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Snijbloemen en 
snijheesters 
Organisch, efficiënt en toekomstproof bemesten



DCM
uw betrouwbare en 
duurzame partner

40 jaar ervaring

Het Belgisch familiebedrijf DCM werd opgericht in 1976 en 
heeft ondertussen meer dan 40 jaar ervaring in de ontwikkeling, 
productie en marketing van hoogwaardige organische 
meststoffen en bodemverbeteraars. Een team van enthousiaste 
en deskundige medewerkers staat voor u klaar om u gepast 
advies te geven en u te helpen bij het oplossen van specifieke 
problemen. 

Eigen R&D-afdeling

Via de interne R&D-afdeling, die nauw samenwerkt met het 
onderzoekscentrum Scientia Terrae, wordt altijd geprobeerd een 
efficiënte meststofwerking te creëren, waarbij rekening wordt 
gehouden met het milieu. Bovendien worden de producten 
continu onderworpen aan kwaliteitscontroles, wetenschappelijke 
testen bij onafhankelijke onderzoeksinstellingen en 
praktijkproeven. 

Ultramoderne productie-installatie

Het jaarlijks productievolume bedraagt meer dan 30.000 ton. 
De volledige productie gebeurt in de ultramoderne en volledig 
geautomatiseerde productie-installatie in Grobbendonk (België). 
Alle grondstoffen worden zorgvuldig geselecteerd en heel 
precies gedoseerd. De kwaliteit en traceerbaarheid van onze 
producten kunnen dankzij dit productieproces permanent 
gewaarborgd worden.

Duurzame productie

DCM blijft zich inspannen om zijn ecologische voetafdruk zo 
klein mogelijk te houden en tegelijk zijn productie efficiënter 
en duurzamer te maken. Tijdens het productieproces en in 
de productie-installatie van DCM organische meststoffen in 
MINIGRAN® is alles gericht op maximale energie-efficiëntie 
en warmterecuperatie met minimaal energieverbruik, zonder 
afvalwaterlozing. De productielocatie van DCM is gecertificeerd 
volgens de ISO 14001-norm. 

Productassortiment

DCM heeft een hoog kwalitatief, uitgebreid assortiment 
producten die perfect zijn afgestemd op de behoefte van uw 
snijbloemen of snijheesterteelten. In deze folder vertellen wij  
u hier graag meer over.
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product voldoet aan de eisen van het RHP- 
keurmerk (RHP Horticulture en RHP Consumer),  
een waarborg voor kwaliteit en betrouwbaarheid

toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw 
cfr. verordening (EG) nr. 834/3007 en 889/2008 inzake 
de biologische productiemethode en wijzigingen. 
Actueel overzicht van producten geregistreerd op de 
Nederlandse inputlijst voor de biologische landbouw 
vindt u op www.dcm-info.nl

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

product met een C.O.R.® (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

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

FOR ORGANIC GROWING
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MINIGRAN® TECHNOLOGY

       MINIGRAN® vergroot

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 HOEFMEELVERENMEEL SOJA VINASSE EXTRACT

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. Bij DCM worden meststoffen geproduceerd 
op basis van meer dan 40 verschillende natuurlijke 
ingrediënten. Deze zijn voornamelijk reststromen uit de 
voedingsindustrie en vormen de basis voor de uitgekiende 
meststoffensamenstellingen. Bij elke bemesting met DCM 
meststoffen kunnen deze naar de natuur terugkeren.  
Het resultaat: veelzijdige én ook 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. 
Dankzij een uniek proces is DCM als enige in staat u organisch-
minerale 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! 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.



4

BODEMWEERBAARHEID BIJ DE START VAN UW TEELT

De optimale start van uw teelt

In de hedendaagse sierteeltsector worden hoge eisen gesteld 
aan de kwaliteit van het eindproduct. Dat betekent topsport 
voor u als agrarisch ondernemer om hier dagelijks aan te 
kunnen voldoen. De start van de teelt is daarbij een belangrijk 
moment: een goede aanplant of opstart van uw teelt van 
snijbloemen of snijheesters is bepalend voor de toekomstige 
oogst. Het is belangrijk dat uw nieuwe teelt zo snel mogelijk 

aanslaat en kan beginnen met de groei en ontwikkeling.  
Een ideale wortelomgeving en een uitgekiende voedingsbalans 
zijn daarbij doorslaggevend. Maar ook een gezonde, vitale en 
weerbare bodem is medebepalend voor dit succes. Afhankelijk 
van de teelt, de praktische toepasbaarheid en het beoogde doel 
van de toepassing, biedt DCM verschillende mogelijkheden om 
de start van uw nieuwe teelt te optimaliseren. 

