
 Supergemakkelijk het allergroenste gazon 
met DCM Microgazon Plus  

Met deze actie heb je razendsnel  
een diepgroen dicht gazon 

Tuin-Actiekrant
editie 2017-1

5-voudige  
werking

�	Vermindert de viltlaag  
 ➜ maakt verticuteren overbodig

�	Helpt indirect tegen mos

�	Voedt het gras

�	Ontzuurt de bodem lichtjes

�	Betere opname van  
 voedingselementen

Ja dat kan zeker héél gemakkelijk met DCM 
Microgazon Plus. Wanneer je het gazon niet 
verticuteert  ontstaat er vaak een verstikkende 
viltlaag. Daardoor komt er geen zuurstof meer   
bij de graswortels en kan het gras afsterven.  
Een grasplant heeft net als wij water, voedsel, 
zuurstof en de juiste leefomstandigheden nodig. 

Tot nu toe moest je dus elk voorjaar verticuteren, 
maar DCM Microgazon Plus doet dit werk juist 
voor je. Miljoenen nuttige bacteriën die aan de 
wonderkorrels zijn toegevoegd werken dag in dag  
uit en verteren afgestorven mos, maairesten en 

ander dood materiaal. Zo voorkomen ze een viltlaag 
en kan het gras blijven ademen. Daarnaast heeft 
DCM Microgazon Plus ook een indirecte werking 
tegen mos: het mos wordt vanaf de wortels 
aangepakt en afgedood. Het afgedode mos wordt 
dan ook weer verteerd door de nuttige bacteriën. 
Om bestand te blijven tegen weersomstandigheden, 
betreding, spelende kinderen en huisdieren bevat 
deze meststof eveneens de juiste voeding voor het 
gazon waardoor deze een prachtige diepgroene kleur 
krijgt. De voeding werkt maar liefst gedurende 100 
dagen!
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 Supergemakkelijk het allergroenste gazon 
Microgazon Plus

 Mos verwijderen
 DCM Gazon Pur® + Riparo® Plus

 Heerlijke volle vruchten en grote kroppen sla!
Bio  natuurlijk!

en nog veel meer ...

Tip 
Zo zorg je er voor dat kale plekjes direct worden opgevuld met  gras en behoud je je een dichte 
zode zonder mos en onkruid. Gebruik DCM Riparo® Plus (herstelgazon) of DCM Activo® Plus 
(speel- en sportgazon) om door te zaaien. Deze graszaadmengsels ontkiemen als de beste bij 
lagere temperaturen. Voor schaduwgazons en gazons onder bomen en hagen gebruik je DCM 
Ombra® Plus; dit graszaadmengsel blijft zelfs sterk onder moeilijke omstandigheden.  
Deze graszaadmengsels bevatten eveneens een organische meststof zodat de graszaden  
snel groeien en je snel een dichte sterke grasmat hebt in het voorjaar.

 Zaai in het voorjaar het gazon door

 Heb je mos in je gazon? 

Bij aankoop van 1 zak  Gazon Pur 10 kg of 20kg

Kijk snel binnenin voor meer info

GRASZAAD VOOR KALE  
PLEKKEN HERSTELLEN
DCM Riparo® Plus 260 g

GRATIS

ook verkrijgbaar  in 1,5 kg - 
3 kg - 20 kg 
vanaf  €  7,95

kalk

meststof

nuttige bacteriën



Met DCM Gazon Pur® heb je dat zo voor elkaar. Deze gazonvoeding zorgt 
voor een mooi groen gazon, pakt het mos vanaf de wortel aan en doodt  
zo de gehele wortel af. Het voordeel is dus dat de gehele mosplant wordt 
afgedood. Deze wordt bruin en kan je gemakkelijk verwijderen.  
DCM Gazon Pur® bevat bovendien de juiste voeding voor minimaal 100 
dagen. Die voeding is nodig, want je gazon heeft heel wat te verduren 
gehad in de winter! Net als mensen heeft het gazon een gezonde variatie 
aan voeding nodig om te kunnen groeien. Hierdoor is het gazon een stuk 
sterker en bestand tegen toekomstige mos- en onkruiddruk, slechte 
weersomstandigheden en betreding van kinderen en huisdieren.

