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Tuin

ONTDEK HOE JE JE
TUIN EEN OPTIMAAL
NAJAARSONDERHOUD
GEEFT.

krant
genieten van het leven.

GRATIS

Ook al zakken de temperaturen steeds lager en loopt het
buitenseizoen langzaam ten einde, je kan het beste nog
Het najaar is immers een belangrijke periode voor een
de winterrust kan beginnen.
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bij aankoop van 1 zak
DCM Gazonmeststof
Najaar 10 kg of 20 kg

grondige verzorging van je tuin, zodat hij aangesterkt aan
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DCM TUINHANDSCHOENEN
t.w.v. € 6,99

even wachten met het opbergen van je tuingereedschap.
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DCM Gazonmeststof Najaar
SAMENGESTELDE ORGANISCH-MINERALE MESTSTOF
NPK (MG) 8-4-15 (3) MET IJZER FE
•

Gazonmeststof voor de bemesting in het najaar

•

Rijk aan kalium om het gazon tijdens de winter te versterken.
Een sterk en dicht gazon laat minder plaats voor mos

•

Verrijkt met magnesium en ijzer voor een diepgroene graskleur

•

Resultaat blijft zichtbaar tot in het voorjaar

•

Werkingsduur tot 100 dagen lang

•

Unieke MINIGRAN® TECHNOLOGY

www.dcm-info.nl

De ideale najaarsbemesting
voor een wintersterk gazon

#ASK
Kevin

DCM-expert Kevin Spanjers Om jaar in jaar uit weelderig groen te zijn en te
kunnen groeien, heeft je gras regelmatig voeding
nodig. Maar welke meststoffen kiezen? En wat met
kalk? Onze DCM-expert Kevin beantwoordt jouw
meest prangende vragen.

Waarom je gazon bemesten
in het najaar?
Kevin: “Het najaar is een belangrijke periode voor
je gazon. Het gras heeft een zware zomer achter de
rug, met veel droge periodes en warm weer. Juist nu
heeft het zijn voeding extra hard nodig om sterk en
gezond te blijven. Er zijn dan ook verschillende reden
voor een goede najaarsbemesting:
•

Je gazon krijgt een herstellende voedingsboost,

wist
je dat

waardoor hij weerbaarder is tegen gure
weersomstandigheden en zelfs vorst.
•

Een goed gevoed gazon is sterk en dicht. Een
dichte grasmat laat minder ruimte voor mos en
onkruid.

•

Dankzij de voeding behoudt je gazon langer zijn
mooie groene kleur.

Bij de laatste maaibeurten
voor de winter kan je het gras
beter iets langer laten (5 - 6
cm i.p.v. 3 - 4 cm). Zo kunnen
mos en onkruid minder goed
doorbreken.

Dankzij de najaarsbemesting start je dus in het
voorjaar met een mooie voorsprong! “

Het ideale moment voor de
najaarsbemesting: vanaf september

Waarom kalk strooien
in het najaar?
Kevin: “De koude maanden zijn de ideale periode

Wat is er zo bijzonder aan
organische meststoffen?

om je gazon te voorzien van een extra portie kalk
om de bodem te ontzuren. Gras houdt namelijk niet
van een te zure bodem, omdat dat de opname van
voedingsstoffen afremt. Mos daarentegen heeft een

Kevin: “Organische meststoffen kun je vergelijken

zure grond nodig, en zal dus veel minder opkomen als

met een meergranenbrood: bomvol natuurlijke

je kalk strooit.

voedingsstoffen, maar dan voor je planten. Anders
dan chemische meststoffen bestaan organische

Resultaat: een sterk gazon dat tegen een stootje kan!

meststoffen niet uit snel oplosbare zouten, maar uit
een mengeling van meer natuurlijke bestanddelen,