Bodemverbeteraars op basis van Bacillus

Bacillus sp. zijn organismen die behoren tot de groep bacteriën die van nature 
voorkomen in de grond. Wereldwijd zijn er diverse variëteiten en stammen bekend. 
Zo maakt DCM gebruik van een speciaal geselecteerde Bacillus-stam die sterk is in 
het beter en efficiënter beschikbaar maken van plantenvoeding vanuit de bodem. 
Het betreft hier voornamelijk fosfaat, die belangrijk is voor een goede en vlotte 
start van de teelt, en sporenelementen. Vooral de combinatie van de organische, 
plantaardige grondstoffen en de Bacillus zorgen in de wortelomgeving voor een 
evenwichtig en actief bodemleven.

DCM heeft twee producten op basis van Bacillus: DCM VIVISOL® MINIGRAN®  
als strooibaar microgranulaat en DCM VITACT® R als vloeibare toepassing.

+BACILLUS sp.
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DCM VITACT® R

DCM VITACT® R is een vloeibare biostimulant op basis van een unieke 
combinatie van een component van organische oorsprong, aangevuld 
met een microbiële component, bestaande uit meerdere Bacillus-
stammen. De component van organische oorsprong is opgebouwd 
uit complexe plantaardige koolstofketens die in de bodem nutriënten 
binden en ter beschikking stellen voor het gewas. Deze organische 
grondstoffen werken ook als stimulans voor de ontwikkeling van het 
bodemleven. De Bacillus-stammen uit DCM VITACT® R zorgen ervoor 
dat (bodem)fosfaat wordt vrijgemaakt en de planten een optimale 
start doormaken.

DCM VITACT® R
BIOSTIMULANT OP BASIS VAN BACILLUS (109 KVE/g) MET 

COMPLEXE PLANTAARDIGE KOOLSTOFKETENS

DCM VIVISOL® MINIGRAN®

DCM VIVISOL® MINIGRAN® is een organisch bodemverbeterend 
middel dat de ideale omstandigheden creëert voor de ontwikkeling 
van een actief en gevarieerd bodemleven. De combinatie van 
plantaardige grondstoffen met Bacillus zorgt voor een langdurige 
bodemlevenstimulans en een betere fosfaatbeschikbaarheid voor 
het gewas. 

Een actief en gevarieerd bodemleven geeft minder uitval en 
weerbaardere planten met een gezonder wortelgestel. In diverse 
sierteelten, zowel onder glas alsook in de buitenteelt, is de 
toegevoegde waarde bewezen: de toepassing leidt tot een betere 
beworteling, een uniformere weggroei, hogere takgewichten en 
uiteindelijk een betere kwaliteit.

DCM VIVISOL®

60% O.S. + BACILLUS sp.
MINIGRAN® TECHNOLOGY

BETERE BEWORTELING

OPTIMALE VERDELING 
DOOR DE MINIGRAN® TECHNOLOGY

MINIGRAN® 

TOT 60% BETERE VERDELING  
IN VERGELIJKING MET  

KORRELS  EN KRUIMELS 

KORREL

Door in sierteelten onder glas de grond te stomen, worden veel 
bodemorganismen gedood. Dit is preceis het juiste moment om 
opnieuw nuttige bodemorganismen, 
zoals DCM VIVISOL® MINIGRAN® met 
Bacillus, aan te brengen. Dit garandeert 
de ideale start na het stomen.

FOR ORGANIC GROWING

VEGETAL
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DCM IMPULS TD®

DCM IMPULS TD® is een wateroplosbaar poeder op basis  
van Trichoderma spp. Het product in wateroplosbare 
poedervorm is toepasbaar met de watergift of middels 
verspuiting. Daarmee is het flexibel toepasbaar in de teelt  
en is DCM IMPULS TD® ook toepasbaar op inerte substraten, 
zoals perliet en steenwol.

