


Ook als je gazon geen last heeft van mos, heeft het kwalitatieve voeding nodig om gezond  
en sterk te blijven. Gebruik DCM Meststof Vital-Green Gazon voor een verbluffend resultaat! 

De effectiviteit van DCM Meststof Vital-Green Gazon is al veelvuldig getest en bewezen.  
De professionele formule wordt namelijk ook gebruikt door greenkeepers op golfterreinen  
en terreinverzorgers van voetbalvelden, en ook tuinaanleggers zijn enorm tevreden  
over het prachtige resultaat.

De functie van je gazon bepaalt de keuze van het graszaad. Je kan nu het graszaadmengsel kiezen dat perfect is 
afgestemd op jouw behoeften. Moet je gazon zomerse voetbalwedstrijdjes en tuinfeesten kunnen doorstaan?  
Ligt het op een schaduwrijke of droge plek? DCM heeft het graszaadmengsel dat perfect bij jouw leven past!

DCM GRASZAAD SPEEL & SPORT
 Inzaai van een nieuw  speel-  en sportgazon 

Met DCM Graszaad Speel & Sport leg je   
een gazon aan dat tegen een stootje  
kan, en waar kinderen en huisdieren 
ongeremd op kunnen spelen en stoeien.  
De grassoorten in dit mengsel zorgen 
ervoor dat je gazon snel dichtgroeit, 
waardoor de kans op onkruid kleiner is. 

INTENSE GROENKLEURING, 
100 DAGEN LANG

HET GAZON DAT BIJ  
JOUW LEVEN PAST

DCM MESTSTOF VITAL-GREEN GAZON 

Professionele formule voor topkwaliteit

• Zorgt onmiddelijk voor een supergroen gazon

• Voor een sterke dichte grasmat bestand tegen veel betreding en droogte 
dankzij (toegevoegd) kalium

• Evenwichtige gazonmeststof voor directe en langdurige werking

• Gedurende 100 dagen

DCM GRASZAAD SCHADUW
 Bij schaduwrijke plekken 

Dankzij dit graszaadmengsel zal je 
gazon nog steeds goed blijven groeien 
wanneer het in de schaduw ligt. Door 
talrijke ondergrondse uitlopers vormt 
deze grassoort een dichte zode en een 
sterke grasmat. 

DCM GRASZAAD DROOGTE
 Bij een droogtegevoelig gazon vol in de zon 

Dit graszaadmengsel bevat sterke, 
diep wortelende grassoorten die 
bestand zijn tegen hoge temperaturen 
en droogte. Door de diepe beworteling 
is de behoefte aan water aanzienlijk 
kleiner.

DCM GRASZAAD HERSTEL
Herstel van kale plekken en doorzaaien

Dit graszaad gebruik je voor het herstellen 
van beschadigde plekken in je gazon of  
om door te zaaien na het verticuteren.  
Het mengsel kiemt snel waardoor je 
grasmat er weer als nieuw zal uitzien.

 Wordt ook gebruikt door hoveniers 

 en op sportvelden 



Een goed verzorgde plantenborder geeft je siertuin direct een weelderig karakter. Geraniums, alchemilla, 
delphinium…  de keuze is nagenoeg eindeloos! Over het algemeen vragen vaste planten weinig onderhouden 
kunnen ze goed hun mannetje staan in de schaduw. Zo’n mooie, georganiseerde wildernis mag dus zeker niet 
ontbreken in jouw tuin. 

Volg deze 3 stappen voor een prachtige border: 

Stap 1: Kies je planten en het ideale plekje
Het is belangrijk om de plaats van je border en de keuze van je planten goed op elkaar af te stemmen.  
Sommige planten vragen immers veel zonuren, andere dan weer minder. Kijk bij aankoop van je planten  
dus goed naar het icoontje dat de zonbehoefte aangeeft. Een border bestaat doorgaans uit  
drie soorten planten: 

➔ Structuurplanten zoals heesters, groenblijvers of grassen, geven structuur aan je border. 

➔ Eyecatchers zijn planten die de show stelen, meestal bloeiende of besdragende planten.

➔	 Vulplanten worden meestal gebruikt om de eyecatchers te versterken. Ze zijn wat kleiner  
 en minder opvallend, maar wel heel belangrijk om je border tot een mooi geheel te maken.  

CREËER EEN MOOI STUKJE WILDERNIS 
MET PLANTENBORDERS

Stap 3: Bemest en onderhoud je plantenborder
Hoewel planten in een border niet veel onderhoud vragen, is het toch belangrijk dat ze voldoende 
voeding krijgen. Kies voor een kwalitatieve meststof met langdurige werking, zoals DCM Meststof 
Siertuin.

Stap 2: Plant succesvol aan met DCM Vivimus® 
Je planten gekozen en een mooi plekje afgebakend? Dan kan de aanplant beginnen!  
Zo ga je te werk: 

➊ Dompel de plant met pot en al onder in water, tot er geen lucht meer opborrelt. 

