
        
 

FirmusGRASS onderhoudsadvies 

 

Voor een mooie strakke grasmat is regelmatig maaien een vereiste. 
 
Water geven: 
Regelmatig sproeien bij droogte blijft bij GRASS ook een must! 
 
Bemesting: 
In het voorjaar heeft elk gazon een goede basisbemesting nodig. Dit zorgt ervoor dat de grasmat er 

na de winter weer mooi en sterk bij komt te liggen. In de lente moet de groei snel op peil komen 

zodat gazon weer sterk wordt en het gras vlug een aaneengesloten tapijt vormt. 

DCM Gazonstart is ideaal wanneer uw gazon aan de gele kant is. Deze Pro Natura meststof van DCM 

is de perfecte voorjaarsmestof met snel resultaat en een lange nawerking.  

Heeft u last van mos? Gazon Pur kan dit probleem voor u oplossen. Het is een organische meststof 
dat perfect is uitgebalanceerd met een indirecte werking tegen mos. 
 
Een tweede bemesting juist voor de zomer geeft gazon opnieuw de nodige voeding. Ook hier zijn er 
verschillende mogelijkheden. 
U kan kiezen voor een gewone onderhoudsbemesting met DCM Gazonmeststof.  
Een andere mogelijkheid is de DCM Microgazon, dit is een meststof die werkt met micro-organismen. 
 
Wanneer u te kampen heeft met structureel mos, raden wij opnieuw DCM Gazon Pur aan.  
Wil u tegelijk uw gazon bemesten én mos én onkruid aanpakken? DCM Triogazon doet het allemaal 
voor u. Dit is een organische meststof die de groei van het gras aanwakkert, een doeltreffende 
werking heeft tegen onkruid en indirect tegen mos werkt. 
 
Een najaarsbemesting creeërt een voorraad om goed de winter door te komen. 
DCM heeft ook hiervoor een speciale meststof ontwikkeld, DCM Najaar. De meststof zorgt voor een 
afharding van het gazon, een sterke grascelwand en een mooie groene kleur van het gazon. 
 
TIP: 
Bespreek tijdens de offertefase m.b.t. de aanleg van een FirmusGRASS project een 
onderhoudscontract met bovengenoemde activiteiten. 
Uw klant zal uw zorg en betrokkenheid bij het project op prijs stellen. 
Ook wanneer het onderhoud niet bij u komt te liggen, zal men het op prijs stellen wanneer u hen 
hierop attendeert!! 
 

 


