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DCM VIVISOL

®

Stimuleert en diversifieert het bodemleven!

sp.

DCM stimuleert een rijk en
gevarieerd bodemleven!
■ Waarom is een gevarieerd en actief bodemleven belangrijk?
De wereld van het bodem-ecosysteem wordt bevolkt door
verschillende organismen: schimmels, bacteriën, mijten, aaltjes,
(regen)wormen... Ze leven samen in een complexiteit van interacties.
Een gevarieerd en actief bodemleven is de beste garantie op een
beter bodemevenwicht.

Onderlinge concurrentie tussen de verschillende organismen zorgt
ervoor dat schadelijke afgeremd worden en zo ziekten minder
vat krijgen. Een goede bodemkwaliteit en een divers bodemleven
zorgen ervoor dat plantenwortels beter ontwikkelen en planten
beter groeien.

De diversiteit en de activiteit van het bodemleven zorgen ervoor
dat bodemprocessen optimaal verlopen. Zo breekt het bodemleven
organische stof af tot voeding voor elkaar en voor de planten. Het
restproduct van deze afbraak is humus. Humus zorgt voor een
kruimelige bodemstructuur met een betere uitwisseling van
zuurstof. Het verhoogt tevens het vochthoudend vermogen van
de bodem waardoor hij minder snel uitdroogt. Door het vergroten
van het bodemleven krijgen we niet alleen een betere plantengroei
maar hebben we tevens minder voedingselementen nodig.

Enkel in optimale omstandigheden wat betreft voeding, zuurstof,
water, temperatuur… zal het bodem-ecosysteem in staat zijn
zich volledig te ontwikkelen en te vermenigvuldigen. Daarom
is het belangrijk continu, maar zeker bij de aanleg, inzaai en
aanplanting, voldoende aandacht te besteden aan het nuttige
bodemleven. DCM VIVISOL® kan u hierbij helpen!

Een rijk en gevarieerd bodemleven zorgt voor:
➜

een weerbare bodem

➜

het beter vrijmaken van nutriënten

➜

het vastleggen van broeikasgassen

➜

de vorming van bodemaggregaten

➜

een beter bodemevenwicht

➜

een lagere ziektedruk

➜

een gezonder wortelsysteem

➜

een vitalere en betere plantengroei

➜

een lager uitvalpercentage

Onderzoeksproject bodemleven in relatie tot plantgezondheid, Scientia Terrae vzw, België, 2012

DCM VIVISOL®

Organische bodemverbeteraar + Bacillus sp. - 60% OS
korrel en MINIGRAN® TECHNOLOGY

KORREL
breedwerpige toepassing volle grond

toepassingen waar een klein gebruiksvriendelijk
mini-korreltje vereist is o.a. rij- en bedtoepassingen,
inmenging in substraten
VEGETAL

FOR ORGANIC GROWING

■ Voor een actiever bodemleven

60

Elke groep binnen het bodem-ecosysteem, zoals nuttige bacteriën en schimmels,
heeft zijn specifieke functie en zal bij voorkeur bepaalde C-bronnen als voeding
gebruiken. Dat DCM VIVISOL® de ontwikkeling van een grotere microbiële
biodiversiteit stimuleert is bewezen in volgende incubatieproef. Een range van
31 verschillende C-bronnen (van zeer snel tot moeilijker afbreekbare) worden
door toevoeging 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. Bij deze bodemprocessen
komen van nature humine- en fulvozuren vrij. Zowel de nutriënten die in de
bodem aanwezig zijn als deze die via bemesting gegeven worden (o.a. fosfor),
komen en blijven zo beter beschikbaar voor de plantenwortels. Het resultaat:
een verhoogde efficiëntie van de bemesting en een betere plantengroei!
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activiteit bodemleven

■ Voor meer biodiversiteit
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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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diversiteit bodemleven

DCM VIVISOL® bestaat uit een uitgekiende combinatie van zowel snel afbreekbare
organische stof als stabiele organische stof. Een week na toepassing van DCM
VIVISOL® is er een duidelijke stimulans van de activiteit van het bodemleven.
Het bodemleven gebruikt de snel afbreekbare organische stof om zich te vermenigvuldigen, terwijl de stabiele organische stof het humusgehalte in de bodem
verhoogt. Een aantal maanden na toepassing is het bodemleven nog steeds
50% actiever dan bij het onbehandelde object.
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Wat is DCM VIVISOL® ?

+BACILLUS

sp.

