
DCM VIVIMUS® GAZON 
 
 
Samenstelling 
ORGANISCH BODEMVERBETEREND MIDDEL - VERRIJKT GEMENGD 
ORGANISCH-MINERAAL BODEMVERBETEREND MIDDEL RIJK AAN 
ORGANISCHE STOF WAARIN BACTERIEN GEMENGD ZIJN 

 
op basis van: tuinturf, turfstrooisel, druivenpittenkoek, vulkanische 
lava 0-3 mm voor het verbeteren van de luchtwaterhuishouding van 
bodems, zand, ontlijmd beendermeel, vleesbeendermeel, 
beendermeel, cacaodoppen, meel van oliekoeken (druivenpitten), 
vinasse-extract, hoefmeel, haarmeel, verenmeel en bloedmeel 

22% organische stof 

 

Bevat dierlijke bijproducten 

Bevat Cat. 3 

Bevat bacteriën: Bacillus sp. 

Ontheffingsnummer: EM035.MM 

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

Eigenschappen 

• gemengd organisch bodemverbeterend middel, rijk aan organische stof (22% O.S.), afkomstig van 
hoogwaardige natuurlijke grondstoffen 

• uitermate geschikt als bodemverbeterend middel bij het doorzaaien na het verticuteren of ontmossen en bij 
het herstellen van kale, beschadigde of verbrande plekken 

• zorgt voor een afdekking van het graszaad, een betere kieming en een betere beworteling 

• kan ook gebruikt worden voor het uitvlakken van molshopen en andere oneffenheden in het gazon en bij de 
aanleg van een nieuw gazon 

• zorgt voor een humusrijke, luchtige grond met een groot waterhoudend vermogen en een verhoogd vermogen 
om voedingselementen vast te houden 

• creëert een ideale verhouding tussen lucht en vocht in de bodem zodat de wortels zich op een gezonde manier 
ontwikkelen 

• selecte verscheidenheid aan organische stoffen voor de ontwikkeling van een gevarieerd en rijk bodemleven, 
onmisbaar voor een gezonde en sterke planten 

 

Verpakking 

Zakken van 60 L - 39 zakken / pallet  

Zakken van 40 L - 54 zakken / pallet 

 

 
 
 
 

 



DCM VIVIMUS® GAZON 
 

 
 

Gebruiksaanwijzing 

HERSTELLEN VAN KALE PLEKKEN 

1. Hark de grond op de kale plek licht los. 

2. Maak een mengsel van 60 liter DCM Vivimus® Gazon met 150-300 gram graszaad voor 15 m² die u wenst te 

herstellen. Doe dit bij voorkeur op een plastiek, een stuk karton of in een emmer. 

3. Meng het graszaad goed onder de DCM Vivimus® Gazon. 

4. Strooi dit mengsel uit over de kale plek en hark licht in. 

5. Druk goed aan. 

6. Hou de bodem vochtig tot het gras opkomt. 

 

DOORZAAIEN NA VERTICUTEREN 

Meng 150 gram graszaad met 60 liter DCM Vivimus® Gazon voor 15 m². 

Strooi dit mengsel uit.  

Druk nadien aan en geef voldoende water. 

 

UITVLAKKEN VAN ONEFFENHEDEN 

Hark de grond een beetje los en meng DCM Vivimus® Gazon onder de bestaande grond. Maak het oppervlak 
effen. Eventueel kan in dit mengsel bijgezaaid worden met DCM graszaad (dosis: 100-200 g/10 m²). 

 

AANLEG VAN EEN GAZON 

50 - 100 liter/10 m² DCM Vivimus® Gazon, ondermengen in de bodem voor het zaaien of het leggen van 
graszoden. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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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