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De ideale najaarsbemesting  
voor een wintersterk gazon
DCM Gazonmeststof Najaar  
SAMENGESTELDE ORGANISCH-MINERALE MESTSTOF  
NPK (MG) 8-4-15 (3) MET IJZER FE

• Gazonmeststof voor de bemesting in het najaar

• Rijk aan kalium om het gazon tijdens de winter te versterken. 

• Een sterk en dicht gazon laat minder plaats voor mos

• Verrijkt met magnesium en ijzer voor een diepgroene graskleur

• Resultaat blijft zichtbaar tot in het voorjaar

• Werkingsduur tot 100 dagen lang

• Unieke MINIGRAN® TECHNOLOGY

JE TUIN VERZORGEN IN HET NAJAAR DOE JE ZO.
Ook al zakken de temperaturen steeds lager en loopt het buitenseizoen langzaam ten einde, je kan het beste 
nog even wachten met het opbergen van je tuingereedschap. Het najaar is immers een belangrijke periode 
voor een grondige verzorging van je tuin, zodat hij aangesterkt aan de winterrust kan beginnen. 

bij aankoop van 1 zak DCM Gazonmeststof 
 Najaar 10 kg of 20 kg

Actie geldig t/m 30 oktober 2022 of zolang de voorra
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GRATIS
BLOEMBOLLEN
25 Krokussen Botanisch Blauw

www.dcm-info.nl
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WAAROM KALK STROOIEN  
IN HET NAJAAR?
Gazon voelt zich opperbest in een kalkrijke bodem; de ideale pH ligt tussen 6,0 en 7,0. Is de 
grond zuurder, dan neemt het gras niet voldoende voedingsstoffen meer op, waardoor het 
verzwakt, en er schraal gaat uitzien. Er kunnen kale plekken ontstaan, waar mos en onkruid hun 
kans zien om te groeien.

Een te lage zuurtegraad belemmert ook de microbiële activiteit in de bodem en de 
voedingselementen in de bodem worden moeizamer vrijgegeven aan de graswortels. 
Resten van afgemaaid gras worden minder snel omgezet en er ontwikkelt zich een bijna 
ondoordringbare viltlaag. Die compacte laag maakt dat water en voedingsstoffen de 
graswortels maar moeilijk meer kunnen bereiken. Een te zure bodem bevordert ook de 
ontwikkeling van mos. Genoeg redenen dus waarom je grasmat kalk kan gebruiken!

DCM Groen-Kalk® brengt de zuurtegraad van de bodem weer op peil. Het gras kan weer  
sneller voedingsstoffen opnemen en beter groeien, waardoor mos in de verdrukking komt,  
of simpelweg geen kans meer maakt. Bodems verzuren van nature. Regelmatig bekalken met 
DCM Groen-Kalk® is dus de boodschap! 

Strooi nu kalk uit, dat geeft de graswortels de nodige tijd om het op te nemen en om in 
evenwicht te zijn tegen het voorjaar. DCM Groen-Kalk® kun je bij elke temperatuur toepassen.

STERK DE WINTER IN, 
MET GAZONMESTSTOF 
VOOR HET NAJAAR
In de zomer heeft je gazon geleefd. Na een intens seizoen van maaibeurten, trappende  
voeten en hete zonnestralen, kijkt je grasmat uit naar een tijd van verdiende rust en herstel. 
Help je gazon weer op krachten te komen, met een najaarsbemesting. Die loodst je gazon 
sterk de winter door, en zorgt al meteen voor een diepgroene, dichte grasmat bij het 
aanbreken van het voorjaar.

Een dicht gazon laat minder mos- en onkruidgroei toe
In de wintermaanden grijpen mos en onkruid hun kans om de plaats in te nemen van ver-
zwakt gras. Tenzij een onverwoestbaar gazon de krachtmeting wint! Zorg er dus voor dat je 
gras genoeg pit heeft om zijn plaats op te eisen, zodat mos en onkruid geen zwakke plekken 
vinden om doorheen te breken.

DCM Gazonmeststof Najaar houdt je gazon groen en sterk, zodat het gewapend is tegen de 
winterse weersomstandigheden. Het bevat veel kalium dat het gras sterker maakt en zorgt 
voor een goede afharding tegen de winterkou. IJzer en magnesium zorgen voor een intense 
groenkleuring. Dankzij de MINIGRAN®-technologie kun je de mestkorrels stofvrij en mooi 
egaal verdelen – wat een gebruiksgemak!

