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 genieten van het leven. 

Editie 2019 actieTuin krant

“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 terreinbeheerder  
van voetbalvereniging MMO-Hoogmade, gebruikt  

al vele jaren DCM meststoffen voor het hoofd-,  
bij - en trainingsveld.  



DCM Gazonstart is de ideale voeding voor het voorjaar. En ze 

kan al vroeg gestrooid worden. Deze gazonvoeding heeft een 

gelijkwaardige samenstelling als de DCM meststof die ook wordt 

toegepast op sportvelden, zoals voetbalvelden, korfbalvelden en 

rugbyvelden. Daar wordt ook dit product ingezet in het voorjaar 

zodat de grasmat snel diepgroen en bespeelbaar is. Dankzij de 

unieke samenstelling werkt deze gazonvoeding al vanaf eind 

februari en zorgt ze binnen 1-2 weken voor een diepgroen gazon.

Én met deze mini-korrel, 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.

Supersnel een diepgroen 
gazon – DCM Gazonstart
met een sportveld resultaat!

PRO 
Guus Meijer

GELD TERUG                                                       

Kom nu naar de winkel voor deze actie en voorwaarden

20 KG € 8,- GELD TERUG                                                       10 KG € 4,- GELD TERUG                                                      

GEHOORD 

OP DE  
RADIO

 TOT WEL 20% KORTING

DCM Gazonstart 
Snel groen gazon 
met lange werking 

Eigenschappen: 

	 Snelle startgroei

	 Lange nawerking (min. 100 dagen)

	 Ook ideaal na het verticuteren 

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

Bij aankoop van DCM Gazonstart



Deze DCM Grondtest (t.w.v. €7,95) is nu helemaal gratis voor je gazon of borderplanten! Met speciale testapparatuur 

meten wij de pH-waarde (zuurtegraad) en de voedingswaarde van je grond. De aanwezige voeding in je grond en de juiste 

zuurtegraad zijn namelijk van levensbelang voor je gazon en andere planten in je tuin. Het gras heeft echt voeding nodig 

om te blijven groeien en bestand te zijn tegen zwaar weer, veel betreding en ziektes en plagen. Kom dus snel naar ons 

toe voor een gratis* grondtest! Op = Op. Neem één (jam-)potje of zakje gevuld met grond vanuit 5 verschillende plekken 

uit je tuin mee! Tijdens  deze grondtest wordt die grond met speciale vloeistof gemengd om de voedingstoestand en de 

pH-waarde te testen. Met deze grondtest geven wij je dan een professioneel tuinadvies over die voedingstoestand en  de 

pH-waarde en wat je kunt doen om deze te verbeteren. Zo geniet je snel weer van een prachtig, sterk en diepgroen gazon.

TIP
Je kan ook de grond van je planten in de borders, 
bij je hagen en je buxus laten testen. Want ook 
voor deze planten is het belangrijk dat ze een 
juiste pH-waarde en voldoende voeding hebben 
om volop te groeien en te bloeien.

LAAT JE GROND

GRATIS*

TESTEN
* bij aankoop van DCM producten

BIO Anti-slak 375 g

BIJ AANKOOP VAN  
1 ZAK DCM MESTSTOF 
SIERTUIN 10 KG

 OP = OP

GRATIS
Waarom zou je je hagen, borders en andere planten bemesten? 
Want ze groeien toch?

Ja, maar er is een verschil tussen groeien en groeien. Je planten in de border zijn net als ons; zonder 

voedsel kunnen ze minder groeien en bloeien en bieden ze minder weerstand tegen ziektes en plagen. 

Duizenden hoveniers, tuinaanleggers, kasteeltuineigenaren en mensen in het openbaar groen gebruiken 

niet voor niets de meststoffen van DCM voor de sierplanten en hagen. Het resultaat telt voor hen. Voor jou 

toch ook? Geef je planten daarom een eerste bemestingsbeurt in het voorjaar. DCM Meststof Siertuin is 

dé uiterst geschikte meststof voor de meeste planten. Dankzij haar doordachte samenstelling bevat deze 

meststof alle voedingselementen voor een evenwichtige groei en een uitbundige bloei. 

