
Het is weer tijd voor een kleurexplosie in je potten en bloembakken. Moederdag staat natuurlijk 
voor de deur en wat is er leuker dan een pot of bak, vol met intens gekleurde bloemen waar 
je moeder nog maandenlang van kan genieten. Ja maandenlang, want dankzij DCM Ecoterra® 
Geraniums, Surfinia® & Bloembakken kan dat zeker! 

DCM Ecoterra® Geraniums, Surfinia® & Bloembakken is namelijk 
samengesteld uit alleen maar hoogwaardig witveen, 
zwartveen en turf en bevat geen compost. De hoogwaardige 
grondsoorten geven een luchtige structuur waardoor de plant 
beter kan wortelen en een beter water absorberend vermogen 
heeft. Bovendien geeft de speciale organische voeding, rijk 
aan fosfor, een extra stimulans aan de wortelgroei. En meer 
wortels onder de grond betekent een veel mooiere, vollere en 

langere bloei bovengronds met een 
continue hergroei van bloemen. 
Bovendien bevat deze potgrond 
klei wat een teveel aan regen- of 
gietwater vasthoudt en afgeeft 
aan de bloem wanneer deze het 
nodig heeft. 

Potgrond Ecoterra®  
Geraniums & Bloembakken

Tuin-Actiekrant
editie 2017-2

Bescherm je buxus tegen schimmels en de buxusmot
DCM Vitasilica® Lavameel 

Gezonde hagen en coniferen
DCM Meststof Hagen, Taxus & Coniferen

Een diepgroene dichte grasmat
Zonder extra te maaien

Bladluizen pak je aan door DCM Adali-Guard® in te zetten. In 
tegenstelling tot de lieveheersbeestjes zelf kunnen de larven nog 
niet vliegen en blijven ze ter plaatse, dicht bij de bladluizen en eten 
wel 100-150 bladluizen per dag. Als ze verpopt zijn, blijven de 
lieveheersbeestjes dankbare hulpjes, want ook zij voeden zich nog met 
veel bladluizen. Ze planten zich in je tuin voort en leggen per dag 20 
tot 50 eitjes bij de bladluizenhaarden, 1 à 3 maanden aan een stuk 
door. Uit de eitjes groeien weer nieuwe hongerige larven, die zich 
op hun beurt volvreten met bladluizen - een puur natuur cyclus die je 
permanent van hulpjes tegen die vervelende insecten voorziet. 
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Had je vorig jaar last van bladluizen? 
Je kan ze nu ook voorkomen of op een natuurlijke manier aanpakken. 

DCM Adali-Guard®

Oplossing tegen bladluizen

€ 29,95

DCM Herba-Protect®

Beschermt tegen 
ziektes en plagen

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

Bescherm zowel je groente- als sierplanten door ze te besproeien met 
DCM Herba-Protect®, de 100% biologische plantversterker. Deze mix 
van 4 plantextracten versterkt de plant en verhoogt de weerstand zodat dat 
de plant beschermd is tegen al deze vervelende plagen en bladluizen, 
schimmels en  
andere nare ziektes. 

DCM Ecoterra® Geraniums,  
Surfinia® & Bloembakken

De allerbeste potgrond!

verkrijgbaar in 30 en 60 L vanaf € 6,50

Natuurlijke bestrijding van ziekten & plagen

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



Natuurlijke bestrijding van ziekten & plagen

DCM Meststof Buxus

verkrijgbaar in 0,75 kg -  
1,5 kg -3,5 kg - 10 kg  -  
20 kg vanaf € 5,75

DCM Meststof Hagen,  
Taxus & Coniferen
verkrijgbaar in 0,75 kg - 
1,5 kg -3,5 kg - 10 kg  
vanaf € 5,75

DCM Meststof Buxus

DCM Meststof Hagen, 
Taxus en Coniferen

Geef de buxus jaarlijks voldoende voeding met 
DCM Meststof Buxus. De buxus trekt namelijk elk 
jaar veel voeding uit de bodem en dat moet weer 
aangevuld worden. DCM Meststof Buxus geeft je 
buxus ruim 100 dagen de juiste voeding voor een 
dichte groei met een diepgroene kleur. Bemest je 
buxus het liefste voordat je gaat snoeien, zodat hij  
na de snoeibeurt direct compact kan dichtgroeien. 

