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Aspergeteelt

Organisch-minerale meststoffen
en stimulans bodemleven

MINIGRAN® FERTILISERS
Natural Technology for Plant and Soil
Voor de productie van de organische en organisch-minerale meststoffen
heeft DCM zorgvuldig meer dan 30 verschillende gedroogde, stabiele organische grondstoffen van hoge kwaliteit geselecteerd. Deze zijn zowel van
plantaardige als dierlijke origine. De meeste grondstoffen zijn afkomstig van
reststromen uit de voedingsindustrie. Hierdoor kan DCM deze een tweede
leven geven en kunnen al deze grondstoffen terug naar de natuur keren.
Dankzij het unieke proces is DCM als enige in staat u organische meststoffen met MINIGRAN® TECHNOLOGY aan te bieden. DCM MINIGRAN®
TECHNOLOGY is meer dan gewoon een klein, homogeen samengesteld
korreltje; het is een specifiek productieproces met unieke voordelen!
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Elk van de grondstoffen heeft zijn eigen karakteristieken die door DCM in kaart
zijn gebracht. De kennis en biodiversiteit aan grondstoffen zorgt ervoor dat
een meststofkorrel ontwikkeld kan worden die alle NPK bevat. Door een
brede waaier aan grondstoffen te combineren, elk met hun eigen NPK waarde
en specifieke werkingssnelheid en vrijstellingscurve, wordt een veelzijdige,
gecontroleerde én ook lange werkingsduur van zowel stikstof N, fosfor P
als kalium K gerealiseerd.
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Zoveel hoogwaardige
ingrediënten in MINIGRAN®

DCM MIX 5

DCM NK-MIX

NPK 10-4-8 + 3 MgO
korrel en MINIGRAN® TECHNOLOGY

NPK 10-0-8 + 3 MgO
korrel en MINIGRAN® TECHNOLOGY

zonder
fosfaat!
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Onze meststoffen kunnen
ook in big bags worden geleverd.
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De planten tonen een mooie continue groei, zonder groeistilstand of groeipieken. Bovendien geven DCM MIX 5 en DCM
NK-MIX geen zoutschokken. Hierdoor wordt een optimale productie verkregen met sterke, vitale planten. De formule is verrijkt
met magnesium (MgO), zodat het gewas mooi op kleur komt en
blijft. De beide meststoffen bevatten tevens zwavel (SO3) en calcium (CaO) voor een goede stikstofefficiëntie en sterke planten.
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DCM MIX 5 en DCM NK-MIX zijn organisch-minerale meststoffen
samengesteld op basis van een brede waaier aan organische
ingrediënten. Dankzij de combinatie van zowel organische als
minerale voedingselementen wordt een snelle start met lange
organische werking gegarandeerd.
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De optimale basisbemesting
voor de aspergeteelt

GUA

■ Voeding voor plant én bodem

De combinatie van zowel N als C in DCM
meststoffen zorgt voor een sterke stimulans
van het bodemleven. In een proef met een
onbehandeld object was het bodemleven bij
het object met DCM bijna 2x zo actief. Bij
gebruik van minerale meststoffen die enkel
N en geen extra organische stof aanbrengen,
is deze stimulatie veel beperkter. Het is
wetenschappelijk bewezen dat een gevarieerd
en actief bodemleven dé garantie is op een
beter bodemevenwicht waarop ziektes minder
vat krijgen. In deze omstandigheden zullen
de wortels beter ontwikkelen en de planten
beter groeien.
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activiteit van het bodemleven

Naast organische koolstof (C) als energiebron,
is stikstof (N) een belangrijke voedingsstof
voor het bodemleven. DCM MIX 5 en DCM
NK-MIX bevatten tenminste 36% organische
stof van gevarieerde oorsprong. Deze
organische stof wordt door het bodemleven
omgezet in voeding (minerale elementen) en
stabiele organische stof (humus).
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■

DCM MIX 5

■

Chemisch gecoate meststof

■

Chemische meststof

■

Onbehandeld

Activiteit van het microbiële bodemleven gemeten a.d.h.v. Ecoplates, BIOLOG, Scientia Terrae vzw, i.s.m. Biolog Service
Laboratory@PME&BIM, KU Leuven, België
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5,3 cm

1 korrel

VOLLEVELDS =
breedwerpig

94

®
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RIJBEMESTING =
lagere dosering en betere verdeling

verdeling van 10kg/100m2 in functie van korreltype.
2 dimensionele afbeelding op ware grootte.

■ Voor elke toepassing de aangepaste korrelgrootte!