Wanneer je het mos hebt verwijderd met DCM Gazon Pur® is het belangrijk 
dat deze kale plekken direct worden gevuld met nieuw graszaad, 
anders is er kans voor mos  of onkruid om deze plek in te nemen. 
Zaai daarom DCM Riparo® Plus. Dit unieke graszaad heeft 2 grote 
voordelen waardoor het snel zal ontkiemen en je razendsnel een 
dichte graszode zult hebben. Ten eerste bevat het mengsel  
tetraploïde graszaden. Deze sterke graszaden ontkiemen als beste 
bij lagere temperaturen en zorgen er voor dat het gras binnen 1-2 
weken ontkiemt. Bovendien fungeert de toegevoegde organische 
meststof als wortelactivator; het zorgt er voor dat de ontkiemde 
grasplant zeer snel inwortelt. En dat betekent ook dat hij ook snel 
zal groeien boven de grond.

 DCM Gazon Pur® + DCM Riparo® Plus

Snel een diepgroen gazon - DCM Gazonstart

De juiste bodemomstandigheden

Heb je geen mos maar wil je wel snel een diepgroen gazon in het voorjaar, 
dan is DCM Gazonstart de ideale oplossing. Dankzij de unieke  
samenstelling werkt deze gazonvoeding al vanaf eind februari en zorgt 
binnen 1-2 weken voor een diepgroen gazon.  
Hoe kan dit nu? DCM Gazonstart is een evenwichtige formule met  
een hoog gehalte aan stikstof waardoor de planten goed groeien.  
In het voorjaar hebben grasplanten andere behoeftes dan in de zomer.  
Wij willen in de winter ook liever een goede stamppot dan een frisse 
barbecue. De grasplanten hebben in deze periode wat extra stikstof nodig 
om goed te kunnen groeien. DCM Gazonstart is een evenwichtige formule 
met een hoog gehalte aan stikstof waardoor de planten goed groeien. 
Dankzij de weldoordachte samenstelling van deze unieke wonderkorrel, 
die is samengesteld uit wel meer dan 10 organische grondstoffen die elk 
de juiste voeding op een ander moment afgeven, is een lange voeding van 
minimaal 100 dagen gegarandeerd. Zo vindt je geen ander!

Nu komt DCM Groen-Kalk® om de hoek kijken. De bodem heeft veel te verduren 
gehad. De pH (zuurtegraad) moet weer op peil gebracht worden, zodat de 
planten alle aanwezige voeding kunnen opnemen. Vergelijk met een keuken;  
als de oven te heet of te koud is zal je de gevulde kip ook nooit lekker mals, 
sappig en smaakvol krijgen. Zo moet de pH-waarde van de bodem voor het 
gazon ook rond de 6,5 zijn om alle voeding op te kunnen nemen. Net zoals 
calcium onze botten versterkt, versterkt DCM Groen-Kalk® de plantencellen. 
Bovendien zorgt de toegevoegde 15% magnesium voor een extra groenkleuring 
van je gazon.

ACTIE
 Heb je mos in je gazon? 

Bij aankoop van 1 zak  Gazon Pur 10 kg of 20kg

GRASZAAD VOOR KALE  
PLEKKEN HERSTELLEN
DCM Riparo® Plus 260 gGRATIS

 gazon voor  
 strooibeurt 

 gazon 2 weken  
 na strooibeurt 

Je kan bij ons een grondtest laten doen om te zien of je pH-
waarde aangepast moet worden met DCM Groen-Kalk® en  
hoe de voedingstoestand van je bodem is.

Mos verwijderen en een diepgroen gazon:  

Tip 

DCM Gazonstart 

snel groen gazon met 
lange werking

snelle startgroei

lange namwerking (min. 
100 dagen)

ideaal na het verticuteren

verkrijgbaar in 1,5 kg, 3 kg, 
10 kg, 20 kg 

DCM Riparo® Plus

is perfect  te gebruiken:

herstellen van kale plekken  
in sport- en speelgazons

doorzaaien van sport- en  
speelgazons 

verkrijgbaar vanaf 20m2  
voor € 5,95

verkrijgbaar in 1,5 kg, 
3 kg, 10 kg en 20 kg

DCM Groen-Kalk®

voor de ideale pH

verhoogt de pH waarde van 
de bodem

versterkt de cellen voor 
steverige planten

met 15% magnesium voor 
een mooie, frisse bladeren 
en gras



Heb je al lekkere kruiden, aardbeien en vruchtgroenten zoals paprika’s en 
komkommers in je tuin? En wil je er nog veel  meer van kunnen plukken?  
Of ben je nog niet gestart maar wil je graag beginnen…

Zo’n grote opbrengst uit je eigen tuin bereik je nu heel gemakkelijk door  
het voeden van je groenteplanten met de nieuwe DCM Meststof Groenten 
& Fruit. Dit is een complete en 100 % organische meststof met een 
hoog kalium(potas)-gehalte voor dikke, stevige, gezonde en smaakvolle 
groenten, kruiden en vruchten. De miljoenen nuttige micro-organismen in 
deze unieke plantenvoeding stimuleren het bodemleven en vergroten het 
worteloppervlak. En dat is zo ontzettend belangrijk. Want wat er in  
de bodem gebeurt zie je  dubbel en dwars terug in de groei en  
opbrengst boven de grond.   

