
DCM VIVIMUS® 
HEIDE, RHODO 

 
 

Samenstelling 

GEMENGD ORGANISCH BODEMVERBETEREND MIDDEL RIJK AAN 
ORGANISCHE STOF 

 
op basis van: tuinturf, gecomposteerde naaldhoutschors, druivenpittenkoek, 
gedroogde kippenmest en gedroogde koemest 

 
Droge stof  ..........................................................................  40 % 
Organische stof  .................................................................  22 % 

 

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 

• uniek organische plantputverbeteraar met aangepaste zuurtegraad (pH) voor de aanplanting van zuurminnende 
planten: heide, rhododendron, azalea, camellia, hortensia, pieris, skimmia… 

• topper voor het aanplanten van hagen 

• 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 dat wortels zich op een gezonde manier 
ontwikkelen 

• voor een snelle inworteling, een goede weggroei en bijgevolg een geslaagde aanplanting 

• 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 (=2340 L) 

Ook beschikbaar in big bags en los gestort (vrac)  
 
 
 
 
 

 



DCM VIVIMUS® 
HEIDE, RHODO 

 
Gebruiksaanwijzing 

De exacte dosis hangt af van het type bodem en het moment van toepassen. Vraag ons gericht advies. 

 

AANPLANTING 

 

• VOLLE GRONDSTOEPASSING........................................................................................................ 100 - 300 L/10 m² 

 

• DCM PLANTPUTMETHODE 

o Kies steeds stevige en gezonde planten met een goed vertakt wortelstelsel.  

o Graaf een plantgat dat ruim dubbel zo groot is als de wortelkluit. 

o Maak een mengsel van 1 deel uitgegraven grond met 1-2 delen DCM VIVIMUS® 

o Bedek de bodem van het plantgat met een flinke laag van het mengsel. 

o Zet de wortels of de kluit van de plant erop. Spreid de wortels van de plant uit en vul het plantgat met 
hetzelfde mengsel. 

o Druk de grond stevig aan. Geef een flinke hoeveelheid water voor een goede aansluiting tussen de 
wortelkluit en de nu humusrijke bodem, die het vocht beter vasthoudt. 

 

BESTAANDE TUIN 

 

DCM VIVIMUS® kan ook als bodemverbeteraar gebruikt worden bij bestaande aanplantingen. Door jaarlijks enkele 
centimeters DCM VIVIMUS® in de toplaag van de bodem te mengen, behoudt de grond zijn optimale structuur en 
droogt hij minder snel uit. 
 

 
           
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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