
w
w

w
.d

cm
-i

n
fo

.n
l

Tuin-Actiekrant
editie 2018-1

GAZON

SIERTUIN

MOESTUIN

Deze DCM Grondtest (t.w.v. €7,95) is nu helemaal gratis! 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 tussen 16 en 25 maart  naar ons toe voor een gratis 

grondtest! Neem een (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 tevens 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.

Gazontestweek
Doe nu mee, kom naar ons 
 en laat je grond testen! 

✔ GRATIS grondtest (t.w.v. € 7,95*)

✔ Meet de voedingswaarde en  
 de pH-waarde van je tuin

✔ Resultaat = sterk, gezond en  
 diepgroen gazon!

De optimale pH-waarde  
met DCM Groen-Kalk® ACTIE: 

20 kg DCM GROEN-KALK® 
 van € 11,45  voor € 9,95 
Voor de optimale pH

✔ Verhoogt de pH-waarde van de bodem

✔ Versterkt de cellen voor een sterker gazon

✔ Met 15% magnesium voor frisgroen blad

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

namelijk niet optimaal is zijn de plancellen zwakker en zal het gras ook niet alle voeding 

uit de bodem kunnen opnemen en groeit het gras 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.

bij aankoop van 1 zak  
DCM Gazon Pur® 20 kg

herstelgraszaad 
DCM Riparo® Plus
260g 

GRATIS

Actie geldig van 15/03/2018 t/m 30/04/2018

20 kg 

DCM Groen-Kalk®

 van 11,45

voor € 9,95

Actie geldig van 15/03/2018 t/m 30/04/2018

bij aankoop van 3 zakken 
DCM Ecoterra® Groenten 
& Kruiden 30L

 DCM Vloeibare Meststof 
 Groenten & Kruiden 
400 ml 

GRATIS

Actie geldig van 15/03/2018 t/m 15/05/2018

DCM Vitasilica® Lavameel is dan ook 
echt een wondermiddel voor je tuin!

rups bladluizen

buxusschimmel Verkrijgbaar in 2 kg en 13 kg  
vanaf € 7,95

PERFECT VOOR:

Breng een fysische barrière aan!

De buxus, rozen, fruit en 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 er rond vulkanen zich de 
meest vruchtbare bodems ter wereld bevinden? De afgekoelde lava stolt en 
vormt door verwering zeer vruchtbare bodems.

Nu ook oplossingen op basis van natuurlijke  
ingredienten tegen onkruid, algen en mos.
Vanaf nu kan je ook onkruid, mos en algen in de tuin gemakkelijk en verantwoord bestrijden.  
Gemaakt met ingrediënten van plantaardige oorsprong.

DCM Concentraat  
Anti-Mos Gazon

DCM Concentraat Anti- 
Onkruid & Anti-Mos –  
Terras, Oprit en Paden 

DCM Anti-Onkruid &  
Anti-Mos gebruiksklaar  
– Sier- en Moestuin 

✔ Binnen enkele uren kleurt het mos  
 bruin. 

✔ Op basis van organisch vetzuur  
 van plantaardige oorsprong. 

✔ Geen spuittoestel nodig.  
 Je past het makkelijk toe  
 met een gieter.

✔  3-in-1: Doeltreffend en tegelijk bestrijden   
 van mos, algen, ongewenste grassen (zoals   
 straatgras en kweekgras) en vele onkruiden  
 zoals zevenblad, weegbree,heermoes en   
 paardenbloem. 

✔ Het wordt opgenomen door de bladeren  
 en stengels en vernietigd zo de groene  
 bovengrondse delen van de bespoten  
 onkruiden, algen en mossen. Geen systemische  
 werking.

✔ Nadat het behandelde terras,  
 de oprit of het pad is opgedroogd  
 kan het alweer betreden worden.

✔ Doeltreffend en tegelijk bestrijden van mos, 
 algen, ongewenste grassen (zoals straatgras  
 en kweekgras) en vele onkruiden zoals  
 brandnetels, distels, zevenblad en heermoes  
 in de tuin. 

✔ 3 dagen na behandeling kan je al zaaien  
 of planten. 

✔ Het wordt opgenomen door de bladeren  
 en stengels en vernietigd zo de groene  
 bovengrondse delen van de bespoten  
 onkruiden, algen en mossen. Zorg er daarom  
 voor dat je geen planten raakt die je graag  
 wil houden. Pas het toe tussen al de sier- en 
  groenteplanten, onder sier- en  
 fruitbomen en sierstruiken.

*max. 1 per klant gratis

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig, lees voor gebruik eerst de productinformatie en het etiket, inclusief de passende waarschuwingszinnen en –symbolen. 15491N / 15490N.

OP = OP 
OP = OP 

OP = OP 

✔ Én binnen enkele uren heb je al zichtbare werking!

✔ Werkt ook uitstekend bij lagere temperaturen.

37,5 m2 voor € 12,95
75 m2 voor € 19,95
187,5 m2 voor € 35,95 
7,5 m2  (RTU) voor € 12,95
25 m2 (RTU) voor € 20,95

37,5 m2 voor € 12,95
75 m2 voor € 19,95
187,5 m2 voor € 35,95 
7,5 m2  (RTU) voor € 12,95
25 m2 (RTU) voor € 20,95

110 m2 voor € 22,95
275 m2 voor € 36,95



 DCM Gazon Pur® + DCM Riparo® Plus
Mos verwijderen en een diepgroen gazon:  

Met DCM Gazon Pur® heb je dat zo voor elkaar. Deze gazonvoeding 

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 verwijderen. 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.

