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Brengt uw bodem in balans 
voor een beter rendement van uw standaardbemesting

INNOVATIE



Met DCM SOLAFIDA® kunt u in 1 werkgang alle positieve kationen kalium K+, calcium Ca2+ 
en magnesium Mg2+ in uw bodem aanvullen en op het juiste peil brengen, zonder dat er 
antagonismen ontstaan.

In 1 beweging alle kationen in je bodem in balans!

DCM SOLAFIDA®

10 % K2O + 15 % Ca + 10% MgO + 12% SO3 - 10% OS* - korrel

FOR ORGANIC GROWING

10 % Kalium K2O zorgt voor sterkere, afgeharde planten met een betere resistentie tegen externe factoren,
 intensere bloemkleuren, zwaardere en smaakvolle vruchten.

 van plantaardige oorsprong. Hierdoor wordt de kalium geleidelijk vrijgesteld en is hij minder
 gevoelig voor uitspoeling en fi xatie.

 de omzetting van deze organische grondstof stimuleert het aanwezige bodemleven en zorgt
 voor een bio-ecosysteem in evenwicht.

+
15 % Calcium Ca2+ zorgt voor planten met sterkere celwanden en bijgevolg planten met een betere kwaliteit en houdbaarheid. 

 zorgt voor een kruimelige bodemstructuur met betere lucht-vochtverhouding, noodzakelijk  voor een 
 goede beworteling en een betere opname van alle aanwezige voedingselementen.

+
10 % Magnesium MgO belangrijke bouwstof in het chlorofyl voor een goede fotosynthese en diepgroene bladkleur.

homogeen samengestelde korrel 
makkelijk strooibaar

goed oplosbaar



Praktijkproef kolen BIO, België, 2013 Praktijkproef inzaai bosgoed, België, 2013

extra DCM Solafida®standaardbemesting

Praktijkproef Hypericum, Nederland, 2013

➜ meer en betere takken: meer bloemen en meer bessen
➜ betere bewerkbaarheid van de grond

➜ groter hart

➜ bladeren meer rechtop

➜ betere bedekking van de bodem

➜ goede opkomst, weinig uitval

➜ goede dichtgroei van het bed

➜ stevig plantgoed

Deze kationen binden op het negatief geladen klei-humus-
complex waardoor de CEC (cation exchange capacity) of 
bezettingsgraad van de bodem stijgt. Deze binding is voldoende 
hard om niet uit te spoelen maar ook voldoende los om via het 
bodemvocht bij vraag van de plant opgenomen te worden. Hoe 
hoger de bezettingsgraad des te meer voedingstoff en nageleverd 
kunnen worden. 

Door de licht ontzurende werking van DCM SOLAFIDA® wordt 
de jaarlijkse verzuring gecompenseerd en blijft de pH van de 
bodem op peil. Dit zorgt ervoor dat de gegeven, maar ook de 

andere aanwezige voedingselementen, beter vastgehouden 
blijven. Zo zijn ze langer en beter opneembaar voor de 
plantenwortels.

De hogere bezettingsgraad en het beter in balans zijn van de 
kationen zorgen voor een hogere bodemvruchtbaarheid. 
Hierdoor is het rendement van uw standaard NPK-bemesting 
beter. 

DCM SOLAFIDA® is van nature rijk aan sporenelementen en is 
toegelaten voor gebruik in de biologische land- en tuinbouw. 

➜ goede bladkleur
➜ stevige stengels

Praktijkproef lelie (snijktak), Nederland, 2013

Goede ervaringen met DCM SOLAFIDA® 

in verschillende teelten !
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Samenstelling

■ KALIUMOXIDE (K2O) oplosbaar in water 10 %

■ CALCIUM (Ca) totaal, oplosbaar in mineraal zuur 15 % (CaO: 22 %*)

■ MAGNESIUMOXIDE (MgO) totaal, oplosbaar in mineraal zuur 10 %

■ ZWAVELTRIOXIDE (SO3) oplosbaar in water 12 %

■ ORGANISCHE STOF 10 %*

■ Basisch werkend (basenequivalent 40 – neutraliserende waarde 35*)

(*) Nederlandse wetgeving

Bevat enkel grondstoffen toegelaten in Bijlage I van de verordening EG nr. 889/2008 
inzake de biologische productiemethode en wijzigingen

Groenten   ......................................................................................................................  5 – 10 kg/100 m²

Fruit   ................................................................................................................................  3 - 4 kg/100 m²

Boomkwekerij & sierteelt vollegrond  ..........................................................  5 - 10 kg/100 m²

Potgrond bijbemesting  .........................................................................................  2 - 4 kg/m³

Gazons, grassportvelden & golf  ......................................................................  5 - 10 kg/100 m²

Siertuin  ..........................................................................................................................  5 – 10 kg/100 m²

DCM SOLAFIDA® (korrel) is verkrijgbaar in 25 kg zakken (48 zakken/euro pallet= 1.200 kg) en 600 kg big bags.

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 

DCM Nederland B.V.

Valkenburgseweg 62A 

2223 KE Katwijk

Nederland

Tel.: 071-401 88 44

Fax: 071-407 89 93

 E-mail: info@dcmnederland.com

Voor een bodem in balans 1x per jaar DCM SOLAFIDA® toepassen.
De exacte dosis hangt af van het kalium- (K), calcium- (Ca) en magnesiumgehalte (Mg), de CEC (bezettingsgraad), 
de zuurtegraad (pH) van de bodem, het type planten, de behoefte van het gewas, het moment van toepassen en 
de intensiteit van begieten. Vraag ons gericht advies, aangepast aan uw planten en teeltsysteem.

FOR ORGANIC GROWING


