TECHNISCHE FICHE
VOOR NEDERLAND

DCM VIVIMUS® UNIVERSEEL
Eigenschappen
gemengd organisch bodemverbeterend middel, rijk aan organische stof (22 % O.S.), afkomstig van
hoogwaardige natuurlijke grondstoffen
unieke organische plantputverbeteraar voor de aanplanting van sierheesters, buxus, hagen,
coniferen, taxus, haagbeuk, beuk, rozen, vaste planten…
topper voor het aanplanten van hagen
zorgt voor een humusrijke, luchtige grond met een groot waterhoudend vermogen en een verhoogd
vermogen om voedingselementen vast te houden
creëert een ideale verhouding tussen lucht en vocht in de bodem zodat de wortels zich op een gezonde
manier ontwikkelen
voor een snelle inworteling, een goede weggroei en bijgevolg een geslaagde aanplanting
selecte verscheidenheid aan organische stoffen voor de ontwikkeling van een gevarieerd en rijk
bodemleven, onmisbaar voor een gezonde en sterke planten
toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw [bevat enkel grondstoffen toegelaten in Bijlage I
van de verordening (EG) nr. 889/2008 inzake de biologische productiemethode en wijzigingen]

Technische omschrijving
Gemengd organisch bodemverbeterend middel rijk aan organische stof (22 %) op basis van onder andere
tuinturf, afgeoogste champignoncompost, gecomposteerde naaldhoutschors, druivenpittenkoek, gedroogde
kippenmest, gedroogde koemest en opgekalkt.

Verpakking
zakken van 70 L – 33 zakken/euro pallet (= 2310 L)
zakken van 40 L – 54 zakken/euro pallet (= 2160 L)
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DCM VIVIMUS® UNIVERSEEL

Gebruiksaanwijzing
De exacte dosis hangt af van het type bodem en het moment van toepassen.
AANPLANTING
volle grondstoepassing ......................................................................................... 1000 – 3000 L/100 m²
DCM- plantputmethode
o Kies steeds stevige en gezonde planten met een goed vertakt wortelstelsel.
o Graaf een plantgat dat ruim dubbel zo groot is als de wortelkluit.
®
o Maak een mengsel van 1 deel uitgegraven grond met 1-2 delen DCM VIVIMUS
o Bedek de bodem van het plantgat met een flinke laag van het mengsel.
o Zet de wortels of de kluit van de plant erop. Spreid de wortels van de plant uit en vul het
plantgat met hetzelfde mengsel.
o Druk de grond stevig aan. Geef een flinke hoeveelheid water voor een goede aansluiting
tussen de wortelkluit en de nu humusrijke bodem, die het vocht beter vasthoudt.
BESTAANDE TUIN
®

DCM VIVIMUS kan ook als bodemverbeteraar gebruikt worden bij bestaande aanplantingen. Door jaarlijks
®
enkele centimeters DCM VIVIMUS in de toplaag van de bodem te mengen, behoudt de grond zijn
optimale structuur en droogt hij minder snel uit.
Vraag ons gericht advies.

Extra tip
Gebruik na enkele weken DCM MIX 2 (NPK 7-6-12 + 4 MgO) voor een volgehouden groei en een lange
bloei van uw sierplanten. Deze meststof met zachte werking is uitermate geschikt voor jonge, nog
gevoelige wortels.
Dosis DCM MIX 2 bij nieuwe aanplantingen = 10 - 12 kg/100 m²

