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Bij DCM worden meststoffen vervaardigd volgens een 

uniek industrieel concept. Om kwaliteit , traceerbaarheid 

en duurzaamheid te kunnen waarborgen gaat aan de 

aankoop van de grondstoffen een minutieus selectieproces 

vooraf. Een uitgebreide selectie van meer dan 40 

grondstoffen, voornamelijk afkomstig van reststromen uit 

de voedingsindustrie, stelt ons in staat om voor de fruitteelt 

uitgekiende producten samen te stellen. Kortom, DCM biedt 

een duurzaam topproduct, gemaakt volgens het “Cradle-to-

Cradle” principe: bronnen van nutriënten keren als dusdanig 

terug naar de natuur. Het resultaat: langwerkend en minder 

uitspoeling.

Naast duurzaamheid blijft innovatie een belangrijke drijfveer 

voor DCM. In het onderzoekscentrum Scientia Terrae vzw 

streven ze steeds weer naar de ontwikkeling van nieuwe 

hoogwaardige producten die tegemoetkomen aan de continu 

veranderende vraag inzake bodemvruchtbaarheid. De zorg 

voor plant, mens en milieu is hierbij een vanzelfsprekend 

uitgangspunt. Het mag dus gezegd: DCM is een betrouwbare 

partner voor fruitteelt, nu én in de toekomst.

40
JAAR
Cradle to cradle

DCM is een producent van organische en 

organisch-minerale meststoffen. Van bij de 

oprichting in 1976 stelde DCM zich tot doel 

kwaliteit en perfectie na te streven ten voordele 

van de professionele tuinbouwsector. Deze 

expertise werd met zeer goede resultaten ook 

vertaald naar de teelt van appels en peren.
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DCM deelt haar kennis met u!
De DCM adviseurs vindt u op de achterzijde van deze folder.

Uw DCM adviseur = uw aanspreekpartner

■ advies op maat
Uw aanspreekpartner is een adviseur met een uitgebreide en praktische kennis. 

Het zijn experts wat betreft bemesting en bodemvruchtbaarheid in de fruitteelt. Ze 

geven u graag een advies op maat voor uw boomgaard.

■ oplossen van specifieke problemen
Naast hulp bij de keuze van de producten en de dosis, kan uw DCM adviseur 

u ook helpen bij het oplossen van specifieke problemen. Door hun ervaring 

in andere teelten en externe opleidingen blijven de DCM adviseurs op de hoogte 

van de nieuwste ontwikkelingen en kunnen ze een gepaste oplossing voorstellen 

die u kan toepassen in de praktijk.

■ uitwisseling van ervaringen
Via uw DCM adviseur kunt u een beroep doen op ervaringen van andere DCM 

gebruikers, ook over de grenzen heen. Op regelmatige basis overleggen alle DCM 

adviseurs binnen een land over specifieke sectoren. Daarnaast zijn er jaarlijks 

meerdere overlegmomenten met DCM adviseurs uit verschillende landen. 

Zo kunnen de DCM adviseurs hun advisering continu verbeteren en putten 

uit verschillende ervaringen.

■ vormings- of praktijkdagen
Jaarlijks organiseert DCM meerdere vormings- of praktijkdagen voor telers, 

handelaars actief in de fruitteelt en studenten. Hierop worden de resultaten 

van de laatste proeven besproken en nieuwe ontwikkelingen voorgesteld. 

Deze overleg- en inspiratiemomenten worden door velen sterk geapprecieerd. Vraag 

ernaar bij uw DCM adviseur.

opleiding herkennen gebreksziekten
i.s.m. Altic,  Marwijksoord, Nederland, 2013

Benelux overleg, Opijnen, Nederland, 2013

vormingsdag Zeeland, 2012
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Complete basisbemesting voor hardfruit, 
in 1 strooigang

DCM MIX 5 is een organisch-minerale meststof samengesteld op basis van een brede 

selectie aan organische grondstoffen. Deze gebruikte grondstoffen zijn allang niet 

meer alleen kippen- of koemestkorrels. Voor de samenstelling van DCM MIX 5 kan 

DCM een beroep doen op meer dan 40 verschillende grondstoffen o.a. beendermeel, 

vleesbeendermeel, haarmeel, hoefmeel, cacaodoppen, druivenpitten, vinasse-extract etc. 

Deze producten kunnen perfect benut worden als bron van nutriënten en als dusdanig 

naar de natuur terugkeren (Cradle-to-Cradle).

