
 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. Beschrijvingen van een product resp. gegevens over de eigenschappen daarvan betekenen niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade. 

 

 

Bemesting 
 

Een regelmatige groei is belangrijk voor het behoud van een 
dichte en diepgroene graszode. Bemesting met langwerkende, 
evenwichtig samengestelde meststoffen draagt hieraan bij. Wij 
hebben hiervoor organische meststoffen van DCM in ons 
assortiment.  
 

Op het gazon kunt u in deze periode van het jaar gebruik 
maken van DCM Mix 3. Dit is een NPK meststof met een 
werking van ongeveer 100 dagen. Deze duurwerking zorgt voor 
een gelijkmatige grasgroei . De Kalium in de meststof versterkt 
de grasmat tegen droogte en betreding. DCM Mix 3 bevat 
tevens Magnesium, wat zorgt voor een blijvende diepgroene 
graskleur. Strooi 8-12 kg per 100 m2.  
 

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

De voordelen van DCM meststoffen:  
 Snelle aanvangswerking,  
 Géén verbranding, 
 Duurzaam,     
 Spoelen niet snel uit. 

 
 

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. 

 

 
                                                                Groothandel in gewasbeschermingsmiddelen, zaden, landbouwfolie, 
                                                                meststoffen, palen, touw en andere land- en tuinbouwbenodigdheden.  
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Toki 
 

Permanent onbeteelde terreinen, halfverhardingen en plaatsen onder hekwerken  kunnen langdurig 
onkruidvrij gehouden worden met bodemherbicide Toki. Toki heeft een duurwerking van ongeveer 6 
maanden. Voor de bestrijding van reeds bovenstaande onkruiden kan Roundup toegevoegd worden. 
 
 

Toki gespoten op 1 mei geeft  6 maanden werking tot en met eind oktober. 
Mei Juni Juli Augustus September Oktober 

 
Vraag naar de folder!! 
 

Groene aanslag  
 

Voor de bestrijding van groene aanslag (wieren of algen) hebben we Dimanin en Result beschikbaar. 
Beide middelen kunnen gebruikt worden op (grind)tegels, grafzerken, muren, daken, hout, kunststof 
en andere materialen. De dosering van beide middelen is:  

 

 Dimanin: 75 ml in 10 liter water per 40 m2   1 lt. Dimanin voor 500 m2 
 Result: 250 ml in 10 liter water per 100 m2   1 lt. Result voor 400 m2 

 

Bij poreuze materialen als oude gebakken klinkers de dosering verhogen. Spuiten onder vochtige 
omstandigheden verdient de voorkeur. Drie dagen na een bespuiting met Dimanin of Result kunnen 
de algen en ook eventueel mos met een bezem weggeveegd worden.  
 

Het gebruik van een hogedrukreiniger wordt afgeraden bij de bestrijding van groene aanslag. Door de 
luchtwerveling die ontstaat verspreiden de sporen zich en zetten zich af op plaatsen waar nog geen 
aanslag aanwezig was. De aanslag wordt slecht oppervlakkig verwijderd en niet gedood waardoor het 
kort na bestrijding opnieuw zal gaan groeien.  
 

Dimanin is beschikbaar in verpakkingen van 1 en 5 liter, Result is beschikbaar in verpakkingen van 5 
liter. 
 

Strooiwagens 
 

Een goede verdeling van meststoffen is belangrijk voor een gelijkmatige groei. Het gebruik van een 
strooiwagen draagt bij aan een gelijkmatige verdeling van de meststoffen over het oppervlak. De 
strooiwagen is geschikt voor graszaden en alle korrel- en kruimelvormige meststoffen. In de winter 
kan de strooiwagen ook gebruikt worden voor de gladheidsbestrijding met strooizout.  

 


