DCM Bemestingsschema
voor de moestuin
Bemestingsschema met bewezen resultaat
Bekalken met DCM Fossiele
zeewierkalken van coccolieten (per 10 m2)

Bemesten met DCM Organische
Meststof voor Groenten (per 10 m2)

Vruchtgroenten: tomaten,
komkommer, courgette, etc.

1 kg

Vruchtgroenten: tomaten,
komkommer, courgette, etc.

1,5 - 2 kg

Wortel- en knolgewassen:
wortelen, radijs, knolselderij, etc.

0,5 - 1 kg

Wortel- en knolgewassen:
wortelen, radijs, knolselderij, etc.

1 - 1,5 kg

Aardappelen

geen kalk

Aardappelen

1 - 1,5 kg

Bladgroenten: sla, spinazie,
selderij, veldsla, peterselie,
prei, etc.

1 - 1,5 kg

Bladgroenten: sla, spinazie,
selderij, veldsla, peterselie, prei,
etc.

1 - 1,5 kg

Koolgroenten: witte kool,rode
kool, bloemkool, spuiten, etc.

1 - 2 kg

Koolgroenten: witte kool,rode
kool, bloemkool, spuiten, etc.

1,5 - 2 kg

Peulgewassen: erwten, bonen,
tuinbonen, peultjes, etc.

1 kg

Peulgewassen: erwten, bonen,
tuinbonen, peultjes, etc.

0,5 - 1 kg

Kruiden: kervel, bieslook, tijm,
basilicum, etc.

0,5 - 1 kg

Kruiden: kervel, bieslook, tijm,
basilicum, etc.

0,5 - 1 kg

Kies de laagste dosering voor kleigrond; de hoogste dosering
voor zure grond. Laat uw grond testen om exact te weten
welke dosering u moet gebruiken.
Kijk voor grondtestdagen op www.dcm-info.nl

Kies de laagste dosering voor kleigrond; de hoogste dosering
voor zure grond. Laat uw grond testen om exact te weten
welke dosering u moet gebruiken.
Kijk voor grondtestdagen op www.dcm-info.nl

Bodemverbetering (per 10 m2)

Lavameel voor stevige planten (per 10 m2)

DCM Koemest

2,5 - 3,5 kg

DCM Koe-Kippen-Paardenmest

2,5 - 3,5 kg

DCM Vivimus voor Groenten

50 - 100 ltr

Bemesten met DCM Vloeibare
Meststof voor Groenten & Kruiden
voor alle planten die een groei3 - 5 ml
per ltr
duur hebben van meer dan 100
gietwater
dagen zowel bij groenten en
kruiden onder glas als in de open
lucht, bijgieten.

inwerken bij klaarleggen
van de grond

2 - 3 kg

het poeder verstuiven
over de planten

20 - 30 gr

afstrooien

1 - 1,5 kg

Zeer fijn poeder van lavarotsen met mineralen
welke zorgen voor stevigheid en gezondheid
van de planten 100 % biologisch product

www.abcvoordemoestuinder.nl

Respect voor
het

Milieu

n at u u r lijke plantenvoed i n g

