
Kleinfruit
Organisch, efficiënt en toekomstproof bemesten



DCM  
It’s in our nature
Opgestart door Herman De Ceuster in 1976, heeft het familiebedrijf DCM meer dan 45 jaar ervaring in 

het ontwikkelen, produceren en het vermarkten van hoogkwalitatieve bodemverbeteraars, organische 

en organisch-minerale meststoffen, biostimulanten en oplossingen van natuurlijke oorsprong voor de 

preventie of behandeling van plantenziekten. 

Bij DCM geloven we in de kracht van mens en natuur, met een niet te stoppen drang om te innoveren. 

Zo is DCM als enige in staat organische meststoffen met MINIGRAN® TECHNOLOGY aan te bieden. 

Dankzij een uniek proces produceren we volledig stofvrije en geurarme microgranulaten,  

of meststofkorreltjes, bestaande uit een selectie van zo’n 30 gedroogde natuurlijke grondstoffen.

Daarnaast is DCM gecertificeerd als CO2-neutraal bedrijf: onze productie draait 100% op groene 

energie, we creëren geen afvalwater bij de productie van onze meststoffen en 75% van onze 

grondstoffen komt uit reststromen van de voedingsindustrie. De resterende uitstoot compenseren  

we met klimaatbeschermingsprojecten.

We zijn een team van enthousiaste onderzoekers, accountmanagers en ingenieurs die continu zoeken 

naar slimme en duurzame oplossingen voor elke toepassing. Onze contactgegevens vindt u op de 

achterzijde van deze brochure.

We zijn een CO2-neutraal bedrijf
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Voor elke toepassing de gepaste korrelgrootte
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➜ breedwerpige toepassing ➜ rijbemesting: lagere dosering en hogere efficiëntie

➜ substraattoepassing: betere verdeling

          94 MINIGRAN® granulaten

1 korrel

Mix van plantaardige, dierlijke en/of minerale grondstoffen

Cacaodoppen Druivenpitten Tarwegluten Bloedmeel Beendermeel Verenmeel Soja Vinasse extract Hoefmeel

DCM MINIGRAN® TECHNOLOGY is 
meer dan gewoon een klein, homogeen 
samengesteld korreltje, het is een specifiek 
productieproces met unieke voordelen! 
Door zijn afmetingen is het MINIGRAN® 
korreltje ideaal voor gebruik in rijbemesting 
of substraattoepassing: het kan zeer 
nauwkeuring en exact gedoseerd worden en 
komt terecht daar waar de plantenwortels 
het nodig hebben.

MINIGRAN® 

TECHNOLOGY
Het geheim van DCM schuilt in de kennis en de diversiteit 
aan ingrediënten die gebruikt worden om tot een 
evenwichtige bemesting te komen, afgestemd op de 
voedingsbehoefte van elke plant. De meststoffen worden 
geproduceerd op basis van meer dan 30 verschillende 
natuurlijke ingrediënten. Dit zijn voornamelijk reststromen uit 
de voedingsindustrie en vormen de basis voor de uitgekiende 
meststoffensamenstellingen. Bij elke bemesting met DCM 
meststoffen kunnen deze grondstoffen naar de natuur 
terugkeren. Het resultaat: veelzijdige én lange werkingsduur 
van alle hoofd- en sporenelementen met minder uitspoeling.

Naast de samenstelling is ook de vorm en de grootte van 
de meststofkorrel van groot belang voor een efficiënte 
bemesting. DCM heeft naast de korrel een uniek 
microgranulaat ontwikkeld: de MINIGRAN®.
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Aanplant  
blauwe bes
De optimale start van uw  
blauwe bessen aanplant
Een goede aanplant van uw nieuwe blauwe bessen is 
bepalend voor de toekomstige oogst. Het is belangrijk 
dat een blauwe bessenplant zo snel mogelijk aanslaat 
en kan beginnen met de groei en ontwikkeling. 
Een ideale wortelomgeving en een uitgekiende 
mineralenbalans zijn daarbij doorslaggevend voor een 
vlotte weggroei.

