Waarom DCM organische mest en geen kunstmest?
Organische mest werkt geleidelijker dan kunstmest omdat kunstmest in korte tijd alle
voedingsstoffen in de bodem vrlijlaat. Met de organische meststoffen van DCM gazonstart is die afgifte beter gespreid. Dat betekent dat u minder vaak hoeft te maaien maar
ook dat het gazon de donkere kleur van gezond gras heeft.
In het vroege voorjaar (februari/maart) kunt u het best beginnen met DCM
Groenkalk of Gazon Start. U bekalkt uw gazon om de zuurgraad (PH) van de
bodem weer op peil te krijgen. Hierdoor kan het gras de voedingsstoffen beter opnemen en geeft u het mos minder kans om te groeien. Bijkomend voordeel van DCM
Gazonstart is dat mos minder kans krijgt.

In het voorjaar bij droog weer: Verticuteren
Om mos en oud gras uit uw gazon te krijgen is het raadzaam om het gazon te verticuteren. Dit moet gebeuren bij droog weer. Het beste resultaat krijgt u door het
gazon eerst in de lengte en daarna in de breedte te verticuteren.

Maart/april: Eerste bemesting met DCM Gazon Pur
Als de bodemtemperatuur zo’n 12° is adviseren wij DCM Gazon Pur.
Dit is een combinatie van meststof en mosdoder in één! Het zorgt er voor dat u
zo’n 100 dagen een prachtig mooi groen gazon krijgt. DCM Gazon Pur versterkt
meteen ook de effecten van het verticuteren.

Juli, augustus: DCM Gazonmeststof
Na het verticuteren en de bemesting met DCM gazonmix Pur is het nu tijd voor
onderhoudsbemesting. Een sterke en gezonde bodem zorgt ervoor dat mos weinig
kans krijgen om te groeien. Met PRIMSTAR onkruidverdelger verdwijnt het onkruid en kunt u van een sterk en gezond gazon genieten.

Eind september/december krijgt uw gazon forse klappen: Veel regen, sneeuw en natuurlijk vorst. Met de DCM Najaarsmest helpt U uw gazon goed de winter door.
Deze bemesting zorgt voor een sterke, dichte grasmat en een diepgroene kleur.

In onze tuinvakhandel kunnen wij grondmonsters testen op de PH-waarde!
Voorkom dat u te weinig of teveel kalk en meststoffen gebruikt.
Voor een gazon is een PH-waarde tussen 6,0 en 6.5 optimaal.
Vul een jampotje met wat grond zoals die onder uw gazon ligt.
Wij bepalen dan de ph-waarde van het monster en kunnen u dan passend advies
geven om er een gezond en groen gazon van te maken.
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