Bodemverbeteraars op basis van Trichoderma
Trichoderma zijn organismen die behoren tot de vrijlevende 
bodemschimmels die van nature in associatie met 
plantenwortels voorkomen. In de bodem zorgt Trichoderma 
onder andere voor een versnelde vrijstelling van nutriënten uit 
organische grondstoffen, waardoor deze beter ter beschikking 
komen voor de plantenwortels. Door de verbeterde opname 
van nutriënten wordt de wortelgroei en de plantweerbaarheid 
verbeterd. Bovengronds is dit zichtbaar in een betere groei, 
een hoger slagingspercentage bij zaai en stekken en planten 
met een verhoogde weerstand tegen abiotische stress. 
Redenen genoeg om Trichoderma als biostimulant in te zetten.

DCM heeft diverse Trichoderma producten op basis van 
meerdere stammen. Door de stammen te combineren hebben 
ze betere overlevingskansen en biostimulant-eigenschappen 

in verschillende teelten en bodems of bij veranderende 
omstandigheden. Net als de producten met Bacillus, zijn 
ook de Trichoderma producten in verschillende vormen 
beschikbaar: gecombineerd met een ideale organische 
voedingsbron, of zonder voedingsbron als solo Trichoderma 
product.

DCM INSTANT TD® MINIGRAN®

DCM INSTANT TD® is een biostimulant op basis van meerdere 
Trichoderma stammen, geënt op plantaardige grondstoffen 
die de ideale omstandigheden creëert voor de ontwikkeling 
van een actief en gevarieerd bodemleven. Aan de organische 
grondstoffen worden meerdere Trichoderma-stammen 
toegevoegd voor een breed werkingsspectrum onder 
diverse teeltomstandigheden. Dit onderscheidende aspect 
maakt DCM INSTANT TD® geschikt 
voor meerdere teelten, van vollegrond 
tot bedekte teelt onder glas! DCM 
INSTANT TD® wordt geproduceerd in 
MINIGRAN®-vorm:  een homogeen, 
stofvrij microgranulaat dat zorgt voor 
een optimale verdeling in de bodem of 
substraat.

DCM IMPULS TD®

BIOSTIMULANT OP BASIS  
VAN TRICHODERMA spp.

DCM INSTANT TD®

65% O.S. + TRICHODERMA spp.
MINIGRAN® TECHNOLOGY

VEGETAL

Organische meststof met Trichoderma

DCM ANTAGON®

Naast DCM INSTANT TD® en DCM IMPULS TD®, heeft DCM 
ook een Trichoderma-product welke is gecombineerd met een 
organische meststof: DCM ANTAGON®.

DCM ANTAGON® is een organische meststof op basis van 
een grote diversiteit aan grondstoffen voor een geleidelijke en 
langdurige voedingsafgifte. Deze grondstoffen, die zowel van 
plantaardige als dierlijke oorsprong zijn, dienen enerzijds als 
voeding voor de plant en anderzijds als voedingsbron voor de 
daarop geënte Trichoderma. Daarmee maakt DCM ANTAGON® 
het mogelijk om in één werkgang een organische  

 
 
basisbemesting én een Trichoderma-
toepassing te combineren!

De NPK-samenstelling van DCM ANTAGON® 
is NPK 4-3-2 en kan worden toegepast na het 
stomen, voorafgaand aan een nieuwe teelt. 
De kruimel-vorm maakt DCM ANTAGON® 
strooibaar, net zoals een gekorrelde 
meststof.

DCM ANTAGON®

ORGANISCHE MESTSTOF NPK 4-3-2 + 
TRICHODERMA spp. KRUIMEL

++TRICHODERMA TRICHODERMA sp.sp.
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■ DCM MIX 5
■ Chemische meststof

■  Chemisch gecoate meststof
■ Onbehandeld
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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. 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 is marktleider in de productie van (mineraal-)organische 
meststoffen en bodemverbeteraars. Door de beschikking te 
hebben over – en gebruik te maken van – een breed pakket 
aan organische grondstoffen, worden meststoffen vervaardigd 
van hoogwaardige kwaliteit. In totaal worden hiervoor  

ca. 50 verschillende grondstoffen gebruikt die zowel van 
plantaardige als dierlijke aard zijn. Veelal zijn dit restproducten 
uit de voedingsindustrie die middels het ‘cradle-to-cradle’ 
principe worden hergebruikt als duurzaam alternatief voor 
kunstmest.

Een passende voorraadbemesting op maat!
Een organische basisbemesting zorgt voor een voedings- 

voorraad in de grond met minder ballastzouten dan een 

minerale meststof, wat zowel de plantontwikkeling als het 

bodemleven ten goede komt. Er zijn diverse samenstellingen 

beschikbaar, voor elke teelt op elk type grond.