Een mooie bloei van je heesters wordt niks zonder een goede aanplanting en voldoende voeding. Zelf kan je 

toch ook niet zonder een goed verwarmd huis en eten? Ga je hortensia’s, azalea’s of rododendrons in je tuin 

planten? Hou er dan rekening mee dat dit zuurminnende planten zijn die je het beste in een zuurdere grond 

kan aanplanten. Veel bodems zijn van nature niet zuur genoeg. Maar dat kan je zelf uitstekend verbeteren. 

Meng bij de aanplant van je hortensia, azalea of rododendron DCM Vivimus® Heide, Rhodo & alle 

zuurminnende planten met de bestaande grond. Vul hier mee voor een deel het plantgat, plaats de plant 

en dek af met de rest van het mengsel. Goed watergeven en je plant voelt zich kiplekker en zal direct goed 

inwortelen. DCM Vivimus® is namelijk een professionele bodemverbeteraar die niet alleen de bodemstructuur 

verandert, maar ook een hoop organische stof in de bodem brengt. Die organische stof zorgt er voor dat 

de planten gegarandeerd zullen inwortelen met een mooie startgroei.  DCM Vivimus® Heide, Rhodo & alle 

zuurminnende planten heeft bovendien nog eens een verzurende werking op de grond

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. Een goede inworteling betekent dat hij 

snel zal groeien boven de grond!

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

Verkrijgbaar 
in 60L en 40L 
vanaf € 7,10

Verkrijgbaar 
in 60L en 40L
vanaf € 7,10

Wat doe ik in welke volgorde?

➊ Bekalk het gazon met DCM Groen-Kalk®

➋ Bemest het gazon min. 2 weken later met  
 DCM Gazon Pur®

 Wanneer je het gazon bemest voordat je gaat  
 verticuteren heb je het voordeel dat het   
 mos al is afgedood dankzij DCM Gazon Pur®  
 en verticuteer je dit dus gemakkelijk weg.  

➌ Verticuteer 2-3 weken later je gazon

➍ Zaai na het verticuteren het gazon in  
 met DCM Riparo® Plus

gazon 2-3 weken naar inzaaien met DCM Riparo Plus

DCM Riparo® Plus herstelgraszaad

Ontkiemt als beste bij lage temperaturen

Voor het herstellen van kale plekken  
in sport- en speelgazons

Voor het herstellen en doorzaaien van  
sport en speelgazons 

Verkrijgbaar vanaf 20 m2  
voor  € 5,95.

Tip Na het verticuteren is het altijd belangrijk het gazon door te zaaien met DCM Riparo® Plus.  
Zo hebt je snel weer een dichte zode en voorkom je dat er ruimte is voor mos en onkruid.

ACTIE
 Heb je mos in je gazon? bij aankoop van 1 zak  

DCM Gazon Pur® 20 kg

GRASZAAD VOOR KALE  
PLEKKEN HERSTELLEN
DCM Riparo® Plus 260 gGRATIS

Snel een diepgroen gazon - DCM Gazonstart

Bloeiende planten aanplanten 
met gegarandeerd succes!

DCM Gazonstart 

Snel groen gazon met lange  
werking

Snelle startgroei

Lange nawerking (min. 100 dagen)

Ideaal na het verticuteren

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

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. Dankzij de weldoordachte samenstelling 

van deze 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. 

Gebruik een meststofstrooier om je gazon te 
bekalken, te bemesten en te zaaien. Zo voorkom 
je dat plekken te veel of te weinig voeding, zaad 
of kalk krijgen en ben je gegarandeerd van een 
gelijkmatige groei over je hele gazon. De DCM 
Spreader 4200 HO kan je zowel voor het strooien 
van kalk, meststof als graszaad gebruiken en is 
ideaal voor elk gazon.

Tip: 

 gazon voor  
 strooibeurt 

 gazon 2 weken  
 na strooibeurt 

gazon 2-3 weken na inzaaien 

met DCM Riparo® Plus

Elke professional gebruikt DCM Vivimus®: professionele hoveniers  

en tuinaannemers, parken, openbare tuinen en gemeentes.

Gebruik dus ook DCM Vivimus® voor een geslaagde aanplanting

Ook voor bestaande hortensia’s, azalea’s, rododendron en andere zuurminnende planten, zoals 

de camelia en de magnolia is het nu de ideale periode voor de eerste voedingsbeurt.  Als je ze 

nu voedt word je echt getrakteerd 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.

In tegenstelling tot de zuurminnende planten houden rozen en andere bloemen juist weer van 

een kalkrijke grond. Het beste geef je deze planten dan ook eerst een dosis DCM Groen-Kalk® 

en voed je ze vervolgens met DCM Meststof Rozen & Bloemen. Elk jaar onttrekken rozen heel 

veel voeding aan de bodem en die voorraad moet dus weer aangevuld worden. Wanneer je DCM 

Meststof Rozen & Bloemen toepast zal je versteld staan van het resultaat. Je rozen en andere 

bloemen 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! 

DCM Meststof Rozen & Bloemen 

Langere en vollere bloei van alle rozen,  
bloeiende sierheesters en andere bloemen

Intensere kleuren

Bemeste planten zijn weerbaarder tegen  
ziektes en plagen

Heeft een zachte geleidelijke werking ruim 100 dagen

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

DCM Meststof Hortensia’s met Blauwmaker

Speciaal voor diepblauwe hortensia’s

Verkrijgbaar in 0,8 kg, 1,5 kg en 3,75 kg 
vanaf € 7,95

DCM Meststof Rhodo, Hortensia & Azalea

Voor rododendron, azalea, hortensia, camelia,  
magnolia en skimmia

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

Meststof strooien


