
 genieten van het leven. 

Editie 2020actieTuin krant

Een groen gazon zonder mos, dat wil iedereen wel. Daarvoor heeft het gras wel wat hulp nodig, 

en voeding. DCM Gazon Pur® is een organische gazonmeststof, met een indirecte werking tegen 

mos. Via de wortels wordt het mos geel en kan gemakkelijk verwijderd worden. Bovendien groeit 

mos niet goed op voedselrijke bodems. Daarom is het zo belangrijk het gazon goed te voeden! De 

organische meststof zorgt minstens 100 dagen voor een diepgroen en dicht gazon, zonder dat 

het gras kan verbranden of extra gemaaid moet worden. Bovendien wordt de voeding goed en 

gelijkmatig verdeeld dankzij het kleine mini-korreltje dat diep in het gras valt.

Last van mos?
Indirecte werking tegen mos

DCM Gazon Pur®

Meststof met indirecte werkingMeststof met indirecte werking
tegen mostegen mos

 mos vergeelt en kan makkelijk  
 verwijderd worden

 vlekt niet op tegels en kleding

 met kalium voor een sterke grasmat

2
1

in 

DCM Gazon Pur®: na 2 wekenvoor

Resultaat na 2 wekenResultaat na 2 weken

ACTIE 50% korting op Groen-Kalk® 20 kg*

bij aankoop van DCM Vital-Green Gazon 10/20 kg

“Onze grasmat ligt er 
dankzij DCM steeds mooi 

donkergroen en goed 
bespeelbaar bij. We zien 

graswortels tot een diepte 
van 20 cm.”

voorzitter velden-commissie en ter-
reinbeheerder van voetbalvereniging 

MMO-Hoogmade, gebruikt al vele jaren 
DCM meststoffen voor het hoofd-,  

bij - en trainingsveld.  

Guus Meijer



DCM Vital-Green Gazon

Professionele formule voor

topkwaliteit

 wordt gebruikt door hoveniers  
 en op sportvelden

 zorgt onmiddellijk voor een  
 supergroen gazon

 voor een sterke dichte grasmat  
 bestand tegen veel betreding en  
 droogte

DCM DCM Vital-Green : 
na 1 maandvoor

Tevreden klant: Rene Lambregts:Tevreden klant: Rene Lambregts:

Een gazon zonder mos bemesten met topkwaliteit

PRO 

 “Er heeft zich een wonder voltrokken met Vital-Green 
Gazon! Het gras is diepgroen en groeit weer overal dicht. 

Ik zou dit echt zo durven aan te bevelen aan iedereen met 
een gazon. Inmiddels heb ik vrienden met matige gazons 

geïnformeerd en die delen nu al mijn enthousiasme.”

*geldig tot 3 weken na uitgifte van deze actiekrant

w
w

w
.d

cm
-i

n
fo

.n
l



OM JE GAZON SNEL TE HERSTELLEN

DCM OMBRA® PLUS DCM RIPARO® PLUS

GrASZAAD:

GrASZAAD GrASZAAD
speciaal voor speciaal voor

Kale plekken zijn een doorn in het oog van heel wat gazonliefhebbers. De lelijke open plekken kunnen 

ook nog worden ingenomen door mos of onkruid. Het is dus zaak om die snel te herstellen. Niet alleen 

in het gewone gazon, maar ook de kale schaduwplekken. De graszaden van DCM zijn samengesteld uit 

zulke goede internationale grasvariëteiten dat ook hoveniers ze gebruiken, en je ze kunt zien bij bijvoorbeeld 

kasteeltuinen. DCM graszaden: gegarandeerd het allerbeste resultaat. 

Eigenschappen: 

	  voor gazons in de schaduw, onder bomen en hagen

	 ook perfect voor gazons op droge grond 

schaduwrijke gazonsschaduwrijke gazons

beschadigde plekken beschadigde plekken 
in je gazon snel herstellenin je gazon snel herstellen

een gazon dat in de schaduw ligteen gazon dat in de schaduw ligt
herstellen of aanleggenherstellen of aanleggen

speel-sportgazonspeel-sportgazon

Hoe herstellen van kale plekken?Hoe herstellen van kale plekken?

DCM Riparo® wordt ook gebruikt door hoveniers, en onder meer voor kasteeltuinen. 