#FAQ

En met de GRATIS DCM BIO Anti-Slak 375 g heb je nog eens een extra voordeel. Je tuin wordt gelijk 

slakvrij! DCM BIO Anti-Slak is een zeer efficiënt slakkenlokaas en kan je inzetten ter bestrijding van 

naaktslakken in de tuin. Na het eten van de korrels verliezen de slakken hun eetlust, stoppen ze met 

vreten aan de planten en trekken ze zich terug in hun schuilplaats, waar ze uiteindelijk zullen sterven.



Mos is een sporenplant is die zich razendsnel 

verspreidt. Hoe sneller je het mos kan aanpakken hoe 

beter. DCM Concentraat Anti-Mos Gazon heeft een 

razendsnelle werking tegen mos. Het is gemaakt op 

basis van werkzame stoffen uit de natuur en dankzij  

de directe werking wordt het mos snel bruin.

DAADKRACHTIG AANPAKKEN

MOS
in je gazon 

Wanneer je mos in je gazon hebt kan je dat op twee manieren aanpakken.  

Maar eerst moet je kijken naar de zuurtegraad. Want mos groeit vaak op te zure 

gronden. De ideale zuurtegraad (pH) van je gazon ligt tussen de 6-6,5. Je moet 

dus allereerst ervoor zorgen dat je zuurtegraad op peil wordt gebracht, zodat mos zich er 

niet thuis voelt. Dat doe je met DCM Groen-Kalk®.

DCM Gazon Anti-Mos 
Concentraat 
Mos bestrijden vanaf februari 

Eigenschappen: 

	 wordt heel snel bruin

	 op basis van werkzame stoffen  
 uit de natuur

DCM Riparo® Plus 
- herstelgraszaad 
Ontkiemt als beste bij 
lage temperaturen

Eigenschappen: 

	 Voor het herstellen van kale plekken  
 in sport- en speelgazons

	 Voor het herstellen en doorzaaien  
 van sport en speelgazons

Verkrijgbaar vanaf 20 m2 voor € 6,50

DCM Ombra Plus 
- herstelgraszaad 
Speciaal voor schaduwrijke
gazons

Eigenschappen: 

	 Voor gazons in de schaduw,  
 onder bomen en onder hagen

	 Ook perfect voor gazons op  
 droge gronden

Verkrijgbaar vanaf 20 m2 voor € 6,50

DCM DCM Gazon Pur®  
Mos afdoden vanaf de wortel

Eigenschappen: 

	 vlekt niet op tegels en kleding

	 doodt de gehele mosplant

	 met kalium voor een sterke grasmat

Met DCM Gazon Pur® kan je mos uitstekend aanpakken. 

Deze gazon-voeding pakt het mos vanaf de wortel aan en 

doodt zo de gehele wortel af. Het voordeel is dus dat je niet 

alleen het mos van bovenaf verwijdert maar dat de gehele 

mosplant wordt afgedood. Deze wordt bruin en kan je 

gemakkelijk weghalen. DCM Gazon Pur® bevat bovendien 

de juiste voeding voor minimaal 100 dagen voor het gazon. 

En die voeding is nodig, want je gazon heeft heel wat te 

verduren gehad in de winter. Een evenwichtige voeding 

van DCM Gazon Pur® zorgt er eveneens voor dat het gazon 

een stuk sterker is en beter bestand is tegen mos- en 

onkruiddruk, slecht weer en betreding van kinderen of 

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 sterke graszaad ontkiemt als beste bij lagere temperaturen 

en zorgt ervoor dat het gras binnen 1-2 weken ontkiemt. 

DCM Gazon Pur® heeft ook professioneel zijn kwaliteiten al lang 

en breed bewezen. Het wordt heel veel ingezet door hoveniers 

wanneer zij mos in het gazon willen bestrijden en het gazon 

direct willen voeden; want het werkt efficiënt en bevat geen 

ijzersulfaat. Het wordt trouwens niet alleen gebruikt door 

hoveniers, maar wordt ook met grote tevredenheid ingezet op 

golfbanen en bij kasteeltuinen.