Het ideale moment om kalk te strooien: van half

tot zelfs nuttige resten uit de voedingsindustrie toe,

oktober tot half februari”

zoals cacaodoppen en druivenpitten.
Elke grondstof geeft op haar tempo voeding vrij,
zodat je planten er minstens drie maanden lang
energie uit kunnen putten. Net zoals bij een lekker
brood bepaalt ook de keuze van de grondstoffen,
in de juiste verhouding, de kwaliteit van de

DCM GROEN-KALK®
•

op peil, voor een

meststoffen. Hoe meer grondstoffen, hoe gevarieerder

optimale opname van

en hoe beter voor je planten. En wat na 100 dagen

voedingsstoffen.

overblijft, is kostbare humus voor de bodem van je
tuin. Die wordt er extra kruimelig door, wat je planten
en het bodemleven alleen maar ten goede komt.
Ook goed om weten: met organische meststoffen
kunnen je planten niet verbranden, zoals bij
kunstmest wel het geval is, en spoelen de
voedingselementen niet uit in het grondwater. ”

Brengt de zuurtegraad

•

Verhoogt het
calciumgehalte van je
grond, wat resulteert in
een luchtige, kruimelige
bodemstructuur.

BESCHADIGD GAZON?
VOLG DIT ADVIES VOOR
EEN SNEL HERSTEL!

Heeft de zomer zijn tol geëist op je gazon? Warmte, droogte en
zomers plezier kunnen dorre en kale plekken achterlaten in
het gras. Opnieuw aanleggen dan maar? Nee hoor, je herstelt
het gazon snel en eenvoudig met de hulp van DCM.
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Maai je gazon kort

Verticuteer in 2 richtingen

Zaai door met herstelgraszaad

Maai je gazon kort, zodat je makkelijker mos en vilt

Door te verticuteren in 2 richtingen

Ziet je gazon er maar magertjes uit na de ontmos-

Bedek met een laagje
gazonbodemverbeteraar

kan verwijderen. Vilt is een verstikkende laag die

(zowel horizontaal als verticaal), verwijder je

of verticuteerbeurt? Dat is normaal. Geef het de

zich onderin je grasmat vormt en waar voeding en

mos, verlucht je de bodem en kan je gazon

herstelbeurt die het nodig heeft! Zaai DCM Graszaad

water maar moeilijk door kunnen.

weer vrij ademen.

Riparo® Plus Herstelgazon uit over je gazon,

Een dun laagje DCM Vivimus® Gazon
bodemverbeteraar bovenop het graszaad
bevordert de kieming van de zaadjes en voorkomt
dat ze wegwaaien of opgepikt worden door
vogels. Herstelgraszaad kiemt sneller dan klassiek
graszaad, waardoor onkruid minder kans krijgt om
zich op de kale plekken te nestelen.

een speciaal samengesteld graszadenmengsel
voor het doorzaaien van je gazon na het verticuteren
en voor het herstellen van beschadigde plekken.
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Hark in en rol aan

Geef voeding

Zorg voor voldoende water

Hark de zaadjes licht in en rol vervolgens aan.

Meststoffen zorgen ervoor dat het gras zich snel

Besproei je gazon in droge periodes dagelijks, met een fijne straal, mooi verspreid over het hele gazon,

Met een gazonwals maak je het gazon mooi egaal

kan herstellen en vlot kan beginnen groeien.

zo spoelen de zaadjes zeker niet weg. Houd de toplaag vochtig tot het graszaad kiemt, dat is cruciaal voor

en zorg je dat het graszaad goed contact maakt

Bemest altijd met organische gazonmeststoffen,

een volle en gelijkmatige grasmat. Maai een eerste keer wanneer het gras ongeveer 8 cm hoog staat.

met de grond, waardoor het beter ontkiemt.

die zijn beter voor het milieu dan kunstmest

Maai niet korter dan 4 of 5 cm (stand 4 of 5 van je grasmaaier).

en werken geleidelijker en langer, met
voedingsstoffen tot 100 dagen.