Het bevat tetraploïde, oftewel snelkiemende, grassoorten die ook nog eens als beste 

ontkiemen bij lagere temperaturen. Dit graszaad is gemengd met een meststof met 

veel fosfor, dat helpt bij snel inwortelen in de grond. Een mengsel van zo’n hoge 

kwaliteit, zodat de grasmat mooi en gezond blijft. De gebruikte grassoorten zorgen 

ervoor dat je gazon snel dichtgroeit. Ook fijn: op een dichtbegroeid gazon is er voor 

mos en onkruid minder ruimte om op te komen.

Groeit je gras slecht in de schaduw? Of zie je kale plekken? Geen paniek! Een gazon 

in de schaduw, of onder bomen en hagen waar weinig zon komt, kan nog steeds 

goed groeien. Kies voor een graszaadmengsel dat zorgt voor een sterk gazon met 

weinig onderhoud. Dit mengsel bestaat uit extra sterke grassoorten die goed tegen 

plekken met veel schaduw kunnen. Ondergronds zijn er zoveel uitlopers dat die 

samen een dichte fijnbladige grasmat vormen. Het gazon is door de samenstelling 

resistent tegen de grasschimmel rooddraad, die kan toeslaan bij een tekort aan 

stikstof in de grond.

ACTIE
15% KORTING*

nu € 5,95 nu € 5,95

Maak de grond van de kale 
plekken indien nodig wat los.

Strooi een dunne laag van dit 
mengsel over de kale plek.  
Druk licht aan en begiet.

TIP: Meng het graszaad bij 
voorkeur met DCM Vivimus® 

Gazon. Dit voorkomt wegwaaien 
en beschermt het zaad tegen 

wegpikken door vogels.
*geldig tot 3 weken na uitgifte van deze actiekrant



TIP
Ook de grond in je borders, bij de planten, hagen en buxus kun je 
laten testen. Voor deze planten is het net zo goed belangrijk om een 
goede bodem met de juiste pH-waarde te hebben. En voldoende 
voeding om volop te kunnen groeien.

LAAT JE GROND

GRATIS*

TESTEN
* bij aankoop van DCM producten

scan nu en ontdek 
waarom je planten 

bemesten een 
goed idee is.

#FAQ

Waarom zijn meststoffen belangrijk?

Planten in de tuin, bomen, hagen en heesters: ze hebben 

allemaal voldoende voeding nodig om te groeien. Vooral 

dat woord voldoende is belangrijk. Als wij niet voldoende 

eten, zijn we ook vatbaarder voor ziektes en kunnen we dus 

sneller ziek worden. Dat geldt precies zo voor planten. En een 

belangrijk weetje: bemest je het gazon wel, maar de planten 

en hagen niet, dan halen bomen en planten met hun lange 

wortels de voeding onder het gras vandaan. Zonde van je 

gras.

Is koemest een meststof?

Nee, koemest is geen meststof. Maar een bodemverbeteraar. 

Je kunt koemest prima gebruiken, zo verrijk je de grond 

met humus voor een betere bodemstructuur. Maar het bevat 

niet genoeg voeding voor planten. Die voeding is nodig 

om planten te laten groeien en bloeien en weerbaarder te 

maken. Vergelijk de inhoud van een zak koemest maar eens 

met de inhoud van DCM Meststof Siertuin. Voor diezelfde 

hoeveelheid voeding die in DCM Meststof Siertuin zit, heb je 

wel 4 tot 5 zakken koemest nodig. Reken zelf maar uit.

Wat is de beste mest voor mijn siertuin?

Dat is DCM Meststof Siertuin. Die is speciaal samengesteld 

met de juiste voeding voor planten in de borders. Deze 

voeding zorgt voor meer groei en bloei én gezonde planten. 

Niet voor niets gebruiken hoveniers en groenaanleggers ook 

deze meststoffen voor de siertuin, van DCM.

De planten krijgen meer dan 100 dagen de juiste voeding 

voor een rustige groei zonder verbrandingsgevaar. Dankzij 

de mini-korrel is de verdeling van de meststof ook nog eens 

ideaal waardoor elke plant en haag gelijkmatig groeit.

SIERTUIN

DCM Siertuin  
meststof 
Bemesten van alle Bemesten van alle 
bloeiende en groene bloeiende en groene 
plantenplanten

Eigenschappen: 

	  voor gezonde en weerbaarder 
 planten 

	 voor meer groei en langere bloei

	 100 dagen gelijkmatige voeding

DCM Gedroogde  
koemest

BodemverbeteraarBodemverbeteraar

Eigenschappen: 

	 grond verrijkt met humus voor  
 een betere bodemstructuur

	 gedroogd, vrij van   
 onkruidzaden, ziektekiemen  
 en insecten

Stop! Test eerst je tuingrond! Waarom is een grondtest 

belangrijk? De grond is van levensbelang voor alle planten. 