DCM Meststof Groenten & Fruit geven je groenteplanten ruim  
100 dagen continue de juiste voeding die ze nodig hebben .

Natuurlijke bestrijding van ziekten & plagen

Net zoals wij af en toe een extra vitaminepil of superfood nemen voor extra weerstand, kan je de groente-, 
 fruit- en andere tuinplanten preventief extra beschermen tegen ziektes en plagen. 

Had je vorig jaar last van vervelende bladluizen, wittevlieg 
of schimmels? Bescherm je planten preventief door ze te 
besproeien met DCM Herba-Protect®, de 100% biologische 
plantversterker. Deze mix van 4 plantextracten versterkt de plant 
en verhoogt de weerstand van je groenteplanten zodat de plant 
beschermd is tegen vervelende plagen en bladluizen, schimmels 
en andere nare ziektes.

Vraatschade door rupsen voorkomen!
Dat doe je met DCM Vitasilica® Lavameel. Wanneer je dit 
natuurlijk en zeer droog  poeder op de bladeren van tomaten- 
planten,  sla en kolen verstuift wordt  het blad harder  en 
minderaantrekkelijk voor rupsen om aan te vreten. Voor  ons 
verandert er overigens niks aan de smaak! Naast rupsen wordt 
het blad ook onaantrekkelijk voor bladluizen,  trips, wittevlieg, 
schimmels en andere ziektes en plagen. Een wonderlijk 
preventief beschermmiddel voor je gehele tuin dus!

Mocht je de planten niet voldoende hebben beschermd en 
zijn er plagen, dan kan je die effectief en 100% biologisch 
bestrijden. In de groentetuin bestrijdt je slakken zo met  
DCM Phasmi-Guard®. Deze unieke nematoden doden de 
slakken rond je planten en ruimen ze vervolgens voor je op 
door zich met de slakken te voeden. Bladluizen pak je aan door 
DCM Adali-Guard® in te zetten. Deze larven van het inheems 
tweestippelig lieveheersbeestje eten wel 100-150 bladluizen per 
dag. Met de 4 bioboxen hang je ze gemakkelijk op bij de plaag 
waardoor ze direct aan het werk kunnen om de bladluizen op te 
ruimen. 

 wittevlieg bladluizen

Een nog grotere opbrengst 
uit je eigen moestuin!

Kijk voor meer natuurlijke oplossingen tegen ziektes en plagen op www.dcm-info.nl

DCM Herba-Protect®

Beschermt tegen 
ziektes en plagen

Versterkt de planten dankzij  
een mix van plantextracten

Beschermd tegen bladluizen,   
trips, spintmijt en schimmels   
zoals witziekte en schurft

Voor de groententuin,  
fruitbomen en sierplanten

ready to use spray 1 L € 9,95
concentraat 800 ml € 9,75

DCM Meststof Groenten & Fruit 

een grotere opbrengst van  
fruit en vruchtgroentes per plant  

continue hergroei van kruiden

grotere smaakvolle kroppen  
sla en kolen, wortels, bieten, 
radijzen en andere groenten  

verkrijgbaar in 1,5 kg - 3 kg - 10 kg en  
18 kg + 10% GRATIS 
vanaf  € 7,95

DCM Adali-Guard®

 Oplossing tegen bladluizen

elke larve eet wel 100-150 
bladluizen per dag

eenmaal uitgekomen leggen  
de lieveheerbeestjes elke dag   
20-50 eitjes, waarvan de larven   
uitkomen en ook weer de vele   
bladluizen opeten

€ 29,95

Ben je benieuwd hoe dit werkt? Bekijk hier 
dan de korte videoclip van deze larven.

