
GAZON
graszoden en inzaai

DCM VIVIFOS® 
samengestelde meststof NP 4-30

• met langwerkende organische fosforbronnen voor betere beworteling
• voor een sterke grasmat zonder schade
• ideaal te gebruiken bij inzaai nieuwe gazons, leggen grasrollen
• in MINIGRAN®; 25 kg zak

DCM COPRON 
bodemverbeteraar

• NPK 4-3-2
• 50% organische stof
• voor structuurverbetering bij aanleg gazon
• in kruimel; 25 kg zak

GRASZODENkwekerij
Ivan Serry      www.graszodenserry.be

VOOR MEER INFO NEEM CONTACT OP

Eernegemstraat 100 • 8680 Koekelare
tel: 051/58 13 50 • fax: 051/70 12 54
info@graszodenserry.be

STANDAARDSCHEMA VOOR ONDERHOUD GAZON

product dosis in kg/100 m2

Vroeg voorjaar of
Mager of vergeeld gazon: DCM START 3-5

Mos in gazon: DCM GAZON PUR® 10-15

Voorjaar/Zomer of
DCM Organische Gazonmeststof 6-10

DCM MIX 3 6-12

Najaar of
Mos in gazon: DCM GAZON PUR® 5-7

DCM MIX 2 5-15

Najaar/Winter/Vroeg voorjaar DCM GROEN-KALK® 10-15

DCM MIX 2 
samengestelde organisch-minerale meststof NPK (Mg) 7-6-12 (4)

• continue en gelijkmatige vrijstelling van de voedingselementen
• formule rijk aan kalium: ideaal voor najaarsbemesting van het gazon
• met magnesium (4 % MgO); onmisbaar voor een frisgroene bladkleur
• in MINIGRAN®; 25 kg zak

DCM GROEN-KALK® 
gekorrelde magnesiumcalciumcarbonaat

• gekorrelde kalk speciaal met snelle oplosbaarheid
• vlot en proper strooibaar
• rijk aan magnesium voor een mooie, frisgroene kleur
• in korrel; 20 en 40 kg zak

DCM MIX 3 
samengestelde organisch-minerale meststof NPK (Mg) 9-3-6 (3)

• ideaal voor voorjaar- en zomerbemesting
• geeft 100 dagen evenwichtige voeding
• ook voor jonge, recent aangelegde gazons
• in MINIGRAN®; 25 kg zak

www.dcm-info.com
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standaardonderhoud
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GAZON
graszoden en inzaai

STANDAARDBEMESTING VOOR AANLEG GAZON (GRASZODEN EN INZAAI) dosis in kg/100 m2

product lichte gronden  
en zandgronden

zware gronden  
(klei en leem)

Optimaliseren van de zuurtegraad DCM GROEN-KALK® 10-20 10-20

Verbeteren bodemstructuur DCM COPRON 20-25 15-20

Stimuleren van de beworteling DCM VIVIFOS® 4-6 4-6

Voorraadbemesting DCM Organische  
Gazonmeststof 10-12 6-10

DCM Organische Gazonmeststof 
samengestelde organische meststof NPK (Mg) 8-6-7 + (3)

• geeft 100 dagen evenwichtige voeding
• ideaal voor jonge, recent aangelegde gazons
• basisbemesting voor bestaande gazons
• met extra magnesium voor een blijvend diepgroene graskleur
• in MINIGRAN®; 25 kg zak

GAZON
standaardonderhoud

DCM START 
samengestelde meststof NPK (Mg) 18-3-3 (2)

• formule rijk aan stikstof, ideaal voor vroege voorjaarsbemesting van gazons
• voor een snel herstel na de winter, na het verticuteren of na de doorzaai
• samenstelling met zowel snelwerkende als organische voedingselementen  
 voor verlengde werking
• in MINIGRAN®; 25 kg zak

DCM GAZON PUR® 
samengestelde organische meststof NPK (Mg) 8-4-20 (3)

• met indirecte werking tegen mos: het mos wordt geel,  
 sterft af en kan gemakkelijk verwijderd worden
• met kalium voor een goede weerstand tegen droogte,  
 vorst en betreding
• magnesium zorgt voor een frisgroene kleur
• in MINIGRAN®; 25 kg zak
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samengestelde organische meststof NPK (Mg) 8-6-7 + (3)

• geeft 100 dagen evenwichtige voeding
• ideaal voor jonge, recent aangelegde gazons
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• met extra magnesium voor een blijvend diepgroene graskleur
• in MINIGRAN®; 25 kg zak
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