Via de wortels nemen planten vocht en voeding op uit 

de grond. Is de zuurgraad van de grond niet goed, en is er 

geen voeding, dan doen de planten het ook niet goed. Dat 

is lastig te beoordelen met het blote oog. Meet daarom de 

voedingswaarde en zuurtegraad van jouw grond, zodat je 

weet hoe de omstandigheden zijn voor planten in jouw tuin. 

Let ook op problemen als mos, en gras dat niet groeit in de 

schaduw.

“Als hovenier gebruik ik de meststoffen van DCM 
bij hagen en beplanting en krijg zo het hele jaar 

door een prachtige showtuin.”

Appeltern - tuinier



Onderzoek eerst je  
bodem!
met de DCM Grondtestkit



Tulp

Bekende zuurminnende planten: Bekende kalkminnende planten

ZUUrMINNENDE      kALkMINNENDE
PLANTEN ?

Elke plant heeft zijn lievelingsgrond: zuur of kalkrijk. Het is slim om te weten welke 

bodem je plant nodig heeft. Én om de pH (zuurtegraad) te weten van je bodem.  

Een zuurminnende plant heeft een sterke voorkeur voor een zure bodem, met een 

pH lager dan 6. Anders kunnen deze planten lichtgroene of gele bladeren krijgen. 

Gebruik daarom voor je gaat beplanten de bodemverbeteraar DCM Vivimus® Heide, 

Rhodo & alle Zuurminnende Planten. Deze meng je met de aarde rondom de plant; 

de plantput. Zo zorg je voor een luchtige wortelomgeving en precies de goede 

zuurtegraad.

Kalkminnende planten houden juist van een kalkrijke grond 

met een pH hoger dan 7. Een lage zuurtegraad van je tuin kun je 

eenvoudig verhogen. Ideaal hiervoor is DCM Groen-Kalk®: deze 

kalk verhoogt op een snelle en veilige manier de zuurtegraad van de 

grond, en bevat magnesium voor een diepgroene bladkleur.

Is de bodem te zuur, dan nemen je kalkminnende planten namelijk 

niet alle voedingsstoffen op. Dat planten een gebrek hebben, kun je 

merken aan bijvoorbeeld vertraagde groei en bladvergeling. Omdat 

de bodem van nature verzuurt, is elk jaar bekalken zeker geen 

overbodige luxe.

OF

PH VERLAGEN (PH 4,5-6,0) PH VERHOGEN (PH> 7)

Camelia
Hulst

 Struikheide
Vlinderstruik

Rhododendron
Buxus 

Azalea Roos
Toverhazelaar

Lavendel

Blauwe Hortensia Blauwe regenMagnolia 
Japanse esdoorn 

Bosrank

Bestaande planten hebben ook voeding nodig. Voed aangeplante én bestaande 

planten met DCM Meststof Rhodo, Hortensia & Azalea. Een zachtwerkende 

organische meststof die zorgt voor een gelijkmatige continue groei en rijke bloei. 

Het kalium zorgt voor intense kleuren en het ijzer en magnesium voor een mooie 

groene bladkleur. Deze meststof zal ook de bodem lichtjes verzuren.

Als je gaat aanplanten dan wil je natuurlijk dat je planten goed aanslaan. DCM 

ontwikkelde een prachtige bodemverbeteraar, DCM Vivimus® Universeel, die 

volop wordt ingezet door kwekers, hoveniers, groenaanleggers en duizenden 

tevreden tuineigenaren. DCM Vivimus® verbetert de bodemstructuur, zorgt voor 

een snelle inworteling en stimuleert het bodemleven.

DCM Vivimus® Universeel

Aanplanten van bomen, hagen,Aanplanten van bomen, hagen,
struiken en andere planten.struiken en andere planten.

Eigenschappen: 
 verbetert de bodemstructuur

 bevordert de inworteling 

 stimuleert het bodemleven

 zorgt zo voor een goede startgroei

DCM Vivimus® Heide, Rhodo & 
Zuurminnende Planten

Aanplanten van zuurminnende bomen Aanplanten van zuurminnende bomen 
en planten en planten 

Eigenschappen: 

 verbetert de bodemstructuur

 bevordert de inworteling 

 stimuleert het bodemleven

 zorgt zo voor een goede startgroei

Andere bekende zuur-
minnende planten: 

dopheide, bosbes, 

drieblad, lupine, brem, 

rotsheide