Een blauwe bes is een zuurminnende plant die wordt 
geplant in een relatief zure wortelomgeving, vaak 
bestaande uit witveen. Het is van belang om te zorgen 
voor voldoende plantbeschikbare fosfaat. Bij een 
lagere pH kunnen namelijk moeilijkheden ontstaan 
bij de opname van dit element, wat problemen kan 
veroorzaken bij een vlotte inworteling en weggroei.

DCM PN-MIX is een stikstof- en fosfaatmeststof die 
wordt gebruikt bij de aanplant van blauwe bessen. 
De unieke combinatie van minerale en organische 
ingrediënten zorgt voor een snelle en langdurige 
afgifte van fosfaat en stikstof. Beide stimuleren de 
beworteling en een snelle aanslag van uw nieuwe 
aanplant. Daarnaast stimuleert DCM PN-MIX het 
aanwezige bodemleven in de wortelomgeving wat 
leidt tot een perfecte start van uw gewas! 

DCM PN-MIX
NPK 10-17-0

MINIGRAN® TECHNOLOGY

25 kg
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Aanplant  
rode bes
De optimale start van uw  
rode bessen aanplant
Ook bij rode bessen is een succesvolle aanplant 
van belang, zodat er een weerbare en vitale plant 
ontstaat. Door het gebruik van de juiste producten 
zorgt u dat de nieuw aangeplante rode bessen een 
ideale wortelomgeving met een actief en gevarieerd 
bodemleven krijgen waardoor zij snel aanslaan en 
beginnen met groeien.

DCM VIVIMUS® is een gemengd organisch 
bodemverbeterend middel, rijk aan organische 
stof (22% O.S.), afkomstig van hoogwaardige, 
natuurlijke grondstoffen. Naast het aanbrengen van 
voeding stimuleert DCM VIVIMUS® het gevarieerde 
bodemleven. Dit leidt tot een ideale wortelomgeving 
voor de weggroei van jonge rode bessenplanten.

DCM VIVIMUS® zorgt dat rode bessenplanten beter 
aanslaan en een groter en actiever wortelgestel 
ontwikkelen. Het effect van DCM VIVIMUS® is 
ook bovengronds zichtbaar en zorgt bij aanplant 
voor langere takken, meer uitlopers, een zichtbaar 
betere bekleding en uiteindelijk meer bessen per 
struik. Dit laatste is ook naar voren gekomen uit 
een onafhankelijke proef, uitgevoerd door het CAF 
(2016-2018).

Ook beschikbaar in big bags en los gestort.

DCM VIVIMUS®
Organisch bodemverbeterend  
middel rijk aan organische stof  
met bacteriën

60 L

Ten opzichte van een standaard potgrond klinkt 
DCM VIVIMUS® niet in en zorgt daardoor voor 
een betere lucht-vochthuishouding in de directe 
wortelomgeving, hetgeen vooral op zwaardere 
gronden is gewenst. Een juiste verhouding 
tussen zuurstof en water in de wortelomgeving 
leidt tot een actiever bodemleven waarin jonge 
planten beter aanslaan en ontwikkelen.
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Basisbemesting 
blauwe bes
De optimale voedingsgift  
aan de basis
In de teelt van blauwe bessen wordt vaak gewerkt 
met een basisbemesting in combinatie met fertigatie 
om bij te sturen. Een goede, efficiënte basisbemesting 
is belangrijk voor een goede plantontwikkeling en 
vruchtontwikkeling. Passend bij de blauwe bessenteelt 
zijn hiervoor twee mogelijkheden.

DCM Xtra-MIX® 1 is een organisch-minerale meststof, 
samengesteld op basis van een brede waaier aan 
grondstoffen. De grondstoffen hebben verschillende 
voedingswaarden en vrijstellingspatronen: het 
minerale deel komt als eerste vrij en zorgt voor een 
snelle start. De organische grondstoffen in combinatie 
met het langwerkende minerale deel zorgen voor een 
lange werkingsduur tot 4-5 maanden. 