  Heerlijke volle vruchten en fruit   en grote kroppen sla en kolen. 

handige strooidoos  

voor een gelijkmatige 

verdeling van de  
voeding

MAIL & WIN
DCM Adali-Guard®   
t.w.v. € 29,95

Wil je kans maken op een GRATIS 
verpakking DCM Adali-Guard® tegen 
bladluizen? We geven meerdere 
exemplaren weg t.w.v. € 29,95!  
Ga nu naar www.dcm-info.nl/
bladluizen en doe mee!



DCM Meststof Siertuin!
Naast een goede aanplanting hebben je planten ook voeding nodig. Elk jaar onttrekken 
de planten voeding aan de bodem en die voorraad moet dus weer aangevuld worden. 
Wanneer je DCM Meststof Siertuin toepast zal je versteld staan van het resultaat. 
Je bloemen en planten zullen ten eerste langer en voller bloeier en ten tweede meer 
knoppen en hergroei geven. Je border is een ware kleurexplosie dankzij deze organische 
voeding!

Gegarandeerd  
aanplantsucces
Je borders en hagen zijn een uniek stukje natuur in jouw eigen tuin! 
Daar wil je uiteraard jaar in jaar uit van genieten. Begin dan bij de 
juiste aanplanting door het gebruik van DCM Vivimus®. Of je nou een 
struik, een grote leiboom, een fruitboom, een buxus of een sierplant 
gaat aanplanten, ze hebben allen een ding gemeen;  ze willen een 
bedje waarin ze zich lekker voelen om goed in te wortelen. Met DCM 
Vivimus® zorg je voor de juiste lucht-waterverhouding waardoor 
de nieuwe planten de ruimte hebben om goed in te wortelen en 
voldoende zuurstof hiervoor kunnen krijgen. De organische stof 
zorgt bovendien voor een actief bodemleven die de startgroei 
stimuleert en versnelt. Het resultaat? Gegarandeerd succes van je 
nieuwe aanplanting!

Hans Menken, eigenaar tuincentr
um Groengoed Menken 

Frank v.d. Broek, GroenRijk de Wilskracht

“ Klanten die bij ons kopen gaan
 voor het 

succes van een mooie tuin. Met h
et gebruik

van DCM Vivimus® bij de aanplant
ing hebben 

ze zeker succes! Dan zijn zij te
vreden en 

wij ook.”

“ Ik wil voor al mijn klanten een goede groei 

en vooral een lange mooie bloei. Al die bomen,

heesters en borderplanten hebben nu na de 

winter echt weer een boost aan voeding nodig. 

Koemest bevat dan onvoldoende voeding voor 

een echte lange goede groei en daarom adviseer 

ik ook altijd het gebruik van DCM Meststof 

Siertuin. Het werkt uitstekend en de klanten

 zien echt het verschil in hun tuin ”

Ervaring op de werkvloer

DCM Meststof Siertuin is heel wat anders dan reguliere koemest.  Koemest bevat 
namelijk niet voldoende voeding voor je planten om te groeien en langer te bloeien. 
Wanneer je de tuin enkel koemest geeft is het net alsof je je kind of kleinkind elke 
dag alleen maar een witte boterham pindakaas geeft. Je voedt wel maar zeker niet 
voldoende en gevarieerd genoeg. Koemest verbetert dan ook voornamelijk enkel 
de humusstructuur. DCM Meststof Siertuin bevat echter een grote variatie aan 
organische grondstoffen die je tuinplanten een rijke en gevarieerde voeding  
geven voor minimaal 100 dagen. Gebruik het nu en ervaar zelf het resultaat!

DCM Vivimus Universeel

organisch bodemverbeterend middel, speciaal 
ontwikkeld voor het aanplanten van sierheesters, 
hagen, buxus, bomen en andere sierplanten

creëert de ideale omstandigheden voor een snelle 
inworteling en een geslaagde aanplanting  

verkrijgbaar in 60 L, 40 L,  
20 L vanaf € 4,99

 DCM Meststof Siertuin

voor alle sierheesters, bloeiende en groene 
planten, siergrassen, bomen, hagen en  
borderplanten.

heeft een zachte gelijke werking ruim 100 dagen 

met magnesium voor glanzende,  
gezonde en diepgroene bladeren

verkrijgbaar in 1,5 kg - 3,5 kg - 10 kg
vanaf €7,95 

20 kg 
DCM Groenkalk®

 van 11,25  voor € 9,50
Bij aankoop van 1 zak  
DCM Gazon Pur® 10 of 20 kg

 graszaad Riparo Plus 260 gr 

GRATIS