Waarom je gazon nú bemesten? 

1. Je gazon krijgt een herstellende voedingsboost, waardoor hij weerbaarder  
 is tegen gure weersomstandigheden en zelfs vorst. 

2. Een goed gevoed gazon is sterk en dicht. Een dichte grasmat laat  
 minder ruimte voor mos en onkruid.

3. Je gazon behoudt langer zijn mooie groene kleur.

Dankzij de najaarsbemesting ligt je gazon er deze winter aantrekkelijk bij en  
start je in het voorjaar meteen met een flinke voorsprong! 

Bekijk hier stap voor stap  
hoe en wanneer je jouw 
gazon winterklaar maakt

Wanneer doe je de najaarsbemesting?
Je gazon bemesten kan nog tot en met november met de aangepaste najaarsmeststof,  
en behandel eventueel ook met een kalkbeurt. Zo krijg je niet alleen een mooi uitzicht op  
je wintertuin, maar gaat je gazon ook met een voorsprong het voorjaar in.

• met een hoog gehalte aan magnesium (bevat 15 % MgO),  
voor een frisgroene graskleur.

• erg makkelijk uit te strooien,  
zowel met de hand als met een meststofstrooier.

• een jaarlijkse onderhoudsdosis van 1 - 1,5 kg DCM Groen-Kalk® per 10 m² 
volstaat voor een seizoen lang gazonplezier.

• lost snel op.

DCM GROEN-KALK®

TIP
TEST DE ZUURTEGRAAD VAN JE BODEM  
MET DE DCM BODEMANALYSE TESTKIT.

DE kOMENDE MAANDEN ZIJN IDEAAL OM JE GAZON 
TE VOOrZIEN VAN EEN EXTrA POrTIE kALk

GrAS HOUDT NIET VAN EEN TE ZURE 
BODEM. DCM GrOEN-KALK® BRENGT DE 
ZUURTEGRAAD WEER PERFECT OP PEIL.
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TUINTIPS najaar
advies van

Bij de laatste maaibeurten voor de winter 

kan je het gras beter iets langer laten  

(5 – 6 cm i.p.v. 3 - 4 cm). Zo kunnen mos 

en onkruid minder goed doorbreken.

Een gazon aanleggen  
in het najaar? Ja!

Het najaar is zelfs de beste periode om een gazon aan te 
leggen. De maanden september en oktober zijn hiervoor 
ideaal. De bodemtemperatuur is nog warm en ook is  
er regelmatig een herfstbui te verwachten. Prettige 
groeiomstandigheden voor zowel graszoden als graszaad.

Aanplanten in het najaar 

In de herfst, wanneer de temperaturen omlaag gaan, 
valt de sapstroom in de planten langzaam stil. Vaste 
planten, sierheesters, hagen en bomen kunnen 
dan zonder probleem worden geplant of verplant. 
Aanplanten in het najaar zorgt bovendien voor een 
groeivoorsprong in de lente. Tenminste als je de 
bodem goed hebt voorbereid met DCM Vivimus®.

Ook in het najaar kan je nog heerlijk aan de slag in je tuin. Nog een aantal mooie planten scoren om je 
borders mee te verrijken, bloembollen planten voor extra kleur in het voorjaar, je gazon klaarmaken voor 
de winter… Met deze najaarstips helpen we je op weg.

Aanplanten in het najaar geeft meteen een groeivoorsprong 
in de lente. Bereid de bodem goed voor, met DCM Vivimus® 
bodemverbeteraar, daarin groeien planten zoveel makkelijker.

Heeft de zomer zijn tol  
geëist op je gazon? 

Warmte, droogte en zomers plezier kunnen dorre 
en kale plekken achterlaten in het gras. Opnieuw 
aanleggen dan maar? Nee hoor, je herstelt het gazon 
snel en eenvoudig met de hulp van DCM. 

DCM GRASZAAD  
PLUS HERSTEL 
is samengesteld uit grassoorten 
die erg vlug kiemen en snel een 
dichte grasmat vormen. De kale 
plekken kleuren in een mum van tijd weer groen en je
gazon herwint zijn oorspronkelijke schoonheid.