Geef al je hagen, taxussen en coniferen voeding  
met DCM Meststof Hagen, Taxus & Coniferen.  
Die hagen, naaldbomen, sparren en coniferen  
trekken namelijk, net als de buxus, elk jaar veel  
voeding uit de bodem en ook dat moet weer  
aangevuld worden. DCM Meststof Hagen, Taxus &  
Coniferen geeft deze planten ruim 100 dagen 
de juiste voeding voor een dichte groei met een 
diepgroene kleur. Bemest hagen en bomen het 
liefste voordat je gaat snoeien, zodat ze na de 
snoeibeurt direct compact kunnen dichtgroeien. 

Bescherm je buxus tegen schimmels en de buxusmot 

Elk jaar zijn dit weer grote plagen. Maar met het DCM Naturapy® assortiment voorkom 
je deze plagen en heb jij een gezonde buxus! DCM Vitasilica® Lavameel heeft een 
tweeledige werking. Het is een zeer droog en fijn poeder dat een fysieke barrière creëert 
op het blad, waardoor voor schimmels, bladluizen en andere vervelende plagen minder 
kans krijgen zich te vestigen. Bovendien wordt het blad versterkt en afgehard wanneer je 
het over de buxus verstuift, waardoor het blad niet meer aantrekkelijk is voor schimmels 
en andere insecten om zich op te nestelen.

De buxusmot is te voorkomen met een combinatie van de DCM Deltatrap en DCM 
Cydalima-Pheromone®. Het feromoon trekt de mannetjes mot aan. Wanneer je de 
deltatrap met het feromoon bij de buxus hangt worden de mannetjesmotten gevangen 
waardoor er voor de vrouwtjes geen mogelijkheid tot paring is en ze dus geen eitjes 
kunnen leggen. De motten zullen zo verdwijnen en jouw buxus niet aantasten. 

Aantasting door de taxuskever (lapsnuitkever) voorkomen. 

Had je vorig jaar last van uitval bij hagen of hapjes uit de bladeren? Dit is het werk van de 
taxuskever. De volgroeide taxuskever neemt die hapjes uit de bladeren terwijl de larven in de 
bodem de wortels aantasten. Dit wil je natuurlijk niet en de larven van deze taxuskever zijn 
dan ook uitstekend natuurlijk en effectief aan te pakken met DCM Kraussi-Guard®. 
Je giet deze nematoden met het gietwater bij de plantwortels waarna ze de larven van de 
taxuskever zullen doden en zo jouw haag, plant en struik gezond houden.

DCM Vitasilica® Lavameel

Beschermt tegen insecten  
en schimmels

verkrijgbaar in 13 kg -  
2 kg vanaf € 7,95

DCM Cydalima-Pheromone®. 

Beschermd tegen buxusmot

€ 19,95 -  
2 capsules voor  
100m2

buxusmot

taxuskever

DCM Kraussie-Guard®

Oplossing tegen de larven  
van de taxuskever

10 m2 voor € 25,95

100 m2 voor € 68,95

Er zijn ook natuurlijke 
vijanden tegen:

 Spintmijten, trips, 
 coloradokever, wittevlieg

 Bladluizen buiten en in de kas

 Slakken

 Emelten en engerlingen

En feromonen tegen:

 Pruimenmot, fruitvlieg, kleine

 wintervlinder en kersenvlieg



DCM Meststof Rhodo,  
Hortensia & Azalea
verkrijgbaar in 0,75 kg -  
1,5 kg -3,5 kg - 10 kg  
vanaf € 5,75