DCM TURF-MIX is ook uit deze 3 stikstofvormen 
opgebouwd maar heeft een hoger stikstofgehalte (N) 
en is fosfaatvrij. Bovendien is DCM TURF-MIX verrijkt 
met ijzer, wat zorgt voor een diepgroene bladkleur.

0  25 50 75 100 125 150

LONG LASTING N

ORGANIC N

FAST N

Zowel DCM Xtra-MIX® 1 als DCM TURF-MIX zorgen 
voor een goede bladontwikkeling, vruchtzetting en 
vruchtkwaliteit. Bij toepassing in het vroege voorjaar 
komen de minerale grondstoffen tijdig vrij voor de 
eerste ontwikkelingsfase. De organische grondstoffen 
in combinatie met het langwerkende minerale deel 
(ureumformaldehyde) zorgen voor de duurwerking 
en een gelijkmatige en continue groei zonder 
groeistilstand of groeipieken. 

Door het beperkte aandeel minerale voeding zorgen 
DCM Xtra-MIX® 1 en DCM TURF-MIX niet voor een 
overmaat aan zouten. Daardoor is het een ideale 
basis wanneer wordt bijbemest middels de fertigatie. 
Juist door deze combinatie wordt een optimale groei 
verkregen met sterke, vitale blauwe bessenplanten. 
Tevens bevatten beide meststoffen 32% respectievelijk 
40% organische stof, wat de ontwikkeling van het 
bodemleven stimuleert.

DCM TURF-MIX
NPK 18-0-8 + Fe

MINIGRAN® TECHNOLOGY

25 kg TRACE
ELEMENTS

added

120-150

FA
ST

 N               ORGAN
IC

 N

LONG LASTING N   

DCM Xtra-MIX® 1
NPK 16-3-8

Korrel (bigbags) en  
MINIGRAN® TECHNOLOGY

25 kg 120-150

FA
ST

 N               ORGAN
IC

 N

LONG LASTING N   
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Basisbemesting 
rode bes
De optimale voedingsgift  
aan de basis
Ook in de teelt van rode bessen wordt vaak met  
een basisbemesting gewerkt in combinatie met  
het verdere fertigatieschema. DCM MIX 5 en  
DCM NK-MIX bestaan uit meerdere mineraal-
organische grondstoffen. Het minerale deel zorgt 
voor een snelle start van de nutriënten vrijgave en de 
organische grondstoffen zorgen voor de duurwerking. 
De werkingsduur van DCM MIX 5 en DCM NK-MIX 
bedraagt ca. 3 maanden.

De uitgekiende samenstelling van grondstoffen 
zorgt ervoor dat rode bessen optimaal in hun 
voedingsbehoefte worden voorzien. Dit zorgt voor een 
vitaal, gezond en donkergroen blad wat garant staat 
voor een goede productie. Ook de kwaliteit van het 
geoogste product wordt hierdoor positief beïnvloed, 
zo is gebleken uit meerdere demo’s. Vergeleken met 
een volledig minerale werkwijze, laten demo’s zien 
dat onder andere de steelkwaliteit verbeterd werd 
door een organische basisbemesting. Beide formules 
zijn verrijkt met magnesium (MgO), zodat het gewas 
goed op kleur komt en blijft. Tevens bevatten beide 
meststoffen zwavel (SO3), calcium (CaO) en van 
nature aanwezige sporenelementen, wat DCM MIX 5 
en DCM NK-MIX tot zeer complete basismeststoffen 
maakt.

DCM MIX 5, DCM NK-MIX en DCM Xtra-MIX 1® 
(korrel) kunnen ook in big bags geleverd worden.

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

Korrel en  
MINIGRAN® TECHNOLOGY

25 kg

DCM NK-MIX
NPK 10-0-8 + 3 MgO  

Korrel en  
MINIGRAN® TECHNOLOGY

25 kg
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De voordelen van een (mineraal-)organische basisbemesting

Bewezen minder uitspoeling
In officiële proeven is aangetoond dat DCM 
meststoffen tot 4x minder uitspoelen dan 
100% minerale 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 aanplant.