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.

EEN ORGANISCHE BASISBEMESTING  
MET MESTSTOFFEN VAN DCM

       MINIGRAN® vergroot

Het werken met (mineraal-)organische meststoffen kent vele voordelen  
in de teelt van diverse snijbloemen en snijheesters:
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DCM MIX 2 MINIGRAN®

De meest bekende en tevens meest gebruikte meststof in de 
sierteelt is DCM MIX 2 MINIGRAN®. De samenstelling van 
DCM MIX 2 is NPK 7-6-12 + 4 MgO. Deze hoog kali-formule 
dient als volwaardige basisbemesting en is, mede door de  
13 aanwezige grondstoffen, zeer zacht voor het gewas.

Het brede grondstoffenpakket zorgt 
ervoor dat de voeding vrijkomt over 
75 tot 100 dagen en werkt daarnaast 
ook stimulerend voor het bodemleven, 
dat de grondstoffen moet omzetten 
naar plantbeschikbare nutriënten.

ORGANISCHE MESTSTOFFEN VOOR DE BINNENTEELT

DCM MIX 2 MINIGRAN®

NPK 7-6-12 + 4 MgO
MINIGRAN® TECHNOLOGY

Veel snijbloemen en snijheesters worden binnen geteeld; 
hetzij voor het vervroegen van specifieke soorten, hetzij 
voor het jaarrond kunnen produceren van een constante 
kwaliteit. Teelten als chrysant, lisianthus, pioen, amaryllis en 
duizendschoon zijn veel voorkomende teelten onder glas.

Aangezien in deze binnenteelten een heel ander klimaat 
wordt gehanteerd dan in de buitenteelt, kunnen meststoffen 
zich anders gaan gedragen. Factoren als temperatuur en 
vochtgehalte zijn daarbij doorslaggevend en vragen een 
nauwkeurig inzicht in het releasepatroon van een meststof.

Speciaal voor de binnenteelten heeft DCM een breed scala 
(mineraal-)organische meststoffen die passend zijn bij de 
voedingsbehoefte van deze teelten. Door combinaties te 
maken van meerdere grondstoffen wordt een constante 
release van voeding gecreëerd over een langere periode. 
Het minerale bestanddeel zorgt voor een snelle start; de 
combinatie met verschillende organische grondstoffen zorgt 
voor de duurwerking, welke meestal ca. 75 - 100 dagen is.

DCM MIX 3 MINIGRAN®

Wanneer een stikstofrijke formule gewenst is, wordt in 
binnenteelten veelal gekozen voor DCM MIX 3 MINIGRAN®. 
Door zijn NPK-formulering – NPK 9-3-6 + 3 MgO – waarbij de 
focus meer op de stikstof ligt, zorgt MIX 3 in de regel voor 
een snellere start en meer lengtegroei. 

Door een uitgebalanceerde opbouw 
aan grondstoffen en een hoog gehalte 
organische stof, zorgt ook MIX 3 voor 
een grote efficiëntie aan voedingsstoffen 
en wordt voorkomen dat deze 
uitspoelen.

DCM MIX 3 MINIGRAN®

NPK 9-3-6 + 3 MgO
MINIGRAN® TECHNOLOGY
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DCM MIX 6 MINIGRAN®

In sommige teelten of teeltstadia ligt de focus meer op het 
aanbieden van (extra) kalium dan stikstof. Voorbeelden 
zijn pioenen na de snij of teelten die worden geteeld voor 
de zaadwinning. Ook kan een meer kaliumrijke formulering 
gewenst zijn, wanneer een bodemanalyse aantoont dat er 
voldoende andere plantbeschikbare elementen voorhanden 
zijn vanuit de grond of het groeimedium. 

DCM gebruikt als kaliumbron vinassekali, een restproduct 
uit de suikerbietenindustrie. Dit is een planteigen kaliumbron 
en heeft als voordeel dat dit makkelijker wordt opgenomen. 
Doordat de aanwezige kalium gemengd is met de andere 
organische draagstoffen, komt deze zeer constant en 
gelijkmatig vrij. Bovendien werkt vinassekali stimulerend voor 
het bodemleven en is daarnaast zeer zacht voor het gewas.

