIS
VAN DE BODEMANALYSE
De derde stap is het opmaken van een bemestingsschema op

Uit de analyse komt ook de CEC (kationenuitwisselings

basis van een bodemanalyse. Deze stap zorgt ervoor dat geen

capaciteit) in de bodem naar voren. Deze waarde geeft

overbemesting plaatsvindt waardoor onnodige uitspoeling

aan hoeveel kationen zoals K+,

van voedingselementen in het oppervlaktewater voorkomen

H en Na zijn gebonden in de bodem. Door de juiste ele-

wordt. Dit werkt in het voordeel van het milieu. In het advies

menten te geven, verbetert de bezettingsgraad maar

+

Mg+, Ca++, NH4+ maar ook

+

zal men in eerste instantie de tekorten in de hoofd- en sporen-

ook de structuur en de pH-waarde. De binding is niet

elementen aanvullen zodat de grasplant optimaal kan groeien.

permanent, want de plant kan altijd een beroep doen op de

Een gezonde plant is immers minder ziek en zwak en zal

voedingselementen, waardoor een tekort van voedings

beter bestand zijn tegen concurrentie van onkruiden en

elementen bij een goede CEC bijna uitgesloten is.

ongewenste grassen.
In een interne studie werden analyseresultaten van een 100Organische stof is ook een belangrijk onderdeel van de

tal sportvelden over een periode van 5 jaar vergeleken. Bij een

analyse. Een hoog organische stofgehalte (> 5 %) op sport-

gemiddelde jaarlijkse N-behoefte van 160 – 200 kg/ha kan bij

velden is niet gewenst, omdat de waterdoorlaatbaarheid

het toepassen van een DCM bemestingsschema de N-input

verslechtert en de toplaag zal vervetten. Een proef van ISA

verlaagd worden tot 130 kg/ha jaar en dit met behoud van een

(Instituut voor sportaccommodaties) heeft bewezen dat bemesten

kwalitatieve grasmat. Dit is te danken aan de hogere efficiëntie

met DCM meststoffen geen ongewenste verhoging van het

en de lagere uitspoeling van de toegepaste eenheden.

organische stofpercentage in de bodem veroorzaakt.

GEEN VERVETTING VAN DE TOPLAAG

CEC BEZETTING IN FUNCTIE VAN pH OP HET
NEGATIEF GELADEN KLEI-HUMUSCOMPLEX
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DCM bemestingsschema, ISA, Nederland

Lage pH
Slechte CEC bezetting
Slechte bodemstructuur
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Optimale pH
Goede CEC bezetting
Goede bodemstructuur
21

STAP 4:

STAP 5:

CONTROLE GEDURENDE
HET SEIZOEN

EVALUEREN EN ZO NODIG
AANPASSEN

Elk jaar is verschillend en er is sprake van een natuurproduct.

Bij de evaluatie aan het eind van groeiseizoen zullen alle

Op analyses is veel te zien, maar voor een goed beheer zal

onderhoudsmaatregelen en de gegeven bemesting worden

de DCM adviseur gedurende het seizoen meerdere malen

verwerkt in een kostenoverzicht. Zo ziet men in een oogopslag

de velden bezoeken. Dan kan hij de werking van de gegeven

de kosten en besparingen per veld. Een planning voor het

meststoffen monitoren en zo nodig bijsturen. De adviseurs

volgende jaar kan opgemaakt worden.

volgen de weersomstandigheden op (te nat of te droog, te heet
of te koud) en staan altijd paraat om in te spelen op wat de

Deze rapportages kunnen de volgende jaren gebruikt worden

situatie vraagt. De controles kunnen alleen of samen met de

om de bemesting en het onderhoudsschema van het sportveld

beheerder worden uitgevoerd en op basis van de bevindingen

verder te optimaliseren. Dit toont aan dat duurzaam beheer van

zal een rapportage worden gemaakt.

grassportvelden niet alleen beter is voor het milieu, maar ook
de kosten per veld kan verlagen en de kwaliteit kan verhogen!

De beheerder zal altijd een klankbord vinden in de DCM
adviseur voor vragen of problemen. Denk hierbij aan de
hoeveelheid water per beregening, het ideale moment voor
de bemesting, de manier waarop het product gestrooid moet
worden met de juiste afstelling van de strooier etc.