Meer ruimte in uw mestboekhouding
Door het overgrote organische bestanddeel in 
de DCM meststoffen, telt de stikstof in deze 
meststoffen minder mee voor de mestboekhouding. 
Daardoor heeft u meer ruimte voor de aanvoer van 
bijvoorbeeld compost. De fosfaat (indien aanwezig 
in de formulering) telt wel voor 100% mee voor de 
mestboekhouding.

Voeding voor plant én bodem
DCM meststoffen bevatten tenminste 32% 
organische stof van gevarieerde oorsprong. Deze 
organische stof wordt door het bodemleven 
omgezet in voeding (minerale elementen) en stabiele 
organische stof (humus). Naast organische koolstof 
(C) als energiebron, is stikstof (N) een belangrijke 
voedingsstof voor het bodemleven. 

De combinatie van stikstof en koolstof in de DCM 
meststoffen zorgen voor een sterke stimulans van 
het bodemleven. Onderzoek heeft aangetoond dat 
het bodemleven met een organische meststof van 
DCM bijna twee keer zo actief is dan wanneer alleen 
minerale meststoffen worden gebruikt. Een gevarieerd 
en actief bodemleven is dé garantie op een beter 
bodemevenwicht waarop ziektes minder vat kunnen 
krijgen. Onder deze omstandigheden zullen de wortels 
beter ontwikkelen en de planten beter groeien.

Een passende voorraadbemesting  
als basis voor de fertigatie
De meeste kleinfruitteelten in de vollegrond worden 
bijbemest door middel van fertigatie. Veelal zijn dit 
volledig minerale meststoffen die voor verhoogde 
zoutconcentraties in de wortelomgeving kunnen 
zorgen. Een organische basisbemesting zorgt voor 
een voedingsvoorraad in de grond met minder 
ballastzouten dan een minerale meststof, wat zowel 
de plantontwikkeling als het bodemleven ten goede 
komt.

Meer flexibiliteit
Een basisbemesting zorgt ervoor dat u als teler 
minder afhankelijk bent van het bemesten via het 
fertigatiesysteem, doordat er te allen tijde voeding 
beschikbaar is voor de plant. Ook in periodes met 
veel neerslag is het niet direct noodzakelijk om bij 
te bemesten; er ligt tenslotte een basis waardoor u 
flexibeler bent, niet alleen in voedingsgift, maar ook in 
watergift. Het is namelijk niet direct nodig om water 
te geven om de voedingselementen mee te kunnen 
geven (bijvoorbeeld na een regenbui).

Bijtelling N

DCM MIX 5 & DCM NK-MIX 78%

DCM Xtra-MIX® 1 86%

DCM TURF-MIX 82%

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

■ DCM MIX 5
■ Chemische meststof 
 

ac
ti

vi
te

it
 v

an
 h

et
 b

od
em

le
ve

n

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

9080706050403020100
uren

■ Chemisch gecoate meststof
■ Onbehandeld

8



Basisbemesting sporen
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DCM MICRO-MIX is ook op percelen met hoge pH’s 
 geschikt als basismeststof voor de sporenelementen

Beschikbaarheid van sporenelementen o.b.v. bodem-pH

DCM MICRO-MIX
Mix van sporenelementen  
B-Cu-Fe-Mn-Mo-Zn

MINIGRAN® TECHNOLOGY

25 kg TRACE
ELEMENTS

added

VEGANFOR ORGANIC GROWING

De eerste strooibare organische sporenmix
Sporenelementen zijn in zeer kleine hoeveelheden in de 
plant nodig en zijn essentieel voor een goede groei en 
ontwikkeling. Zeker in de verschillende kleinfruitteelten 
spelen sporenelementen een cruciale rol.