PROFESSIONEEL SUCCES

1 2

Mos op schaduwplekken? Plekken in de schaduw zijn gevoelig 

omdat veel grassoorten niet tegen weinig zonlicht kunnen en 

dat geeft kansen voor mos. Zaai deze plekken daarom door 

met Ombra® Plus. Dat bevat speciale rassen die wel sterk  

zijn en bestand zijn tegen weinig zonlicht.

20 kg 
DCM Groen-Kalk®

Actie geldig van 15/03/2019 t/m 30/04/2019

	 Verhoogt de pH-waarde van de bodem

	 Versterkt de cellen voor een sterker gazon

	 Met 15% magnesium voor frisgroen blad

Waarom moet ik kalk strooien?

De pH-waarde (zuurtegraad) is de sleutel tot een groeizaam succes! Wanneer deze namelijk 

niet optimaal is, zijn de plantencellen zwakker, kan het gras niet alle voeding uit de bodem 

opnemen én groeit het dus veel minder goed. Dit kan je verhelpen met DCM Groen-Kalk®. 

De DCM Grondtest meet correct de pH-waarde en geeft direct een sluitend advies over de 

te strooien hoeveelheid kalk voor die optimale zuurtegraad. Net zoals calcium onze botten 

versterkt, versterkt DCM Groen-Kalk® de cellen van de plant. Bovendien zorgt de toegevoegde 

15% magnesium (MgO) voor een extra groenkleuring van je gazon.

#FAQ

 van 11,65 voor € 9,95





De buxus, rozen, en andere planten in de moestuin zijn erg gevoelig voor schimmels, rupsen en andere insecten 

zoals bladluizen. Door een fysische barrière aan te brengen, maak je de plant ontoegankelijk voor rupsen en 

schimmels. DCM Vitasilica® Lavameel is namelijk een zeer fijn, gemalen poeder afkomstig van vulkanisch gesteente. 

En wist je dat de meest vruchtbare bodems ter wereld zich rond vulkanen bevinden? De DCM Poederverstuiver is 

misschien een keer een investering, maar je bestuift je buxus en andere planten vele malen efficiënter. Dankzij de 

lange spuitmond bereik je bovendien ook de binnenste bladeren van  de buxus om goed te bestuiven.

DCM Meststof Buxus

Voed je buxus ook elk jaar 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 het liefste voordat je gaat snoeien, 
zodat hij na de snoeibeurt direct compact kan 
dichtgroeien.

DCM Meststof Buxus 

?

Eigenschappen: 

	 Met extra magnesium voor een   
 diepgroene kleur

Verkrijgbaar in 1,5 kg, 3 kg en 10 kg 
vanaf € 7,95

TEGEN SCHIMMELS, RUPSEN EN INSECTEN

BESCHERM
je buxus , rozen en andere planten

BIJ AANKOOP VAN 
1 DCM POEDERVERSTUIVER

DCM Vitasilica® Lavameel 2 kg 

 OP = OP

Dankzij de combinatie van de DCM Mottenval en het feromoon 

DCM Cydalima-Pheromone® kunnen de buxusmotten nu zeer 

effectief gevangen worden. DCM Cydalima-Pheromone® trekt 

de buxusmotten aan, waarna ze gevangen worden in de 

DCM Mottenval. Binnen enkele uren kan je er al tientallen 

wegvangen. De buxusmot heeft meerdere cycli in een jaar. 

Je krijgt daarom nu bij aankoop van 1 DCM Cydalima-

Pheromone® (met 2 capsules voor de meest effectieve werking 

binnen 1 vliegperiode) GRATIS 2 extra feromoon capsules 

t.w.v.  € 19,95. Daarmee kan je de buxusmot twee cycli lang 

wegvangen. 

BuxusschimmelBladluizenBuxusrups

Buxusmot

GRATIS

GRATIS

2 feromonen
BIJ AANKOOP VAN   

1 DCM MOTTENVAL EN  
2 FEROMONEN*

*de speciale actieverpakking bevat 
 4 feromonen waarvan je er 2 GRATIS krijgt OP = OP


