
DCM LAVAMEEL 

K + Ca+ Mg + Si + Fe 
 
 
 

Samenstelling 

Meststof - Lavameel 
 

KALIUMOXIDE totaal  K2O  2,5% 
CALCIUMOXIDE totaal  CaO  2% 
MAGNESIUMXOXIDE totaal MgO  3% 

 
SILICIUMDIOXIDE totaal  SiO2  65 % 
IJZER totaal   Fe  1 % 

 
Ontheffingsnummer: EM230.A 

 
Toegelaten voor gebruik in de biologische land- en tuinbouw 
overeenkomstig Verordening (EU) 2018/848 en wijzigingen inzake de 
biologische productie. 
 
 

Eigenschappen  
Waarom de meest vruchtbare bodems ter wereld zich rond vulkanen bevinden? Dat is te danken aan de afgekoelde, 
gestolde lava, die veel voedingsstoffen bevat voor planten. Op deze eigenschappen is het gebruik van 
gesteentemelen gebaseerd.  
 
DCM Lavameel is een fijn, gemalen poeder, afkomstig van vulkanisch gesteente. Het heeft dus meerdere voordelen 
voor planten en is bovendien helemaal natuurlijk! 

 

• rijk aan mineralen voor een optimale groei waardoor planten sterker en weerbaarder worden voor extreme 
weersomstandigheden (droogte, vorst…) 

• hoog gehalte aan silicium: silicium verhoogt de mobiliteit van fosfor en zorgt zo voor een betere beworteling en 
plantengroei 

• het aanwezige ijzer zorgt voor een diepgroene bladkleur 

• door de gasvorming tijdens de snelle afkoeling is het gesteente gepoft en heeft het lavameel een grote 
porositeit 

• door lavameel in te werken in de grond, verbetert de bodemstructuur en wordt de grond losser 

• kan verstoven worden over de planten: hierdoor wordt een fysische barrière aangebracht waardoor de plant 
minder toegankelijk wordt voor schimmels, rupsen en andere schadelijke insecten. Ze worden verhinderd zich te 
vestigen en laten je groen met rust. 

 
 

 Vorm 

poeder 

 
Verpakking 

zakken van 20 kg – 48 zakken/euro pallet (= 960 kg) 
 



DCM LAVAMEEL 

              K + Ca+ Mg + Si + Fe 
 

 

Gebruiksaanwijzing 
De exacte dosis hangt af van : 

- de behoefte van het gewas 

- het moment van toepassen 

- het voedingsreserve in de bodem / het substraat 

- de bodemgesteldheid / substraatsamenstelling 

- de cation exchange capacity CEC van de bodem / substraat 

- de intensiteit van begieten 

- de andere gegeven meststoffen 
 
INWERKEN / INMENGEN 
 

• volle grond moestuin, hobbyserre/kas, siertuin en gazon:   ..........................................................  100 – 300 g/m² 
Ideaal tijdens het zaaiklaar leggen van het perceel 
 

• potgrond  .................................................................................................................................................  5 – 10 g/L 
 

• m² moestuin  ............................................................................................................................................  100 g/m² 
 
TIP: Los DCM Lavameel op in lauw water en begiet vervolgens uw planten met dit verrijkte water. Hierdoor geeft u 
de planten water én de nodige mineralen in één beweging. 
 
 
VERSTUIVEN 
 
Verstuif DCM Lavameel bij droge weersomstandigheden met de hand of met een poederverstuiver over de planten. 
 

• dosis  .......................................................................................................................................  200 – 300 g/100 m² 

• frequentie  .................................................................................................................................  elke 2 tot 3 weken 

• toepassingsperiode  ............................................................................................................  van maart tot oktober 
 
Vraag een gericht advies, aangepast aan uw planten en teeltsysteem 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Producten van DCM bereiken de nutritionele waarden vermeld op de verpakking en/of de technische fiche en zijn volledig traceerbaar. Productadviezen zijn enkel informatief en leiden niet tot 
een verbintenis of overeenkomst. De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en onderzoek. Elke plant en elk teeltsysteem heeft zijn eigen meststoffenbehoefte. Ook het 
moment van de toepassing, de voedingsreserve in de bodem/substraat en de wettelijke (bemestings-)normen zijn van belang bij het bepalen van de dosis. Het is raadzaam (goede praktijk) nieuwe 
toepassingen telkens vooraf op kleine schaal te testen. Meststoffen veroorzaken een EC verhoging en kunnen een invloed hebben op de pH. Het is van essentieel belang dat met al deze factoren 
rekening wordt gehouden bij het gebruik van een meststofproduct of bij het combineren van verschillende meststoffen. Substraten waaraan meststoffen werden toegevoegd dienen na levering 
z.s.m. verwerkt te worden. DCM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgschade bij gebruik van zijn producten. 
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