Vaak laten bodemanalyses een tekort aan 
sporenelementen zien. Alhoewel een plant normaliter 
sporenelementen via de bodem opneemt, wordt dit in 
de praktijk vaak met bladbemesting opgelost tijdens 
het groeiseizoen. Deze curatieve werkwijze biedt 
beperkte mogelijkheden, aangezien het meerendeel 
van de voeding wordt opgenomen via de wortels.

DCM MICRO-MIX is de eerste strooibare organische 
sporenmix met alle sporenelementen die noodzakelijk 
zijn voor een gezonde groei: borium, koper, ijzer, 
mangaan, molybdeen en zink. Voor meer uitleg over 
de functies van de verschillende sporenelementen, zie 
pagina 12. 

Deze sporenelementen zijn gekoppeld aan diverse 
plantaardige organische bronnen, waardoor een 
geleidelijke maar continue afgifte gerealiseerd 
kan worden. Het voordeel: minder uitspoeling en 
verminderde kans op fixatie in de grond.

Uit een tweejarig onderzoek van Delphy is gebleken 
dat DCM MICRO-MIX ook op gronden met een 
hoge pH (pH-KCl > 7,0) leidt tot toename van 
sporenelementen in zowel de grond, alsook in de plant 
en vrucht. Daarmee is DCM MICRO-MIX uitermate 
geschikt als basis sporenbemesting!

DCM MICRO-MIX is verkrijgbaar in MINIGRAN® 
TECHNOLOGY. Elk korreltje heeft 100% dezelfde 
samenstelling. Dankzij de kleine afmetingen is dit 
korreltje homogeen te verdelen bij lage doseringen  
en bij het doormengen door substraat.
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Verbeteren van aanslag  
en inworteling
Speciaal voor een goede, snelle inworteling is 
DCM VIVIFOS® ontwikkeld. De fosfaatbronnen, 
bestaande uit meerdere grondstoffen, maken 
deze meststof uitermate geschikt als snelle en 
langdurige fosfaatbron. De organische grondstoffen 
worden vanaf het begin namelijk geleidelijk door het 
bodemleven omgezet, waardoor continu fosfaat 
vrijkomt en er van nature ook humine- en fulvinezuren 
worden gevormd. Een snelle aanslag en inworteling 
zijn het resultaat.

Aanplant kleinfruitteelten  
in pot of longcanes

Verbeteren van  
weerbaarheid 
Speciaal voor de aanplant van kleinfruitteelten in 
pot of longcane wordt DCM VIVISOL® ingemengd 
door de potgrond. Inbreng van dit organisch 
bodemverbeterend middel creëert de ideale 
omstandigheden voor de ontwikkeling van een 
actief en gevarieerd bodemleven. Het hoge gehalte 
aan organische stof verbetert zowel de fysische als 
biologische bodemvruchtbaarheid. Samen met de 
extra Bacillus sp. zorgt dit voor een rijk, biodivers 
bodemleven en een optimale gezondheidstoestand van 
het substraat voor de plant. Een goede doormenging 
is van belang zodat het contactoppervlak  
van DCM VIVISOL®  met de wortels 
zo groot mogelijk is.

DCM VIVIFOS®
NPK 4-30-0

MINIGRAN® TECHNOLOGY

25 kg

DCM VIVISOL®
60% OS + Bacillus sp.

MINIGRAN® TECHNOLOGY

25 kg VEGANFOR ORGANIC GROWING
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Een organische basisgift  
in het substraat
Veel kleinfruitteelten in pot of longcane worden 
alleen bijbemest middels fertigatie of druppelaars. 
Dit betekent dat er altijd een watergift moet worden 
gegeven om te bemesten, ook als een watergift niet 
wenselijk is op dat moment. Dit maakt de bemesting 
kwetsbaar en kan zorgen voor piekbelasting van 
zouten. Net als in de vollegrond, past ook hier een 
organische basisbemesting goed.

