
 

TECHNISCHE FICHE 
VOOR BELGIË 

 
 
 
 

DCM KOEMEST 
 
 
 
 
 

Eigenschappen 
 

 gedroogde koemest 

 dankzij drogingproces hoog gehalte aan droge en organische stof voor een luchtige en kruimelige 
bodemstructuur 

 verhoogt het vermogen om water en voedingselementen vast te houden  

 ondergaat een droging en warmtebehandeling conform hygiëne-eisen verordening (EG) nr. 1774/2002 
en is hierdoor vrij van onkruidzaden en ziektekiemen 

 veilig zowel voor planten als voor bodem 

 mag tot vlak voor het zaaien of planten gebruikt worden, zonder verbrandingsgevaar 

 toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw [bevat enkel grondstoffen toegelaten in Bijlage II 
van de verordening (EEG) nr. 2092/91 inzake de biologische productiemethode en wijzigingen] 

 korrel- of kruimelvorm, vlot toepasbaar ook op moeilijk berijdbare terreinen (strooibaar zoals een 
gekorrelde meststof) 

 
 
 

Technische omschrijving 
 
Organisch bodemverbeterend middel op basis van gedroogde mest van koeien met 50 % organische stof, 
in korrel- of kruimelvorm. 
 
 
 

Verpakking 
 
zakken van 25 kg (korrel) – 36 zakken/euro pallet (= 900 kg) 
zakken van 18 kg (kruimel) – 36 zakken/euro pallet (= 648 kg) 
 
 

Code: BE-NL/KVE 13-09-10 



Vorm 
 
organisch bodemverbeterend middel in korrel- of kruimelvorm 
 
 

Gebruiksaanwijzing 
 
De exacte dosis hangt af van de behoefte van het gewas, het moment van toepassen, het voedingsreserve 
in de bodem en de intensiteit van begieten. 
 
GROENTEN 

 vruchtgroenten ............................................................................................................. 25 - 35 kg/100 m² 

 bladgroenten ................................................................................................................ 25 - 35 kg/100 m² 

 knol- en wortelgroenten ............................................................................................... 25 - 30 kg/100 m² 

 andere groenten ........................................................................................................... 25 - 30 kg/100 m² 
 
FRUIT 

 aanplanting ................................................................................................................... 30 - 40 kg/100 m² 

 onderhoud .................................................................................................................... 25 - 30 kg/100 m² 
 
BOOMKWEKERIJ ............................................................................................................ 15 – 25 kg/100 m² 
 
SIERTEELT ....................................................................................................................... 15 – 30 kg/100 m² 
 
GRASSPORTVELDEN 

 aanleg .......................................................................................................................... 25 - 35 kg/100 m² 
Uitstrooien voor het zaaien en inwerken in de bovenste laag (25 cm). 

 onderhoud .................................................................................................................... 25 - 30 kg/100 m² 
 

GAZONS 

 aanleg .......................................................................................................................... 25 - 35 kg/100 m² 
Uitstrooien voor het zaaien of leggen van grasrollen en inwerken in de bovenste laag (25 cm). 

 onderhoud ..................................................................................................................... 25- 30 kg/100 m² 
 
SIERTUIN 

 aanleg 
  aanplanting van bomen en sierstruiken .................................................................. 30 -35 kg/100 m² 
  aanplanting vaste planten en bloemen ................................................................... 25- 35 kg/100 m² 

 onderhoud .................................................................................................................... 25 - 30 kg/100 m² 
 
Vraag ons gericht advies, aangepast aan uw planten en teeltsysteem. 
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