TECHNISCHE FICHE
VOOR NEDERLAND

DCM VIVIMUS® GAZON

Eigenschappen


verrijkt gemengd organisch bodemverbeterend middel, rijk aan organische stof (22 % O.S.)



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



met organische fosforbron voor een goede inworteling



uitermate geschikt bij de aanleg van een gazon, voor een goede ontwikkeling van de wortels



te gebruiken bij het herstellen van kale, beschadigde of verbrande plekken bij het doorzaaien na het
verticuteren of ontmossen



gemengd met graszaad zorgt het voor een afdekking van het graszaad en bijgevolg voor een betere
kieming en bescherming tegen vogelvraat



ideaal voor het uitvlakken van molshopen en andere oneffenheden in het gazon



selecte verscheidenheid aan organische stoffen voor de ontwikkeling van een gevarieerd en rijk
bodemleven, onmisbaar voor een gezonde en sterke grasmat



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
Verrijkt gemengd organisch bodemverbeterend middel, rijk aan organische stof (22 %) op basis van onder
andere tuinturf, turfstrooisel, vulkanische lava 0-3 mm voor het verbeteren van de luchtwaterhuishouding
van bodems, druivenpittenkoek, beendermeel, ontlijmd beendermeel, hoefmeel en cacaodoppen

Verpakking
zakken van 40 L – 54 zakken/euro pallet (= 2160 L)

Code: NL-NL/KVE 13-10-11

DCM VIVIMUS® GAZON

Gebruiksaanwijzing
De exacte dosis hangt af van het type bodem en het moment van toepassen.
HERSTELLEN VAN KALE PLEKKEN ....................................................... per 10 m²: 200 gram graszaad +
®
50 L DCM VIVIMUS voor GAZON
®

Hark de grond op de kale plek licht los. Maak een mengsel van DCM VIVIMUS voor GAZON
met graszaad. Doe dit bij voorkeur op een stuk plastic, een stuk karton of in een emmer. Strooi
dit mengsel uit over de kale plek en hark licht in. Druk goed aan. Hou de bodem vochtig tot het
gras opkomt.
DOORZAAIEN NA VERTICUTEREN ......................................................... per 10 m²: 100 gram graszaad +
®
50 L DCM VIVIMUS voor GAZON
Strooi dit mengsel uit over de kale plek en hark licht in. Rol nadien aan en geef water.
UITVLAKKEN VAN ONEFFENHEDEN
®

Hark de grond een beetje los en meng DCM VIVIMUS voor GAZON door de bestaande grond.
Effen het oppervlak. Eventueel kan in dit mengsel bijgezaaid worden.
AANLEG GAZON ............................................................................................................ 50 –100 liter/10 m²
Doormengen in de bodem voor het zaaien

Vraag ons gericht advies.

Extra tips


®

DCM VIVIMUS voor GAZON verbetert de structuur van de bodem, maar bevat niet voldoende
voeding. Geef daarom een extra organische bemesting na de eerste maaibeurt met DCM Organische
Gazonmeststof voor een continue groei en een diepgroene kleur.
Dosis DCM Organische Gazonmeststof voor jong of hersteld gazon = 0,8 kg/10 m²



®

Wenst u snel de open plaatsen in uw gazon op te vullen, kies dan voor DCM RIPARO graszaad, een
graszaadmengsel met zeer snelle opkomst
®

Dosis DCM RIPARO = 100 – 200 gram/10 m²