Voor het inmengen in de potgrond produceert DCM 
volledig organische meststoffen. DCM ECOR® 5 is 
een langwerkende organische meststof die wordt 
gebruikt in verschillende containerteelten. De stikstof, 
fosfaat en kalium komen vrij uit een brede waaier aan 
organische grondstoffen, waardoor een constante 
release ontstaat van 4 tot 5 maanden, vergelijkbaar 
zoals bij veelgebruikte CRF’s (gecoate meststoffen).

Naast een basisbemesting met DCM ECOR® 5 kan 
ook een basisbemesting sporenelementen worden 
doorgemengd in het substraat met DCM MICRO-
MIX (zie p. 9). DCM ECOR® 5, DCM MICRO-MIX, 
DCM VIVIFOS® en DCM VIVISOL® voldoen aan de eisen 
van het RHP-keurmerk, waardoor deze doorgemengd 
kunnen worden in het substraat.

Basisbemesting 
in pot of 
longcanes

Optimale verdeling in  
het substraat door de  

MINIGRAN® TECHNOLOGY

MINIGRAN® 

tot 60% betere verdeling
in vergelijking met korrels  

en kruimels.

KORREL

DCM MICRO-MIX
Mix van sporenelementen  
B-Cu-Fe-Mn-Mo-Zn

MINIGRAN® TECHNOLOGY

25 kg TRACE
ELEMENTS

added

FOR ORGANIC GROWING VEGAN

DCM ECOR® 5
NPK 8-5-6

MINIGRAN® TECHNOLOGY

25 kg
FOR ORGANIC GROWING
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Bladbemesting in één 
toevoeging

Soms kan een plant de benodigde voeding niet goed 
of niet voldoende opnemen, bijvoorbeeld wanneer de 
opname via wortels onvoldoende of verstoord is. De 
bodemtoestand kan hierin een belangrijke rol spelen, 
bijvoorbeeld bij een te hoge of te lage pH, waardoor 
het gewas niet optimaal kan ontwikkelen.

DCM OLEGA® COMPLEX is een zeer complete 
bladmeststof met ureumstikstof, fosfaat, kalium, 
sporenelementen en een gegarandeerd gehalte 
aan zeewierextract, wat het mogelijk maakt om, 
onafhankelijk van de bodemtoestand, snel bij te 
kunnen sturen tijdens de teelt. Daarmee worden 
gebreksverschijnselen voorkomen en verholpen, wat 
resulteert in een extra groei stimulans en sterkere 
planten. Door de uitgekiende combinatie hoofd- en 
sporenelementen in DCM OLEGA® COMPLEX worden 
alle elementen in de juiste verhouding toegediend en 
is de kans op het ontstaan van een antagonistische 
werking minimaal.

B

Mn Cu

Fe

MoZn

Symbool Functie

B ➜ stabilisatie celwandstructuur 
➜ transport koolhydraten

Cu ➜ aanwezig in bladgroen 
➜ elektronenoverdracht fotosynthese

Fe ➜ synthese chlorofyl 
➜ onderdeel van redox enzymen

Mn ➜ activatie enzymen 
➜ stikstofmetabolisme

Mo ➜ verlaagt nitraataccumulatie 
➜ belang fosformetabolisme

Zn ➜ vorming auxine 
➜ onderdeel van enzymen

Vloeibaar

DCM OLEGA® COMPLEX
NPK 6-3-4 + sporenelementen  
+ zeewierextract

5 L TRACE
ELEMENTS

added

15 L

Complete 
bladbemesting

12



IJzer  
bladmeststof 
Bijsturen bemesting: ijzer
IJzer speelt een belangrijke rol bij de eiwit- en 
bladgroensynthese. IJzertekort leidt tot remming van 
de aanmaak van chlorofyl, met groeiremming en zelfs 
vroegtijdig bladverlies tot gevolg. 

Het meest efficiënt is ijzerbemesting via de bodem. 
Echter, wanneer een tekort ontstaat of er zijn 
oorzaken voor een slechte beschikbaarheid van ijzer 
(pH bijvoorbeeld), dan kan dit worden gedaan met 
een vloeibare ijzerbladmeststof. DCM OLEGA® FER 
voorkomt ijzergebrek en optimaliseert de bladkleur.

