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Bemesting 
 

In het najaar heeft het gazon extra voeding nodig om gezond de 
winter door te komen. DCM Mix 6 zorgt voor een rustige groei door 
een laag stikstof gehalte (6%). Het bevat tevens kali (18%) zodat het 
gazon wat harder wordt, minder vatbaar voor ziekten, beter bestand 
is tegen extreme weersomstandigheden (vorst, neerslag en sneeuw) 
en betreding. Magnesium (3%) garandeert een blijvende groene 
kleur tot aan het vroege voorjaar toe. Strooi vanaf september tot 
eind oktober 6-12 kg per 100 m2 DCM Mix 6  voor het beste 
resultaat. 
 

Op gazons met mos kunt u Gazon Pur gebruiken. Deze meststof 
heeft een unieke anti-moswerking via de wortels en ook een hoog  
Kalium gehalte voor een sterkere grasmat. Strooi 10-15 kg per 100 m2. 
 

Om mos en andere ongemakken te voorkomen is het belangrijk de zuurtegraad (pH) van de 
grond op peil te houden. Voer in de herfst, winter of het vroege voorjaar een 
onderhoudsbekalking uit met 10-15 kg per 100 m2 kalkkorrels.  
 

Gebruik in de borders tussen de beplanting of onder hagen Mix 2. Dit is een universele 
meststof met lange werking die zorgt voor een goede groei en kwaliteit. 
 

 

Vivimus bij aanplant van struiken 
 

Om de grond te verbeteren bij aanplant van o.a. struiken, buxus en hagen 
kunt u gebruik maken van Vivimus. Vivimus creëert de optimale 
wortelomgeving voor jonge planten en activeert het aanwezige 
bodemleven. Meng 1 deel grond met 2 delen Vivimus voor een luchtige 
humusrijke grond. Vivimus bevat tevens een organische basisvoeding voor 
een goed start van de aanplant. Vivimus zorgt voor minder uitval van 
bomen en struiken.  
 

Er is ook speciale Vivimus Heide/Rhodo voor zuur minnende planten als 
rododendrons. 
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 Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken op dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen, omdat opslag/bewaring en toepassing zich 

aan onze controle onttrekken. Beschrijving van een product resp. gegevens daarvan betekenen niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade. 

 

 

 
Groene aanslag 
 

Een bestrating, stoep of terras heeft vaak te lijden van groene aanslag en mossen. Naast een 
lelijk gezicht, kan dit ook gevaarlijke situaties opleveren door gladheid. Om deze aanslag te 
bestrijden hebben we 2 producten in ons assortiment. 
 

Dimanin is een product wat reeds vele jaren op de markt is. Het is te gebruiken op 
(grind)tegels, grafzerken, muren, daken, hout, kunststof en andere materialen. Gebruik 75 
ml in 10 liter water voor 40 m2. Op poreuze materialen als oude gebakken klinkers de 
dosering verhogen voor een goed resultaat. Drie dagen na de bespuiting de algen en 
eventueel ook mos met een veger afnemen. Dimanin kan gemengd worden met glyfosaat 
voor de onkruidbestrijding. Verkrijgbaar in verpakkingen van 1 en 5 liter. 
 

Nieuw in ons assortiment is het middel Omni Clear. Omni Clear is volledig opgebouwd uit 
biologische bestandsdelen en werkt op een natuurvriendelijke manier. Kort na toepassing zal 
de bestrating er als nieuw uitzien. Omni Clear heeft een langdurige werking. Omni Clear kan 
gebruikt worden op grindpad, stoep of terras tegen algenaanslag, mos en kiemende 
onkruiden. Het middel heeft ook een goede werking op het lastig te bestrijden levermos. 
Meng 1 liter Omni Clear met 5 liter (liefst warm) water voor 50-100 m2. Toedienen bij droog 
en zonnig weer. Na enkele dagen is het eerste resultaat al zichtbaar, na 2 weken kan de 
bruine aanslag gemakkelijk verwijderd worden. Verkrijgbaar in verpakkingen van 1,5 en 10 
liter. 
 
 

Snoeigereedschap 
 

In het najaar kunnen diverse bomen en struiken 
bijgewerkt worden. Hiervoor hebben we 
verschillende gereedschappen beschikbaar: 
snoeischaren van Felco, snoeizagen van Silky en 
diverse andere gereedschappen. 
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