BODEMVERBETERAAR VOOR
GAZONHERSTEL:

DOORZAAIEN EN HERSTELLEN MET DCM GRASZAAD RIPARO® PLUS HERSTELGAZON
GRASZAAD + SAMENGESTELDE ORGANISCHE MESTSTOF NP 4-23

DCM VIVIMUS® GAZON
•

Om te mengen met graszaad voor een snel
herstel van kale plekken en een beter resultaat
bij doorzaaien.

•

•

Graszaad voor het herstel van kale plekken of doorzaaien
van gazon.

•

Gemengd met meststof voor een betere beworteling en
daardoor een sneller herstel.

Voor het uitvlakken van molshopen of gaten
in gazons of om te mengen in de grond bij de

•

Bevat snelkiemende graszaden die goed inwortelen in bestaande gazons.

aanleg van een nieuw gazon.

•

Ideaal na het verticuteren of ontmossen.

•

Zorgt voor een donkergroene grasmat die er als nieuw uitziet.

•

In een handige strooidoos.

Is verrijkt met organische meststof en
stimuleert het bodemleven.

•

•

Toepasbaar in de biotuin.

GAZON AANLEGGEN IN HET NAJAAR?
GOED IDEE!

NIEUWE PLANTEN IN HET NAJAAR?
GOED IDEE!

Een nieuw gazon aanleggen,
stap voor stap:
Scan deze QR-code voor meer informatie

September en oktober zijn ideale maanden om een gazon aan te leggen.
De bodemtemperatuur is nog warm en ook is er regelmatig een herfstbui te verwachten.
Prettige groeiomstandigheden voor het graszaad.

In de herfst, wanneer de temperaturen omlaag gaan, valt de sapstroom in de
planten langzaam stil. Vaste planten, sierheesters, hagen en bomen kunnen dan
zonder probleem worden geplant of verplant. Aanplanten in het najaar zorgt
bovendien voor een groeivoorsprong in de lente. Tenminste als je de bodem goed
hebt voorbereid met DCM Vivimus®.

DCM GRASZAAD ACTIVO® PLUS SPEEL & SPORT

Waarom de bodem verbeteren?

GRASZAAD + SAMENGESTELDE ORGANISCHE MESTSTOF NP 4-23

De bodemverbeteraar DCM Vivimus® Universeel creëert een humusrijke, luchtige
grond waarin de nieuwe planten zich meteen goed voelen. Ze wortelen gemakkelijk in

• Graszaad voor een sterk speel- en sportgazon
• Gemengd met meststof voor een betere beworteling
• Voor de aanleg van een sterk maar
fijnbladig gazon
• Groeit snel dicht waardoor onkruid
minder kans krijgt
• Gazon blijft mooi vol, zelfs bij intensief gebruik
• In een handige strooidoos

en beginnen meteen voedingsstoffen en water op te nemen.

DCM VIVIMUS® UNIVERSEEL
•

Creëert humusrijke, luchtige grond, waardoor vocht en
voeding beter worden vastgehouden.

•

Bevat de ideale combinatie van zachtwerkende
voedingsstoffen.

•

Stimuleert het bodemleven.

SPECIALE AANDACHT VOOR
ZUURMINNENDE PLANTEN
De optimale pH is afhankelijk van de plantensoort en grondsoort. De meeste planten in onze siertuin
vragen een zwak zure tot neutrale grond (pH 6-7). Uitzonderingen zijn de zuurminnende planten,
zoals bijvoorbeeld de rhododendron, azalea, magnolia en boerenhortensia, die een zuurdere grond
verkiezen (pH 4,5-6,0). Voor deze en andere zuurminnende planten gebruik je het beste DCM Vivimus®
Heide, Rhodo & alle zuurminnende planten. Zo geef je ze precies de juiste pH waar ze van houden.
Bij een te lage of te hoge pH komt de opname van voedingselementen in het gedrang. Hierdoor zal
de plant gebreksverschijnselen vertonen zoals bijvoorbeeld geelverkleuring van het blad (chlorose),
verstoorde groei en sterk verminderde bloei.

DCM VIVIMUS® HEIDE, RHODO
& ALLE ZUURMINNENDE PLANTEN