Waarom planteigen ijzercomplex?
• Snellere en betere vrijstelling van ijzer na 

bespuiting op het blad

• Betere opname door het blad dankzij kleinere 
afmetingen molecuul

• Snellere translocatie in het xyleem en inbouw  
in de plant

• Snellere en intensere groenkleuring

Vloeibaar

• Natuurlijk planteigen ijzercomplex voor betere 
opneembaarheid en snellere groeirespons

• Zeewierextract in combinatie met planteigen ijzer 
en ureumstikstof staan garant voor een betere  
opname via het blad en een sterker groei effect

• Voorkomt en verhelpt snel ijzergebrek

• Lager risico op bladverbranding dan met puur 
synthetisch samengestelde ijzermeststoffen,  
dus veiliger in gebruik

• Bewezen werking in proeven; snellere en meer  
intense groenkleuring van het blad

DCM OLEGA® FER
3% N + 3% Fe + zeewierextract

5 L
 

TRACE
ELEMENTS

added

15 L

Blauwe bessenplant met ijzergebrek
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Calcium voeden & bekalken

• 100% fossiele zeewierkalk van coccolieten 

• Zachte en snelle werking voor een optimale 
pH-verhoging

• Efficiënt pH en calcium verhogen

• Goed strooibare korrel

• Dosering afhankelijk van de pH

Plantbeschikbare calcium brengen en ontzuren van de bodem

Calcium is een belangrijk voedingselement voor de teelt. Calcium zorgt onder 
andere voor stevige celwanden en kwalitatief betere en stevigere planten. 
Specifiek voor (klein)fruit zorgt voldoende plantbeschikbare calcium voor een 
betere vruchtstevigheid en daardoor voor een betere bewaarbaarheid. Het is 
tevens belangrijk voor een goede, kruimelige bodemstructuur. Verlies dit element 
dus niet uit het oog!

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. 

Kalk= CaCO3

Ook bij  
hoge pH’s geschikt  

als calcium  
meststof!

DCM ZEEWIERKALK
bigbags: 54% CaO 
zakgoed: 45% CaO

Korrel

20 kg
  

FOR ORGANIC GROWING
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Vloeibare 
biostimulant
Biostimulant voor betere  
wortelvorming en resistentie 
tegen abiotische stress

In sommige periodes van het jaar ervaren diverse 
kleinfruitteelten een vorm van stress, bijvoorbeeld 
tijdens de bloei. Planten kunnen daardoor gevoeliger 
worden op de wortel, met het risico op uitval. Het is 
belangrijk om bij de start van de teelt de wortelgroei 
te stimuleren en te zorgen voor een goede aanslag. 
Dit zorgt ervoor dat, als er tijdens de groei stress 
ontstaat, de plant weerbaarder is tegen abiotische 
stress. 

DCM VITACT® R is een vloeibare biostimulant 
welke bestaat uit een microbiële component en 
een organische component op basis van complexe 
plantaardige koolstofketens. De microbiële component 
bestaat uit speciale bacteriestammen (Bacillus sp.) 
die zich in de rhizosfeer vestigen en daarmee 
bodemfosfaat vrij- en beter opneembaar maken voor 
de plantenwortels. 

Specifieke bacteriestammen 
(Bacillus sp.: 109 KVE/g):
Koloniseren de rhizosfeer en maken (bodem)fosfor 
vrij waardoor deze opneembaar wordt voor de 
plantenwortels.