➋ Maak een ruim plantgat en meng 1 deel uitgegraven aarde met 2 delen  
 DCM Vivimus® Universeel, een organische bodemverbeteraar.  
 Bedek de bodem van het plantgat met een laag van het mengsel. 

➌ Neem de de plant uit de pot. Als de wortels onderaan ineengestrengeld zitten,  
 haal ze dan voorzichtig uit elkaar, zodat ze snel kunnen inwortelen. 

➍ Zet de plant in het plantgat en vul aan met het Vivimus®-mengsel. 

➎ Druk de grond goed aan en geef een flinke hoeveelheid water.

DCM Meststof Siertuin: 

➔ Voeding gedurende 100 dagen

➔ Met voldoende fosfor en kalium (potas)  

 voor bloeiende planten

➔ Met stikstof en magnesium voor groene planten

➔ Toepasbaar in de biotuin

De voordelen van DCM Vivimus®: 

➔ Hoog gehalte organisch materiaal

➔ Zorgt voor een humusrijke, 
 luchtige grond met waterhoudend   
 vermogen

➔ Bevordert een actief bodemleven

➔ Zorgt voor een optimale  
 wortelontwikkeling,  
 waardoor je planten  
 beter aanslaan

DCM Meststof Siertuin 750 gr
bij aankoop van 3 zakken  

DCM Vivimus® Universeel 40L

GRATIS

Actie geldig t/m zondag 17 april 2022 of zolang de voorraad strekt.
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Als het op hobbytuinieren aankomt,  

krijg je uit verschillende hoeken goedbedoeld 

advies. Maar zijn al die beweringen over planten, 

meststoffen en potgrond eigenlijk wel waar?  

Of zijn het fabels die je tuin meer kwaad doen  

dan goed? We helderen het voor je op!

DCM-expert Kevin Spanjers

Je kan organische meststoffen vergelijken met een 
meergranenbrood: ze zitten boordevol natuurlijke 
voedingsstoffen, maar dan voor je planten.  
In tegenstelling tot chemische meststoffen zijn de 
organische meststoffen niet samengesteld met snel 
oplosbare zouten, maar wel met een mengeling van 
natuurlijke bestanddelen. Ze bevatten zelfs resten 
uit de voedingsindustrie, zoals cacaodoppen en 
druivenpitten. De grondstoffen geven op het juiste 
tempo hun voeding vrij, zodat je planten er minstens 
drie maanden lang energie uithalen. Ook goed om te 
weten: met organische meststoffen kunnen je planten 
niet verbranden of voedingselementen uitspoelen 
in het grondwater, wat wel reële gevaren zijn bij 
kunstmest.

✓FEIT

“Organische meststof 
geeft langdurige voeding”

✗ FABEL

“Universele potgrond is 
goed voor alle planten”

Je kan universele potgrond voor veel verschillende 
plantensoorten in de pot gebruiken, maar het is 
niet altijd de beste keuze. Sommige planten hebben 
immers specifieke behoeften, zoals een zure grond of 
extra ijzer of fosfor. Kies de specifieke potgrond die het 
best bij de behoeften van je plant past, zodat hij zich 
optimaal kan ontwikkelen. 

Ondanks de naam wordt koemest niet beschouwd als 
een geschikte meststof voor je planten, maar wel als 
een bodemverbeteraar. Je kan koemest goed gebruiken 
om je grond te verrijken met humus voor een betere 
bodemstructuur. Maar het bevat niet genoeg voeding voor 
je planten. Ze hebben hun voedingsstoffen hard nodig om 
te kunnen groeien, bloeien en weerstand op te bouwen. 
Gebruik daarvoor dus beter DCM meststoffen om je 
planten goed gevoed te houden.

Zwarte grond is niet geschikt voor een gezonde aanplant. 
De voedingsbodem van je planten heeft immers een 
humusrijke, luchtige structuur en een actief bodemleven 
nodig, zoals in DCM Vivimus®. Zwarte grond is daarentegen 
prima geschikt om borders op te hogen en te egaliseren. 
DCM Zwarte Grond is een mooie zwarte tuinaarde met de 
ideale verhoudingen van turf, zand en humus.

✗ FABEL

✗ FABEL

“Koemest is een  
geschikte meststof”

“In zwarte grond kan ik 
mijn planten aanplanten”

Het klopt dat kalk bijdraagt aan een groen gazon. In de eerste 
plaats ontzuurt het je bodem, waardoor het gras weer beter 
voedingsstoffen kan opnemen en bijgevolg groener wordt. 
Maar het juiste kalkproduct, zoals DCM Groen-Kalk®, zorgt 
bovendien ook voor een directe groenkleuring van het gras, 
dankzij toegevoegd magnesium. 

✓FEIT

“Kalk maakt mijn gazon 
weer groen”

KORTING
50%

Actie geldig t/m zondag 17 april 2022 of zolang de voorraad strekt.

op DCM Meststof Siertuin 5 kg

bij aankoop van DCM Gedroogde Koemest 18 kg Verbeter je bodem  
en geef voeding