Een van de kaliumrijke formuleringen van DCM is MIX 6 
MINIGRAN®. Ook deze meststof is mineraal-organisch 
van oorsprong en is opgebouwd uit een breed pakket aan 
organische grondstoffen. In de NPK 
formulering – NPK 6-3-18 + 3 MgO – 
ligt de focus op kalium.

DCM VIVIKALI® MINIGRAN®

Wanneer enkel kalium gewenst is, dan wordt vaak DCM 
VIVIKALI® MINIGRAN® gebruikt: een 100% organische 
en tevens op de Dutch Input List vermelde meststof. 
Goede ervaringen hiermee zijn onder andere bekend in de 
pioenenteelt, waar DCM VIVIKALI® MINIGRAN® na de snij 
wordt toegepast als kaliumbron. De NPK-samenstelling is 
NPK 2-0-20. Net als in DCM MIX 6 is de kalium afkomstig uit 
vinasse, een belangrijke kalium-grondstof in de meststoffen 
van DCM.

DCM VIVIKALI® MINIGRAN®

NPK 2-0-20
MINIGRAN® TECHNOLOGY

DCM MIX 6 MINIGRAN®

NPK 6-3-18 + 3 MgO
MINIGRAN® TECHNOLOGY

NOTE: de stikstof in bovengenoemde meststoffen telt 
minder mee voor de mestboekhouding:

Meststof NPK-samenstelling N telt mee voor:

DCM MIX 2 7-6-12 + 4 MgO 71%

DCM MIX 3 9-3-6 + 3 MgO 75%

DCM MIX 6 6-3-18 + 3 MgO 71%

DCM VIVIKALI® 2-0-20 50%

Wist u dat…

 � DCM een zeer breed productenpakket heeft dat is toege-
laten onder RHP? Deze meststoffen mogen dus door de 
potgrond worden gemengd bij uw potgrondleverancier.

 � DCM diverse meststoffen heeft die kunnen worden 
gebruikt als topdress? Ideaal om tijdens de teelt bij te 
kunnen bemesten op de pot, zonder risico en mét behoud 
van kwaliteit!

 � DCM ook een breed pakket meststoffen voert die 100% 
organisch zijn en daarmee tevens zijn toegelaten in de 
biologische teelt? Dit zijn onze zogenoemde ECO-MIX’en, 
waarmee ook in diverse snijbloemen- en snijheester-
teelten goede ervaringen zijn. Een actueel overzicht van 
toegelaten meststoffen vindt u op de Dutch Input List.

FOR ORGANIC GROWING

VEGETAL
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ORGANISCHE MESTSTOFFEN VOOR DE BUITENTEELT

Het gros van de snijbloemen- en snijheesterteelten vindt buiten 
plaats in de vollegrond. De teelten zijn zeer divers: van aster 
tot pioen en van ilex tot leeuwebek. Zowel één- als meerjarige 
teelten, waarvan sommige teelten een groei- en een bloei-
jaar hebben. Deze teelten staan verspreid over het land en 
worden op verschillende grondsoorten geteeld. Net als in de 
binnenteelten is bemesting hier maatwerk en zal aan de hand 
van de teelt, de grondsoort, het grondmonster én het teeltdoel 
gekeken moeten worden welke meststof het beste aansluit bij 
de voedingsbehoefte van het gewas.

Ook voor de buitenteelten heeft DCM een breed scala 
mineraal-organische meststoffen die passend zijn bij de 
voedingsbehoefte van de diverse gewassen. In de regel 
bevatten de meststoffen voor de buitenteelt een iets hoger 
aandeel minerale input, omdat de temperaturen buiten 
doorgaans lager zijn dan bij de binnenteelten en om er zeker 
van te zijn dat er direct na toepassing voldoende voeding voor 
het gewas ter beschikking is. Naast de minerale input bevatten 
alle meststoffen voor de buitenteelt ten minste 7 organische 
grondstoffen die garant staan voor een constante release 100 
tot 150 dagen. 

DCM MIX 5 en DCM NK-MIX

DCM MIX 5 en DCM NK-MIX zijn voor de buitenteelten veruit 
de meest gebruikte meststoffen. Door een uitgekiende 
combinatie aan zowel plantaardige als dierlijke grondstoffen, 
aangevuld met een mineraal deel, ontstaat een constante 
release over een periode van ca. 75 tot 100 dagen. 