TRACE
ELEMENTS

added

VEGAN

product voldoet aan de eisen van het RHP- 
keurmerk (RHP Horticulture en RHP Consumer),  
een waarborg voor kwaliteit en betrouwbaarheid

product met een ECOR® (Efficient Controlled Organic Release), 
aantal dagen waarin de voeding gecontroleerd en gelijkmatig 
vrijgesteld wordt, is in de button aangeduid

organisch-minerale meststof met lange werking dankzij unieke 
combinatie van 3 stikstofbronnen (N): snelwerkend, organisch en 
langwerkend

voldoet aan de vereisten van Verordening (EU) nr. 2018/848 en 
zijn wijzigingen inzake de biologische productiemethode. Actueel 
overzicht van producten geregistreerd op de Nederlandse inputlijst 
voor de biologische landbouw vindt u op www.dcm-info.nl

FOR ORGANIC GROWING

120-150

FA
ST

 N               ORGAN
IC

 N

LONG LASTING N   

Efficient Controlled Organic Release

product bevat grondstoffen van plantaardige oorsprong (en 
eventueel natuurfosfaat), bevat geen dierlijke bijproducten

product bevat extra sporenelementen, welke sporenelementen 
(B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) wordt in de button aangeduid

vloeibare meststof voor bladtoepassing

organische bodemverbeteraar: verbetert de bodemstructuur 
en stimuleert het bodemleven

DCM VITACT® R
Biostimulant op basis van  
Bacillus (109 KVE/g) met  
complexe plantaardige  
koolstofketens (9%)

1 L
  

5 L

Dit zorgt voor een betere beworteling, zowel 
in de vollegrond als in de pot/container, en een 
verhoogde vitaliteit. Tevens wordt het bodemleven 
gestimuleerd en worden nutriënten beter gebonden 
en efficiënter opgenomen. Dit zorgt voor een sterker 
gewas en verbeterde weerstand tegen abiotische 
stressomstandigheden.

DCM VITACT® R kan meegegeven worden tijdens 
het fertigeren en kan gecombineerd worden met de 
meeste producten voor de gangbare toepassingen.
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WWW.DCM-INFO.COM

Meer informatie, technische fiches en extra tips  
vindt u op onze website: 

Producten van DCM bereiken de nutritionele waarden vermeld op de verpakking en/of de technische fiche en zijn volledig traceerbaar. Productadviezen zijn enkel informatief en leiden niet tot een verbintenis of 
overeenkomst. De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en onderzoek. Elke plant en elk teeltsysteem heeft zijn eigen meststoffenbehoefte. Ook het moment van de toepassing, de voedingsreserve 
in de bodem/substraat en de wettelijke (bemestings-)normen zijn van belang bij het bepalen van de dosis. Het is raadzaam (goede praktijk) nieuwe toepassingen telkens vooraf op kleine schaal te testen. Meststoffen 
veroorzaken een EC verhoging en kunnen een invloed hebben op de pH. Het is van essentieel belang dat met al deze factoren rekening wordt gehouden bij het gebruik van een meststofproduct of bij het combineren 
van verschillende meststoffen. Substraten waaraan meststoffen werden toegevoegd dienen na levering z.s.m. verwerkt te worden. DCM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgschade bij gebruik van zijn 
producten.

DCM Nederland B.V.
Pondweg 21 - 2153 PK Nieuw-Vennep - Nederland

Tel.: +31 (0)71 401 88 44 - E-mail: info@dcm-info.nl

ANDRÉ DE RIDDER

Accountmanager
Noord-Nederland

+31 (0)6- 513 10 492
adr@dcm-info.nl

TWAN WUBBELS

Key-accountmanager  
Zuidoost-Nederland
+31 (0)6- 827 56 315 

twu@dcm-info.nl

DCM – De Ceuster Meststoffen N.V.
Bannerlaan 79 - 2280 Grobbendonk - België

Tel.: +32 (0)14 25 73 57 - E-mail: dcm@dcm-info.com

JORIS VAN TOL

Accountmanager
West-Nederland

+31 (0)6- 835 54 738
jvt@dcm-info.nl

BART NELEN

Accountmanager
Zuidwest-Nederland
+31 (0)6- 129 09 147

bne@dcm-info.nl

THIJS VANDEWIELE

Accountmanager
Vlaanderen (België)
+32 (0)477- 29 08 97
tvdw@dcm-info.com

Neem contact op met uw DCM accountmanager voor meer informatie!