■ Waarom een menging van deze grondstoffen?
Omdat al deze grondstoffen een verschillende voedingswaarde en een eigen 

vrijstellingspatroon hebben. De kennis van de werking van deze grondstoffen en de 

variatie aan grondstoffen in deze DCM MIX 5 formule maakt dat de voedingselementen 

mooi gespreid in de tijd vrijkomen gedurende 75 tot 100 dagen.

■ Waarom menging van minerale en organische 
voedingselementen?

De combinatie van beiden zorgt voor een goede vruchtzetting en betere vruchtkwaliteit. 

De minerale grondstoffen in DCM MIX 5 zorgen voor een snelle werking. Bij een toepassing 

in het voorjaar zullen deze meststoffen nog vrijkomen voor de bloei. De organische 

voedingselementen zijn langwerkend voor een continue groei zonder groeistoten. Zo 

zorgen ze voor een goede bloembotkwaliteit voor het volgende seizoen. Daarnaast bevat 

DCM MIX 5 voor een goede fotosynthese en bladkleur 3% magnesium MgO.

DCM MIX 5
NPK 10-4-8 + 3 MgO - korrel

goede vruchtzetting &
betere vruchtkwaliteit

= +

+ +

+
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minder uitspoeling

rijk en gevarieerd bodemleven

Korrelvorm = doelgericht toe

te passen op de zwartstrook

■ Voeding voor plant én bodem.
DCM MIX 5 bevat 36 % organische stof. Doordat de organische grondstoffen eerst 

afgebroken dienen te worden door het microbieel leven in de bodem, alvorens de 

voedingselementen beschikbaar worden voor de plant, stimuleert DCM MIX 5 de 

ontwikkeling van een rijk en gevarieerd bodemleven. Het is wetenschappelijk bewezen 

dat een gevarieerd en actief bodemleven de garantie is op een beter bodemevenwicht 

waarop ziektes minder vat krijgen. In deze omstandigheden zullen de wortels beter 

groeien en de bomen beter ontwikkelen.

■ Bewezen minder uitspoeling
In officiële proeven is aangetoond dat DCM meststoffen tot 4x minder uitspoelen dan 

puur chemische meststoffen. Hierdoor worden geen nutriënten verspild en worden grond- 

en oppervlaktewater niet vervuild door uitspoeling van stikstof, fosfaat en kalium. Dit 

verhoogt de efficiëntie van de toegepaste hoeveelheid nutriënten voor een duurzaam 

beheer van uw boomgaard.

■ Betere werking aangetoond in de praktijk
Naast de positieve praktijkervaringen van vele telers van appels en peren, is de goede 

werking van DCM MIX 5 korrel ook aangetoond in proeven. In een driejarige proef in 

Conference peren waarbij de toenmalige chemische standaardbemesting vergeleken 

werd met DCM MIX 5 kwamen volgende resultaten naar voor:

➜ Hoger vruchtgewicht in g

➜ Grotere vruchten: meer vruchtvolume in ml

➜ Grotere diameter in cm
Bemestingsproef Conference peer, 

Barendregt, Kruiningen, Nederland, 
2009-2011
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DCM VIVISOL® 
Organische bodemverbeteraar + Bacillus sp. - 60% OS - 
korrel en MINIGRAN® TECHNOLOGY

Onmisbaar bij nieuwe aanplant 
of herinplant van fruitbomen

■ Geef de bodem de beste start! 
Na de aanplant de bodemstructuur nog wijzigingen of bodemverbeteraars inbrengen is 
niet eenvoudig tot zelfs onmogelijk. Zeker in het geval van herinplant (appel na appel 
of peer na peer) is het verzorgen van de bodemstructuur en het biologisch leven in de 
bodem van groot belang. 

Inbreng van het organisch bodemverbeterend middel DCM VIVISOL® creëert de ideale 
omstandigheden voor de ontwikkeling van een actief en gevarieerd bodemleven. 
DCM VIVISOL® bevat jonge, snel afbreekbare organische stof (= eenvoudig opneembare 
voeding voor het bodemleven voor een snel effect). Bovendien bevat het ook stabiele 
organische stof, wat zorgt voor een blijvende humusopbouw. De bodem wordt verrijkt 
met humus, waardoor zowel de fysische als biologische bodemvruchtbaarheid verbetert. 
Samen met de extra Bacillus sp. zorgt dit voor een rijk en biodivers bodemleven en een 
optimale gezondheidstoestand van de bodem voor de plant.

