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DCM VIVISOL®-AGRI
voor akkerbouwgewassen

INNOVATIE



Het meest kritische moment voor akkerbouwgewassen vindt 

plaats vlak na poten/planten/zaaien. Omstandigheden zoals het 

steeds extremere weerbeeld, slechte gesteldheid van bodem 

en bodemleven alsook het overmatig gebruik van kunstmest 

vergemakkelijken deze start niet. 

Tot maximale en hoogkwalitatieve opbrengsten komen is enkel 

mogelijk op gronden met een goede bodemstructuur en vol-

doende divers en actief bodemleven. De diversiteit en de activiteit 

van het bodemleven zorgen ervoor dat bodemprocessen opti-

maal verlopen. Onderlinge concurrentie tussen de verschillende 

organismen zorgt ervoor dat schadelijke organismen afgeremd 

worden en ziekten zo minder vat krijgen. Een goede bodemkwa-

liteit en een divers bodemleven zorgen ervoor dat plantenwortels 

beter ontwikkelen en planten beter kunnen groeien.

Alhoewel fosfor een essentieel voedingselement is voor een 

goede plantengroei, staat een fosfaatgift in de huidige akker-

bouw sterk onder druk. Een specifieke fosforbemesting kan vaak 

niet meer toegepast worden. Redenen hiervoor zijn een te hoog 

fosfaatgehalte in de bodem of een toepassing van bijvoorbeeld 

drijfmest, waardoor de jaarlijkse toegelaten fosforgift al volledig 

ingevuld wordt. Toch blijft fosfor een essentieel voedingselement 

voor een goede plantengroei (o.a. wortelvorming). 

DCM VIVISOL®-AGRI
MINIGRAN® TECHNOLOGY 

VEGETALFOR ORGANIC GROWING
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DCM VIVISOL®-AGRI
MINIGRAN® TECHNOLOGY 

Een rijbemesting met DCM VIVISOL®-AGRI speelt in  
op al deze facetten 

■	 De plantaardige grondstoffen in DCM VIVISOL®-AGRI zijn rijk 

aan zowel snel afbreekbare als stabiele organische stof. De 

snel afbreekbare organische stof stimuleert de activiteit van 
het bodemleven. De stabiele organische stof verhoogt het 

humusgehalte in de wortelzone.

■ Het bodemleven, gestimuleerd door toevoeging van DCM 

VIVISOL®-AGRI, zet organische stof om tot voeding voor zich 

zelf en voor de planten. Bij deze bodemprocessen komen van 
nature humine- en fulvozuren vrij. Zo komen en blijven de 

nutriënten die in de bodem aanwezig zijn beter beschikbaar 

voor de plantenwortels.

■ De toegevoegde bacteriën (Bacillus sp. o.a. Bacillus amyloli-

quefaciens) koloniseren de rhizosfeer en maken de aanwezige 

bodemfosfor vrij en opneembaar voor de plantenwortels. 
Ideaal op gronden met een hoog fosforcijfer.

+BACILLUS sp.

Wat is DCM VIVISOL®-AGRI ?

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

➜	 Geënt op plantaardige grondstoffen, rijk aan organische stof

➜	 In een homogeen samengesteld, zeer fijn afgezeefd microgranulaat: 1-2 mm

Wat doet DCM VIVISOL®-AGRI ?

➜ Creëert de ideale bodemomstandigheden: zowel fysisch als biologisch

➜ Zorgt voor een snelle kolonisatie van de rhizosfeer

➜ Maakt bodemfosfor opneembaar voor plantenwortels: ideaal op gronden met 

hoog fosforcijfer

➜ Zorgt voor een optimale gezondheidstoestand van wortels en planten

➜ Voor een uniformer gewas met een hogere en kwalitatief betere opbrengst

➜ Meerwaarde voor talrijke akkerbouwgewassen bewezen

Zo creëert u een optimaal wortelmilieu bij het zaaien, poten en planten van akkerbouwgewassen. Deze betere start 
zorgt voor een optimale gezondheidstoestand van planten en wortels en voor uniformer gewas met betere groei en 
kwalitatief betere opbrengst.



DCM VIVISOL®-AGRI is een bodemverbeterend middel in een specifieke afgezeefde MINIGRAN® fractie. Deze kleine homogeen 

samengestelde MINIGRAN® korreltjes zijn dankzij hun diameter van 1 tot 2 mm met alle microgranulaatstrooiers precies en 

uniform strooibaar. Zo bevinden de MINIGRAN® korreltjes zich in de onmiddellijke omgeving van de jonge wortels voor een 

snelle kolonisatie van de rhizosfeer. Zaaien of planten en strooien in 1 werkgang!



0

7 500

15 000

22 500

30 000

37 500

45 000

52 500

60 000

35/50 50/+ Totaal

■ standaardbemesting       ■ EXTRA DCM VIVISOL®-AGRI

op
br

en
gs

t (
kg

/h
a)

sortering

Bio-aardappelen (ras Ditta), Monsma, Zeewolde, Nederland, 2016
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Plantuien (ras Jetset), Schrauwen, Zevenbergen, Nederland, 2016
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Fritesaardappelen (ras Innovator), Vrolijk, Fijnaart, Nederland, 2016

standaardbemesting extra DCM VIVISOL®-AGRI 

■ Fritesaardappelen

■ Bio-aardappelen

■ Plantuien

+ 2,9 ton = + 11 %

+ 10 ton = + 26 %

+ 5,5 ton = + 12 %

■ standaardbemesting       ■ EXTRA DCM VIVISOL®-AGRI

■ standaardbemesting       ■ EXTRA DCM VIVISOL®-AGRI



DCM - De Ceuster Meststoffen 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

www.dcm-info.com
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FOR ORGANIC GROWING

VEGETAL
product bevat enkel grondstoffen van plantaardige oorsprong

toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw [bevat enkel grondstoffen toegelaten in 
Bijlage I van de verordening (EG) nr. 889/2008 inzake de biologische productiemethode en 
wijzigingen]

organische bodemverbeteraar: verbetert de bodemstructuur en stimuleert het bodemleven

een homogeen microgranulaat met afmetingen tussen 1000 en 2000 micron (1 en 2 mm)

Samenstelling

Gemengd organisch bodemverbeterend middel waarin bacteriën gemengd zijn 

■ Droge stof : min. 85 %

■ Organische stof : 60 %

■ Bevat bacteriën Bacillus sp. (o.a. Bacillus amyloliquefaciens): 106 CFU/gram

Ontheffingsnummer voor België: EM035.MM

	 Akkerbouwgewassen    ............................................................  30 – 45 kg/ha = 2 – 3 zakken/ha  
 in combinatie met basisbemesting 
 toepassen met microgranulaatstrooier bij het zaaien / planten /  poten

DCM VIVISOL®-AGRI is verkrijgbaar in MINIGRAN® in 15 kg zakken. 48 zakken/euro pallet = 720 kg.

Korreldiameter MINIGRAN® TECHNOLOGY : 1 - 2 mm. Dichtheid ± 560 g/L