Zuurminnende planten
Verzorg je zuurminnende planten ook met de juiste voeding. Wanneer je  
hortensia’s, azalea’s en rododendrons nu voeding geeft zal je getrakteerd  
worden op een explosie aan intense bloemkleuren en een hele hoop bloemen. 
Dankzij de aangepaste samenstelling verzuurt de bodem lichtjes en wordt een 
rustige groei en rijke bloei bevorderd. De aanwezigheid van extra magnesium 
en ijzer in deze meststof zorgt bovendien voor glanzende, gezonde, diepgroene 
bladeren.

Let op:  Geef zuurminnende planten nooit kalk. Dit bemoeilijkt de opname  
  van de voedingselementen bij zuurminnende planten!

Blauwe hortensia’s zijn helemaal uniek. Ze hebben dan ook echt een hele unieke 
voeding en behandeling nodig. Veel varianten blauwe hortensia’s kleuren zelfs roze 
wanneer je ze niet zo behandelt als hier beschreven. 

1. Verzuur de bodem elk jaar door een laag DCM Vivimus® Heide, Rhodo & alle   
 zuurminnende planten uit te strooien bij het worstelstelsel van de plant en dit   
 door de bodem te mengen. 

2. Bemest de blauwe hortensia in april/mei met DCM Meststof Hortensia met   
 blauwmaker. Deze speciale voeding bevat echte aluin en zorgt zo voor het   
 behoud van diepblauwe hortensia’s. Bovendien is deze meststof rijk aan kalium   
 en zorgt zo voor een massa aan bloemen met een intense rijke groei en bloei.   
 Geef bij voorkeur de hortensia nogmaals voeding na 100 dagen; zo houden de   
 bloei en intense kleurenpracht langer aan en geniet je tot ver in de zomer van je   
 blauwe hortensia’s.

Zijn je roze hortensia’s al blauw gekleurd, gebruik dan DCM Blauwmaker 
Hortensia’s – Aluin. Dit zorgt voor een snelle blauwkleuring van de hortensia’s en 
het behoud van deze blauwe kleur. Dankzij de snelle oplosbaarheid is het perfect te 
gebruiken in zowel de volle grond als de pot. 

Natuurlijke bestrijding van ziekten & plagen

Slakken zijn natuurlijk nooit fijn 
in de tuin wanneer ze je planten 
aanvreten. Pak ze nu aan 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. Je giet deze 
nematoden met het gietwater bij 
de plantwortels waarna ze direct de slakken zullen doden en je 
planten geen schade meer ondervinden.

DCM Phasmi-Guard®

Oplossing tegen slakken

€ 32,95

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

DCM Meststof Hortensia’s

verkrijgbaar in 0,8 kg - 
1,5 kg -3,75 kg  
vanaf € 7,95

MAIL & WIN
DCM Phasmi-Guard®   
t.w.v. € 32,95

Wil je kans maken op een GRATIS verpakking 
DCM Phasmi-Guard® tegen slakken?  
We geven meerdere exemplaren weg  
t.w.v. € 32,95! Ga nu naar  
www.dcm-info.nl/slakken en doe mee!



Een gezond en diepgroen gazon heb je trouwens ook met het allergrootste 
gemak. En dat zelfs zonder extra te maaien. Deze meststof, ja je zou het bijna 
wondervoeding noemen, heet DCM Gazonmeststof. Het voedt je gazon minimaal 
100 dagen gelijkmatig waardoor je geen groeispurten hebt. Dankzij de unieke  
samenstelling blijft je gazon diepgroen en bestand tegen betreding, maar groeit 
het gras niet enorm hard, waardoor je niet meer hoeft te maaien dan dat je zou 
doen zonder een bemesting. Een leuk tuinfeest is straks toch veel leuker op een 
strak, dicht en diepgroen gazon! Bovendien heeft een goed dicht gazon ook veel 
minder herstelonderhoud nodig. Dankzij de voeding is je gazon bestand tegen 
spelende kinderen, tuinfeesten, huisdieren, weer, wind, regen en gazonziekten. 
Heb je nog niet bemest dan kan dat nu zeker nog met DCM Gazonmeststof. 
Heb je in het voorjaar al bemest, geef je gazon dan na 100 dagen een nieuwe  
voedingsbeurt en geniet de hele zomer lang!