DCM VIVISOL® 

➜  Korrel: eenvoudig strooibaar 
op de zwartstrook bij aanplant 
of herinplant

➜  MINIGRAN®: homogeen 
verdeelbaar op de zwartstrook 
bij bestaande boomgaarden

VEGETAL FOR ORGANIC GROWING

Ook beschikbaar in MINIGRAN®

Wat is DCM VIVISOL® ?
➜ Bacillus sp. o.a. Bacillus amyloliquefaciens (106 CFU/gram)
➜ Geënt op plantaardige grondstoff en, rijk aan stabiele organische stof

Wat doet DCM VIVISOL® ?
➜ Creëert de ideale bodemomstandigheden: zowel fysisch als biologisch
➜ Zorgt voor een snelle kolonisatie van 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

+BACILLUS sp.
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■ Blanco ■ DCM VIVISOL®

Activiteit van het bodemleven gemeten a.d.h.v. de microbiële respiratiesnelheid, 
(mg C-C02 / kg / dag) Scientia Terrae vzw, België
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■ Voor een actiever bodemleven
DCM VIVISOL® bestaat uit snel afbreekbare organische stof en stabiele orga-

nische stof. Een week na toepassing van DCM VIVISOL® is er een duidelijke 

stimulans van de activiteit van het bodemleven. Een aantal maanden na 

toepassing is het bodemleven nog steeds 50% actiever dan bij het onbe-

handelde object.

■ Voor meer biodiversiteit
Elke groep binnen het bodem-ecosysteem heeft zijn specifi eke functie en 

zal bij voorkeur bepaalde C-bronnen als voeding gebruiken. Dat DCM 

VIVISOL® de ontwikkeling van een grotere microbiële biodiversiteit stimu-

leert is bewezen in volgende incubatieproef. Een range van 31 verschillende 

C-bronnen (van zeer snel tot moeilijker afbreekbare) worden door toevoe-

ging van DCM VIVISOL® snel en allemaal afgebroken, en door het 

bodemleven als energiebron gebruikt. In het onbehandelde object verloopt 

deze afbraak trager en worden ook niet alle C-bronnen afgebroken.

■ Voor betere beschikbaarheid voeding
Het bodemleven, gestimuleerd door toevoeging van DCM VIVISOL®, zet 

organische stof om tot voeding voor zichzelf en voor de planten. Hierdoor 

komen van nature humine- en fulvozuren vrij. Nutriënten komen en blijven 

zo beter beschikbaar voor de plantenwortels. Het resultaat: een verhoogde 

effi  ciëntie van de bemesting en een betere plantengroei!

Diversiteit 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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■ Resultaten bewezen in verschillende proeven:
Appelbomen die bij de aanplant extra DCM VIVISOL® in het plantgat kregen, hadden 

duidelijk vanaf het eerste jaar een betere groeikracht. Ze hadden een grotere stamomtrek 

en bereikten sneller het gewenste boomvolume.

Niet alleen het bloeicijfer, maar ook het aantal effectief geplukte appels is 

het grootst bij bomen die bij de start extra DCM VIVISOL® kregen. Er werden meer appels 

geplukt, in stuks en in kilo, en de appels waren ook groter.

Ook de vruchtkwaliteit van de geoogste appels was beter. De vruchten waren harder, 

hadden een betere maatsortering en betere kleuring.

Herinplant bij Kanzi appel, Pcfruit, 
Proeftuin pit- en steenfruit, Sint-Truiden, België, 2008-2011
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Herinplant bij  Kanzi appel, Pcfruit, Proeftuin pit- en steenfruit, Sint-Truiden, België, 2008-2011
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DCM OLEGA® FER
3 % ijzer [2 % planteigen ijzercomplex + 1 % ijzerchelaat (DTPA)] + 
3 % ureumstikstof + 3 % gegarandeerd gehalte zeewierextract - vloeibaar

Unieke ijzerbladvoeding
voor perenteelt 
Gedurende meerdere jaren heeft dit product zijn meerwaarde voor de perenteelt 

ruimschoots bewezen, zowel in proefcentra als in de praktijk.