■ Bewezen minder uitspoeling

■ Vitalere planten met meer suikers

In officiële proeven is aangetoond dat DCM meststoffen tot
4x minder uitspoelen dan volledig minerale meststoffen. Dit
verhoogt de efficiëntie van de toegepaste hoeveelheid nutriënten
en is kostenbesparend. Hierdoor worden geen nutriënten
verspild en wordt het oppervlakte- en grondwater niet vervuild
door uitspoeling van stikstof, fosfaat en kalium.

De vitaliteit en groeipotentie van een aspergeplant kan
beoordeeld worden op basis van het suikergehalte in de wortels.
Dit gebeurt in de winterperiode, waarbij de hoeveelheid suikers
het resultaat is van het fotosynthese-proces in het groeiseizoen
van de aspergeplant. Uit verschillende proeven is gebleken dat
een aspergeplant goed reageert op een basisbemesting met
DCM MIX 5 of DCM NK-MIX. De mate van vrijkomen van de
organische bestanddelen sluit naadloos aan op de behoefte
van een aspergeplant, wat zichtbaar wordt in de hoeveelheid
opgebouwde suikers.
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standaard bemesting

DCM NK-MIX

standaard bemesting

DCM NK-MIX

Bemesting-demo‘s 2014 (Backlim, aanplant 2010), Maasbree en Neer, Nederland
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Basisbemesting voor de vroeg gestopte teelten
De jonge, verwarmde of vroeg gestopte aspergepercelen, waarbij vóór eind april wordt gestopt
met de oogst, hebben een relatief lang groeiseizoen. Deze percelen hebben tot en met september
de tijd om de energie op te bouwen voor het volgende oogstjaar. In deze relatief lange periode, zo’n
4 tot 5 maanden, is het van belang dat uw gewassen niks tekort komen en van voldoende voeding
worden voorzien.

Speciaal voor deze teelten is er DCM Xtra-MIX® 1. Ten opzicht van DCM MIX 5 en
DCM NK-MIX is DCM Xtra-MIX® 1 verrijkt met langwerkende minerale stikstof op
basis van methyleenureum (ureumformaldehyde). Dit molecuul is een complexe
keten die door het bodemleven omgezet wordt tot plantopneembare voeding.
Zo worden planten vanaf de start gedurende een periode van 4 tot 5 maanden
continu en gelijkmatig gevoed.
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DCM MICRO-MIX

0,25% boor + 0,25% koper + 1% ijzer + 0,5% mangaan +
0,02% molybdeen + 0,4% zink - 58% OS – MINIGRAN® TECHNOLOGY
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baar mini-korreltje voor een perfecte verdeling, ook bij lage doseringen.
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DCM MICRO-MIX is verkrijgbaar in MINIGRAN® TECHNOLOGY: een homogeen strooi-
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Sporenelementen zijn in zeer kleine hoeveelheden in de plant nodig, maar zijn essentieel voor een goede groei en ontwikkeling. DCM MICRO-MIX is ontwikkeld voor planten
gevoelig aan gebreksverschijnselen of indien een bodemanalyse een te laag gehalte aan
sporenelementen aangeeft. DCM MICRO-MIX is niet gewoon een mengeling van deze
sporenelementen: de evenwichtige formule is verrijkt met organische stof en vormt zo
een tijdelijke buffer. Hierdoor worden de sporenelementen langzaam vrijgegeven naar
gelang de behoefte van de plant en zijn ze minder gevoelig voor uitspoeling.
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De eerste strooibare organische
sporenmix!

DCM VIVISOL®

Organische bodemverbeteraar + Bacillus sp. - 60 % OS
korrel en MINIGRAN® TECHNOLOGY
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Stimuleer en diversifieer
het bodemleven
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Inbreng van het organisch bodemverbeterend middel DCM
VIVISOL® creëert de ideale omstandigheden voor de ontwikkeling van een actief en gevarieerd bodemleven. Het hoge gehalte
aan organische stof verrijkt de bodem met humus, waardoor
zowel de fysische als biologische bodemvruchtbaarheid verbetert. Samen met de extra Bacillus sp. zorgt dit voor een rijk,
biodivers bodemleven en een optimale gezondheidstoestand van
de bodem voor de plant. DCM VIVISOL® kan bij aanplant direct
onder de kroon of perspot worden gebruikt, zodat de wortels
direct in contact komen met de DCM VIVISOL®.

Ook beschikbaar in korrel

DCM VIVISOL® is aan te raden bij jonge
aanplant bij:
➜ Bodems met slechte structuur
➜ Bodems met weinig bodemleven
➜S
 chrale zandgronden
➜P
 ercelen die intensief zijn bewerkt voor aanplant

Meng DCM VIVISOL® altijd homogeen in
voor een optimaal resultaat!