DCM Gazonmeststof 

gazonvoeding voor een 
diepgroen gazon:

Unieke samenstelling 
waardoor je geen extra 
maaibeurten hebt

Veilig voor kinderen en 
huisdieren

Met lange werking  
(min. 100 dagen)

Natuurlijke bestrijding van ziekten & plagen

Last van engerlingen of emelten?

Heb je last van engerlingen of emelten in het gazon? Geen nood, DCM Naturapy® biedt je 
een natuurlijke oplossing. Heb je veel kale plekken in het gazon, gele plekken, losliggend 
gras, of vogels die continue in je gazon pikken, dan heb je waarschijnlijk emelten en/of 
engerlingen. Daar moet je zo snel mogelijk vanaf.

DCM Heteri-Guard® bevat specifieke nematoden gericht op een 100% effectieve  
aanpak van engerlingen. Je giet deze nematoden met het gietwater over het gazon  
waarna ze de engerlingen zullen doden.

Om emelten te bestrijden gebruik je DCM Felti-Guard®. Ook deze nematoden meng  
je met het gietwater en giet je over het gazon uit, waarna ze de emelten direct aan zullen 
pakken. Pas beiden nematoden bij voorkeur in de valavond toe en hou de plek goed  
vochtig zodat de nematoden de bodem in kunnen dringen.

DCM Heteri-Guard®

Aanpak van engerlingen

10 m2 voor € 23,95

100 m2 voor € 44,95

DCM Felti-Guard®

Aanpak van emelten

10 m2 voor € 23,95

100 m2 voor € 44,95

engerling

emelten

DCM Gazonmeststof

DCM Riparo® Plus heeft verschillende voordelen waardoor het snel zal 
ontkiemen en je razendsnel een dichte graszode zal hebben. Zo 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.

Speciaal voor schaduwrijke gazons en grasplekken onder een haag of 
bomen is er DCM Ombra® Plus. Ook dit graszaad bevat toegevoegde 
organische meststof die werkt a als wortelactivator en er voor zorgt dat de 
ontkiemde grasplant zeer snel inwortelt. Bovendien is DCM Ombra® Plus 
samengesteld uit een verschillende grassoorten die bestand zijn tegen 
schaduwomstandigheden en goed groeien en een dichte zode behouden.

DCM Riparo® Plus

gazonvoeding voor een 
diepgroen gazon:

Unieke samenstelling 
waardoor je geen extra 
maaibeurten hebt

Veilig voor kinderen en 
huisdieren

Met lange werking  
(min. 100 dagen)

DCM Ombra® Plus

graszaad voor schaduw-
rijke gazons

Unieke samenstelling 
waardoor je geen extra 
maaibeurten hebt

Veilig voor kinderen en 
huisdieren

Met lange werking  
(min. 100 dagen)

40L 
DCM Universele 
potgrond

van 15,75 voor slechts  € 10 
 3 zakken van 40L  

2 + 1 GRATIS

Gazon herstellen met DCM graszaad
Natuurlijk is het belangrijk om daarna direct te zorgen voor een dichte graszode, zodat er geen ruimte is voor mos of 
onkruid. Strooi daarom direct graszaad uit de DCM Plus lijn. 

10 kg  
DCM Meststof Hagen, Taxus & Coniferen

3,5 kg 
DCM Meststof Hagen, 
Taxus & Coniferen

 van 21,95  voor €18,95

 van 13,95  voor €12,50