22
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GRASZADEN VOOR
SPORTVELDEN

DCM graszaden voor sportvelden
met tetraploïd Engels raaigras:
›

snellere en betere opkomst; ook bij lagere 		

De keuze van het graszaadmengsel is van essentieel belang

temperaturen, waardoor ook vroeg in het voorjaar

voor een geslaagd sportveldproject. Op basis van zijn

en laat in het najaar ingezaaid/doorgezaaid kan

kennis en ervaringen heeft DCM naast meststoffen sinds

worden

meerdere jaren ook topklasse graszaden voor sportvelden

›

in zijn assortiment. Deze graszaadmengsels helpen de

sneller sluiten van de grasmat: betere 		
onkruidonderdrukking

sportveldbeheerder om elke nieuwe inzaai of renovatie van
een bestaand sportveld met succes te realiseren.

›

diepere beworteling: beter bestand tegen droogte

Jaarlijks worden de DCM graszaadmengsels geëvalueerd

›

uitmuntend in standvastigheid en 			
betredingstolerantie

in praktijkproeven. De gebruikte rassen worden vergeleken
met de nieuwe officiële rassenlijsten en indien mogelijk
worden de samenstellingen verbeterd. Zo blijven de DCM
graszaadmengsels optimaal presteren en zorgen ze elk jaar
opnieuw voor het beste resultaat, ook bij aanleg of doorzaai
onder tijdsdruk, extreme weersomstandigheden en intense
betreding.
Eén van de verbeteringen van de laatste jaren is het toevoegen
van tetraploïd Engels raaigras, speciaal veredeld voor gebruik
op sportvelden.

DCM SOCALCIO®

DCM TERRENO®

›

minder ziektegevoelig

›

goede zomer- en winterkleur

ORGANISCH-MINERALE MESTSTOFFEN

GRASZADEN VOOR SPORTVELDEN

DCM START

DCM VITAL-GREEN

DCM SOCALCIO®

DCM TERRENO®

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

40 % Lolium perenne;
35 % Lolium perenne tetraploïd;
25 % Poa pratensis
15 kg

50 % Lolium perenne;
30 % Lolium perenne tetraploïd;
20 % Poa pratensis
15 kg
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ELEMENTS
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DCM SPORT-MIX

DCM GRASS-CARE

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

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

TRACE
ELEMENTS

EXTRA FOSFOR?

DCM PN-MIX

DCM VIVIFOS®

NP 10-17
25 kg
MINIGRAN® TECHNOLOGY

NP 4-30
25 kg
MINIGRAN® TECHNOLOGY

Indien nodig kunnen voor specifieke toepassingen ook andere mengsels op maat geproduceerd worden.
Voor meer info contacteer uw DCM adviseur.

BODEMLEVEN EN -STRUCTUUR

DCM VIVISOL® MINIGRAN®

DCM GROEN-KALK®

DCM ZEEWIERKALK

Organische bodemverbeteraar
+ Bacillus sp. - 60 % OS
25 kg
MINIGRAN® TECHNOLOGY

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

NW 50
40 kg - 20 kg
korrel

FOR ORGANIC GROWING

VEGETAL

FOR ORGANIC GROWING

FOR ORGANIC GROWING

PROBLEEMOPLOSSERS

SPECIFIEKE MESTSTOFFEN

DCM MIX-GREEN PLUS

DCM MICRO-MIX

NPK 10-3-7 + 2 MgO +
0,2 % Fe (EDTA) + wetting agent
25 kg
MINIGRAN® TECHNOLOGY

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

ELEMENTS

FOR ORGANIC GROWING

VEGETAL

DCM LIQUID-GREEN®

DCM REDU-BAC

Wetting agent voor gras
20 L - 5 L
vloeibaar

25 % N + 0,3 % Fe
+ INTRO® effect
20 L - 5 L
vloeibaar

25 L
vloeibaar

added

added

added

TRACE

DCM INTRO®

TRACE

TRACE

VEGETAL

ELEMENTS

FOR ORGANIC GROWING

DCM OLEGA® COMPLEX

DCM OLEGA® FER

DCM VITACT® R

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

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

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

ELEMENTS

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

TRACE
ELEMENTS

added

TRACE
ELEMENTS
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DCM - De Ceuster Meststoffen N.V.
Bannerlaan 79
2280 Grobbendonk - BELGIË
Tel: +32 (0)14/257.357
e-mail: dcm@dcm-info.com

Uw DCM adviseur =
uw aanspreekpartner
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3

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

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

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

4 Damien Denayer
Wallonië en Brussel
0479/ 62 12 23
dde@dcm-info.com