➜ Groot percentage ijzer uit planteigen ijzercomplex voor een   
 snellere opname door het blad en beter transport in de plant

➜ De opname door het blad gebeurt beter, mede door toevoeging  
 van ureumstikstof (synergie)

➜ Het transport in het xyleem (vaatbundels) verloopt sneller

➜ Minder kans op bladverbranding (lagere EC) = veilig voor het blad

➜ Snellere groenkleuring van de bladeren

➜ Meer intense groenkleuring van de bladeren

➜ Voorkomt en verhelpt ijzergebrek

➜ Peren met een goede grondkleur

➜ Lager percentage ruwschilligheid bij de oogst

➜ Eenvoudig toepasbaar

➜ Te gebruiken in combinatie met ijzer-bodemtoepassing

➜ Compatibiliteitstabel met gegevens over fysische mengbaarheid  
 op verzoek verkrijgbaar

Praktijkproef Conference peer, Barendregt, Kruiningen, Nederland, 2009

standaardbemesting

+ DCM Olega® Fer

standaardbemesting

TRACE
ELEMENTSELEMENTSELEMENTS

added
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DCM SOLAFIDA®
12 % K2O + 15 % Ca + 10 % MgO + 12 % SO3 - 10 % OS  - korrel

Bodembalansverbeteraar
In de bodem binden kationen op het negatief geladen klei-humus-complex. Deze binding 
is voldoende hard om niet uit te spoelen maar toch voldoende los om via het bodemvocht 
bij vraag van de plantenwortels opgenomen te worden. Hoe hoger de bezettingsgraad 
des te meer voedingstoffen nageleverd kunnen worden.

Met het gekorrelde product DCM SOLAFIDA® brengt u in 1 werkgang alle kationen in 
uw bodem op het juiste peil en zorgt u ervoor dat de bezettingsgraad van uw bodem 
stijgt (hogere CEC – Cation Exchange Capacity). In combinatie met het compenseren 
van de jaarlijkse verzuring zorgt een toepassing van DCM SOLAFIDA® zo voor een hoger 
rendement van uw standaardbemesting. De gegeven voedingselementen worden immers 
beter vastgehouden en zijn zo langer en beter ter beschikking voor de boomwortels.

Elke korrel SOLAFIDA® bevat een combinatie van zowel kalium K+, calcium Ca2+ als 
magnesium Mg2+, in een verhouding zoals gevraagd voor een evenwichtige bodem.

De grondstoffen in DCM SOLAFIDA® zijn van natuurlijke oorsprong en conform de Europese 

Bio-wetgeving. In talrijke praktijkproeven heeft SOLAFIDA® ondertussen bewezen de 

bodem in goede balans te brengen, met sterkere en gezondere planten als resultaat.

Kalium

➜ voor sterkere, afgeharde planten,
 beter resistent tegen externe 
 stressfactoren

➜ van plantaardige oorsprong 
 = geleidelijke vrijstelling en minder  
 gevoelig voor uitspoeling en fi xatie

➜ omzetting stimuleert het bodemleven

Calcium

➜ voor sterkere celwanden 
 en betere kwaliteit en houdbaar-
 heid

➜ voor kruimelige bodemstructuur
 en goede beworteling

Magnesium

➜ voor goede fotosynthese 
 en diepgroene bladkleur

homogeen samengestelde korrel
makkelijk strooibaar en goed oplosbaar

FOR ORGANIC GROWING

10



■ Basisbemesting

DCM MIX 5
NPK 10-4-8 + 3 MgO – korrel

zakken van 25 kg en big bags

■ Bodemverbetering

DCM VIVISOL®

Organische bodemverbeteraar + Bacillus sp. - 

60% OS – korrel en MINIGRAN® TECHNOLOGY

zakken van 25 kg en big bags

VEGETAL
FOR ORGANIC GROWING

■ IJzerbladvoeding voor peren

DCM OLEGA® FER
3 % ijzer+ 3 % ureumstikstof 
+ 3 % gegarandeerd gehalte zeewierextract 
– vloeibaar 

bidons van 20 L en 5 L

TRACE
ELEMENTSELEMENTSELEMENTS

added

■ Bodembalansverbeteraar

DCM SOLAFIDA®

12 % K2O + 15 % Ca + 10 % MgO 

+ 12 % SO3 - 10 % OS – korrel 

zakken van 25 kg en big bags

FOR ORGANIC GROWING

DCM productlijn voor fruit
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West- en Oost Vlaanderen

Thijs Vandewiele

0477 29 08 97
tvdw@dcm-info.com 

Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant

Kim Swinnen

0475 32 71 58
ksw@dcm-info.com 

uw aanspreekpartner
Uw DCM adviseur =

DCM – De Ceuster Meststoff en N.V.

Bannerlaan 79

2280 Grobbendonk

België

Tel.: +32 (0)14/257.357

Fax: +32 (0)14/217.602

E-mail: dcm@dcm-info.com

WWW.DCM-INFO.COM