De NPK-formulering van beide meststoffen is identiek, op de 
fosfaat na: DCM MIX 5 bevat NPK 10-4-8 + 3 MgO en  
DCM NK-MIX is hiervan de fosfaatvrije variant:  
NPK 10-0-8 + 3 MgO. Afhankelijk van de teelt en teeltduur 
wordt DCM MIX 5 in de regel vroeg in het seizoen ingezet en 
wordt DCM NK-MIX gepositioneerd op de fosfaatrijke gronden 
of later in het seizoen. 

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

KORREL EN MINIGRAN® TECHNOLOGY

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

KORREL EN MINIGRAN® TECHNOLOGY

Tevens bevatten beide meststoffen zwavel (SO3), calcium 
(CaO) en van nature in de organische grondstoffen 
aanwezige sporenelementen. Dat maakt DCM MIX 5 en 
DCM NK-MIX tot zeer complete basismeststoffen voor legio 
teelten.
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DCM Xtra-MIX® 1 en DCM TURF-MIX 

Speciaal voor de langere teeltduur, waarbij het oogstmoment 
later in het seizoen pas plaatsvindt en waar tot die tijd wel 
een constante groei gewenst is, kunt u DCM Xtra-MIX® 1 en 
DCM TURF-MIX toepassen. In vergelijking met DCM MIX 5 
en DCM NK-MIX zijn deze meststoffen verrijkt met een derde 
stikstofvorm: ureumformaldehyde. Deze extra stikstofbron 
zorgt voor een verlengde werkingsduur tot ca. 150 dagen.

De samenstelling van DCM Xtra-MIX® 1 is NPK 16-3-8.  
DCM TURF-MIX is de vergelijkbare en fosfaatvrije variant 
verrijkt met ijzer, wat zorgt voor een diepgroene bladkleur. 
DCM TURF-MIX heeft een NPK-opbouw van 18-0-8 + Fe.

DCM Xtra-MIX® 1
NPK 16-3-8 

KORREL (BIG BAGS) EN  
MINIGRAN® TECHNOLOGY

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

KORREL (BIG BAGS) EN 
MINIGRAN® TECHNOLOGY
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DCM START MINIGRAN®

Enkele teelten vragen vroeg in het seizoen tamelijk veel 
stikstof om voldoende lengtegroei te generen om de bloemen 
of takken op juiste lengte te kunnen oogsten. Pioenen en 
rozenbottels zijn voorbeelden van teelten met een duidelijke 
focus op lengtegroei vroeg in het seizoen. Speciaal daarvoor 
is DCM START MINIGRAN® ontwikkeld: een stikstofrijke 

NPK-formulering die door een unieke opbouw het grootste 
deel van de release vroeg in het seizoen laat zien. Daarnaast 
is de N-rijke formulering aangevuld met fosfaat, kalium en 
magnesium. Dit vormt de NPK-
formulering tot 18-3-3 + 2 MgO.

NOTE: de stikstof in bovengenoemde meststoffen telt 
minder mee voor de mestboekhouding:

Meststof NPK-samenstelling N telt mee voor:

DCM MIX 5 10-4-8 + 3 MgO 78%

DCM NK-MIX 10-0-8 + 3 MgO 78%

DCM Xtra-MIX® 1 16-3-8 86%

DCM TURF-MIX 18-0-8 + Fe 82%

DCM START 18-3-3 + 2 MgO 86%

DCM START
NPK 18-3-3 + 2 MgO

MINIGRAN® TECHNOLOGY
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SPORENELEMENTEN

Sporenelementen zijn in zeer kleine hoeveelheden in de plant 
nodig en zijn essentieel voor een goede groei en ontwikkeling. 
Zeker in verschillende snijteelten, waarbij het gaat om een 
visueel product dat aan hoge eisen moet voldoen, 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 is vaak te laat en biedt beperkte 
mogelijkheden, aangezien het merendeel van de voeding 
wordt opgenomen via de wortels. Bij het aanbieden van  
een basisbemesting van sporenelementen via de bodem,  
is er over langere periode een buffer aanwezig.

DCM MICRO-MIX MINIGRAN® is de eerste strooibare 
organische sporenmix met alle sporenelementen die 
noodzakelijk zijn voor een gezonde groei: ijzer, mangaan, 
zink, borium, koper en molybdeen. De combinatie van 
sporenelementen, vaak als chelaatvorm, met diverse 
plantaardige grondstoffen, zorgt voor een geleidelijke 
en continue afgifte. Het voordeel: minder uitspoeling en 
verminderde kans op fixatie in de grond. Bovendien zijn de 
sporenelementen in chelaatvorm beter opneembaar over een 
brede pH-range.