➜

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

➜

Geënt op plantaardige grondstoffen, rijk aan stabiele organische stof

® het microbiële bodemleven gemeten a.d.h.v. Ecoplates, BIOLOG,
Diversiteit van
Wat doet DCM VIVISOL
?

Scientia Terrae vzw i.s.m. Biolog Service Laboratory@PME&BIM, KU Leuven, België

➜

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

Talrijke ervaringen en proeven
bewijzen meerwaarde DCM VIVISOL®
■ Betere opkomst in zaaibedden

Standaard

■ Containerplanten van betere kwaliteit

Extra DCM VIVISOL® 
MINIGRAN® (1000 kg/ha)

Aronia melanocarpa (1+0), najaarszaai, bedbemesting, Nederland, 2013

Referentie

Extra DCM VIVISOL®
MINIGRAN® (2 kg/m³)

Toepassing DCM VIVISOL® MINIGRAN®, Lavandula augustifolia ‘Grosso’ (P9), DLV Plant, Boskoop,
Nederland, 2015

■ Meer en beter plantgoed bollen

Praktijk

Extra DCM VIVISOL® korrel

gemiddeld aantal bollen plantgoed +
stengeljong
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Praktijk

Extra DCM VIVISOL® korrel

Praktijkproef Lelie, Julianadorp, Nederland, maart – oktober 2007

Praktijkproef Lelie, Julianadorp, Nederland, maart – oktober 2007

■ Meer groeikracht en meer appels

■ Hoger oogstgewicht kropsla
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9 kg meer per boom

Gewicht kropsla (kg/stuk)

Aantal kg geplukt 2008-2011
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Controle

DCM VIVISOL® korrel

Herplant bij Kanzi Appel, Pcfruit, Proeftuin pit- en steenfruit, Sint-Truiden, België, 2008-2011
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Praktijk

Extra DCM VIVISOL® korrel
(15 kg/100 m²)

Kropsla, Gardia, Peter D’Hollander + Hilde Van Doorn, Vrasene, België, jan-maart 2010

■ Meer en betere wortels

s en
e
i
t
n
e
r
e
de ref uw teelt !
r
a
a
n
Vraag ssingen voor
toepa

■ Ingemengd in potgrond voor uniforme
opkomst en goede groei

■ Ook voor opkweek bio groenten- en
kruiden

Opkweek viooltjes met DCM VIVISOL® MINIGRAN® (1 kg/m³), Frankrijk, 2014

Opkweek groenten en kruiden BIO in potgrondsubstraat met DCM VIVISOL® MINIGRAN® (1 kg/m³),
Jean-Pol Laurent, Arlon, België, 2012

■ Voor een grasmat met betere en diepere
wortels (sport, golf, gazons…)

■ Stimuleren bodemleven bij (hol)prikken
en/of bezanden

Dressgrond voor green met DCM VIVISOL® MINIGRAN® (50 kg/m³), Golf Almkerk, Arkel,
Nederland, 2012

■ Bodemverbetering bij aanplant bomen, sierstruiken, vaste planten
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Praktijk

Extra DCM VIVISOL®
MINIGRAN®

Samenstelling
Gemengd organisch bodemverbeterend middel waarin bacteriën gemengd zijn
■

Droge stof : min. 85 %

■

Organische stof : 60 %

■

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

Ontheffingsnummer voor België: EM035.MM
product bevat enkel grondstoffen van plantaardige oorsprong

VEGETAL

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]

FOR ORGANIC GROWING

organische bodemverbeteraar: verbetert de bodemstructuur en stimuleert het bodemleven

DCM VIVISOL® MINIGRAN® voldoet aan eisen zoals vastgelegd in het keurmerk RHP Horticulture
en RHP Consumer

Vraag ons gericht advies, aangepast aan uw planten, teeltsysteem of project.

DCM VIVISOL® is verkrijgbaar in korrel en MINIGRAN® in 25 kg zakken
korrel: 36 zakken/euro pallet = 900 kg
MINIGRAN®: 33 zakken/euro pallet = 825 kg

DCM - De Ceuster Meststoffen N.V.

DCM Nederland B.V.

Bannerlaan 79

Valkenburgseweg 62A
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Tel: +32 (0)14/257.357

Tel.: 071-401 88 44

Fax: +32 (0)14/217.602

Fax: 071-407 89 93

E-mail: dcm@dcm-info.com

E-mail: info@dcmnederland.com
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