Krokusbollen kun je ook in 

het gazon planten, dwars 

door de grasmat heen. Dat 

gaat het gemakkelijkst met 

een spade. Maak een kleine 

gleuf in het gazon, en duw 

daar de bloembol in. Plant 

je krokussen niet in rijtjes, 

maar strooi ze uit over het 

gazon, en plant ze waar ze 

terechtgekomen zijn.

Bloembollen planten doe 

je nu! Vanaf september 

tot december, bij voorkeur 

voor de eerste nachtvorst. 

Plant ze twee keer zo diep 

als de bol hoog is en geniet 

in het voorjaar van kleur  

in je tuin.

DCM Vivimus® universeel

Creëert een humusrijke, luchtige 
grond waarin de nieuwe planten 
zich meteen goed voelen.  
Ze wortelen gemakkelijk in en 
beginnen meteen voedingsstoffen 
en water op te nemen.

TIP:
DCM GRASZAAD DROOGTE

Onze tip voor droogtegevoelige gronden. Dit graszaadmengsel 
bevat sterke, diep wortelende grassoorten die beter bestand zijn 
tegen hitte en droogte. Door de diepe beworteling is de behoefte 
aan water aanzienlijk kleiner.

wist  
je dat

Aanplanten als 
een professional
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JAArrOND EEN DIEPGrOEN GAZON
Ga jij ook voor het beste resultaat? Voor die strakke, diepgroene grasmat het hele jaar door?  

Check de gazonkalender en mis geen moment om je gazon het allerbeste onderhoud te geven.

EMELTEN EN ENGERLINGEN BESTRIJDEN
Vertoont je gazon onregelmatige plekken of verdwijnt op sommige 
plaatsen plots het gras? Dan is de kans groot dat er zich ongewenste 
beestjes zoals engerlingen en emelten in genesteld hebben.
Emelten zijn de larven van de langpootmug, en engerlingen zijn de larven 
van o.a. de mei- of junikever. Neem een kijkje onder de grasmat – zie 
je dikke larven wriemelen? Alle hens aan dek! Zet DCM aaltjes tegen 
engerlingen of tegen emelten in, voor een natuurlijke bestrijding.

VERTICUTEREN
Verticuteren doe je om de viltlaag in je gazon 
weg te halen. Resten van dood mos, onkruid, 
dode grassen… beletten immers de opname van 
voedingsstoffen en water.  
Haal het weg met een verticuteerhark of een 
verticuteermachine – je gazon leeft snel weer 
zichtbaar op!

VOORJAARSBEMESTING
Wanneer de lente in de lucht hangt, ontwaakt je tuin uit zijn winterslaap. Ook het gazon komt stilaan weer 
tot leven en onderneemt al enkele schuchtere groeipogingen. Dit is het aangewezen moment om het een 
handje te helpen en een eerste bemesting toe te passen. 

Heb je last van mos in je gazon? 
DCM Gazon Pur® is een 2-in-1  
gazonmeststof met indirecte  
werking tegen mos. Het mos  
kleurt geel en kan gemakkelijk  
na 2 á 3 weken verwijderd worden.

Geen mos in je gazon? 
DCM Vital-Green Gazon is een  
professionele formule gazonmeststof  
en zorgt voor een snelle opkikker.  
Een intens diepgroen gazon,  
wel 100 dagen lang.

KALE PLEKKEN HERSTELLEN
Voor een optimaal resultaat, gebruik je een goede 
kwaliteit (herstel)graszaad in combinatie met  
DCM Vivimus® Gazon bodemverbeteraar.  
Strooi een dun laagje bodemverbeteraar bovenop 
het graszaad, dat bevordert de kieming van de 
zaadjes en voorkomt dat ze wegwaaien of opgepikt 
worden door vogels.

Kalk strooien

Verticuteren en mos verwijderen

Voorjaarsbemesting

Zomerbemesting

Najaarsbemesting

Maaien

Doorzaaien

Kale plekken herstellen

Engerlingen bestrijden

Emelten bestrijden

JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

TIPS &  TRICKS

Tip:  
hang mij op 

in bijvoorbeeld  

de schuur

Emelten en  
engerlingen bestrijden

Gazonkalender
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