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

DCM MICRO-MIX is verkrijgbaar in MINIGRAN® TECHNOLOGY. 
Elke korrel heeft 100% dezelfde samenstelling. Dankzij de 
kleine afmetingen is dit korreltje homogeen te verdelen bij 
lage doseringen en bij het doormengen door substraat.

DCM MICRO-MIX
MIX VAN SPORENELEMENTEN 

B-Cu-Fe-Mn-Mo-Zn
MINIGRAN® TECHNOLOGY4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 

4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 

Fe

Mn

B

Cu

Zn

Mo

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

TRACE
ELEMENTS

added

VEGETAL

FOR ORGANIC GROWING

De eerste strooibare organische sporenmix



13

Bijsturen bemesting met bladvoeding

Wanneer de opname via de wortels onvoldoende of verstoord 
is, bijvoorbeeld door een te hoge of te lage pH, kan de plant 
de benodigde sporenelementen niet goed of niet voldoende 

opnemen waardoor het gewas niet optimaal kan ontwikkelen. 
In die situaties kan bladvoeding een uitkomst bieden om het 
puntje op de spreekwoordelijke i te zetten.

Complete bladvoeding in één toevoeging

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 bevordering van de groei en 
sterkere planten. De uitgekiende combinatie macro- en 
sporenelementen in DCM OLEGA® COMPLEX maakt de kans 
op het ontstaan van een antagonistische werking minimaal. 

Daarnaast zorgt het zeewierextract voor diverse andere 
voordelen: zo worden de elementen beter opgenomen door 
de plant, ontstaat een efficiëntere fotosynthese, een snellere 
inworteling en werkt het weerstand verhogend.

Bijsturen 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. Maar in geval 
van slechte beschikbaarheid (bijvoorbeeld bij een ongewenste 
bodem-pH) of zichtbaar tekort, kan dit snel en efficiënt aangepakt 
worden met een vloeibare ijzerbladmeststof. DCM OLEGA® FER 
voorkomt en verhelpt ijzergebrek en optimaliseert de bladkleur  
van uw gewas.

De unieke eigenschappen van  
DCM OLEGA® FER:

 � 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

 � Lager risico op bladverbranding 
dan met puur synthetisch samen-
gestelde ijzermeststoffen, dus 
veiliger in gebruik

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

DCM OLEGA® COMPLEX
NPK 6-3-4 + SPORENELEMENTEN + 

ZEEWIEREXTRACT

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

TRACE
ELEMENTS

added

TRACE
ELEMENTS

added

BLADVOEDING
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CALCIUM VOEDEN & BEKALKEN

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 diverse 
snijbloemen en snijheesters zorgt voldoende plantbeschikbare calcium voor een stevigere 
bloem of tak en vitaler en sterker blad. 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. 

45% 
 CaO

Kalk= CaCO3

OOK BIJ HOGE pH’S 

GESCHIKT ALS 

CALCIUM MESTSTOF!

 � 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

DCM ZEEWIERKALK®

45 % CaO
KORREL

FOR ORGANIC GROWING
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Magnesium voeden én pH verhogen?

DCM GROEN-KALK® korrel is een combinatie van snelle 
coccolietenkalk en de wat tragere dolomietenkalk. Deze 
combinatie bestaat uit 30% CaO + 15% MgO en kan 
toegepast worden voor calcium en magnesium voeding 
alsook om de pH te verhogen. Pas DCM GROEN-KALK® 
idealiter in het najaar toe.  

Magnesium, kalium en sulfaat voeden?

DCM SOLAFIDA® korrel biedt de mogelijkheid om alle 
kationen in één strooibeurt toe te passen. DCM SOLAFIDA® 
bevat namelijk 10% K2O, 22% CaO, 10% MgO en 12% SO3. 
Door de opbouw van deze meststof komen deze elementen 
over langere periode constant vrij voor de plant. 

Naast calcium voeden ook…

DCM GROEN-KALK®

30% CaO + 15% MgO
KORREL

DCM SOLAFIDA®

10% K2O, 22% CaO,  
10% MgO EN 12% SO3

KORREL

FOR ORGANIC GROWING
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