Wat is DCM VIVISOL® ?

+BACILLUS

sp.

➜

Bacillus sp. o.a. Bacillus amyloliquefaciens (106 CFU/gram)

➜

Geënt op plantaardige grondstoffen, rijk aan stabiele organische stof

Wat doet DCM VIVISOL® ?
➜

Creëert de ideale bodemomstandigheden: zowel fysisch als biologisch

➜

Zorgt voor een snelle kolonisatie in de rhizosfeer

➜

Maakt bodemfosfor vrij en opneembaar voor plantenwortels

➜

Zorgt voor een optimale gezondheidstoestand van planten en wortels

➜

Voor sterkere planten met betere groei en kwaliteit

➜

Meerwaarde voor talrijke gewassen bewezen in wetenschappelijk onderzoek

■ Toename wortelmassa
Bij een aspergeplant is het eerste jaar erg belangrijk. Daarin moet
de plant zich vestigen en zo snel mogelijk een goed ondergronds
opslagnetwerk opbouwen: het wortelgestel. Daarmee kan de
plant zichzelf van voeding en nutriënten voorzien en kunnen
daarin de opgebouwde suikers in de winterperiode worden
opgeslagen.
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Uit diverse praktijkproeven met DCM VIVISOL® is gebleken dat
een aspergeplant bijzonder goed reageert op toediening van
DCM VIVISOL®. De bewortelingsdiepte neemt zichtbaar toe en
uit monstername komt naar voren dat de totale hoeveelheid
wortelmassa toeneemt tot 30% en meer. Ook bleek uit analyse
van de monsters dat het suikergehalte een boost kreeg door
toediening van DCM VIVISOL®.
Het visuele resultaat toont een fris, groen en vitaal gewas met
een goede opbrengstpotentie voor de rest van de teelt.
onbehandeld

us

hum

bacteria

fungi

DCM VIVISOL® 
MINIGRAN®

Voor elke behoefte
de geschikte korrelkalk
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Ontzuren van de bodem en verbeteren bodemstructuur
Calcium is een belangrijk voedingselement voor de teelt. Calcium zorgt onder andere voor
stevige celwanden en kwalitatief betere en stevigere planten. Het is tevens belangrijk
voor een goede, kruimelige bodemstructuur. Verlies dit element dus niet uit het oog!

Kalk= CaCO3

De pH van de bodem beïnvloedt de opname van verschillende voedingselementen.
Proeven tonen aan dat wanneer de pH niet optimaal is, overige voedingselementen worden
vastgelegd in de bodem en niet meer opgenomen kunnen worden door de plant.

Bodem pH en beschikbaarheid voedingselementen
BodempH en beschikbaarheid voedingselementen
laag

hoog

optimaal

N
P
K
SO3
Ca
Mg
Fe
bodemstructuur
biologische activiteit
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DCM GROEN-KALK®
NW 50 / 30% CaO - 15% MgO
Korrel
■

 ombinatie van snelwerkende en
C
langzaamwerkende kalk voor een
optimale pH verhoging

■


Met
magnesium voor een prachtig
groene kleur

■

Goed strooibare korrel

■

Dosering afhankelijk van de pH

CaO

15%
MgO

FOR ORGANIC GROWING

DCM ZEEWIERKALK
NW 50 / 45% CaO
Korrel
■

 achte en snelle werking voor een
Z
optimale pH verhoging

■

Efficiënt pH en calcium verhogen

■

 00% fossiele zeewierkalk van
1
coccolieten

■

Goed strooibare korrel

■

Dosering afhankelijk van de pH

FOR ORGANIC GROWING

Onderzoek bewijst betere werking van de korrelkalken van DCM:
➜

Snelle werking dankzij lagere hardheid en betere
oplosbaarheid

➜

Gelijkmatige werking dankzij homogene korrelgrootte met uniforme hardheid

pH

30%

45%
CaO
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DCM Nederland B.V.
Valkenburgseweg 62 A - 2223 KE Katwijk
Tel.: 071-401 88 44
E-mail: info@dcm-info.nl

Uw DCM adviseur =
uw aanspreekpartner

Twan Wubbels

André de Ridder

Regio Zuid Nederland

Regio Noord Nederland

T: 06- 827 56 315
E: twu@dcm-info.nl

T: 06- 513 10 492
E: adr@dcm-info.nl

Voor meer informatie en verkooppunten:

www.dcm-info.nl

