
DCM IMPULS TD® 
Biostimulant 

 
 

Identificatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eigenschappen 
DCM IMPULS TD® is een biostimulant op basis van Trichoderma spp. Trichoderma is een bodemschimmel die leeft in 
de wortelomgeving, op organisch materiaal en in samenwerking met de plantenwortels. 

 

Trichoderma versnelt de vrijstelling van nutriënten in het groeimedium (bodem/substraat) waardoor de opname van 
deze nutriënten (N, P, K + micronutriënten) verbetert en versnelt.  

Daarnaast zorgt de toepassing van Trichoderma in de rhizosfeer voor een hogere biodiversiteit en een actiever 
bodemleven. Dit alles zorgt voor: 

- een betere beworteling 

- betere bovengrondse groei 

- hoger slagingspercentage bij zaaien en stekken 

- planten van betere kwaliteit 

- planten met een verhoogde weerstand tegen abiotische stress. 

 
Door meerdere stammen, elk met hun eigen biostimulant-werking, te combineren in 1 product heeft 
DCM IMPULS TD®: 

- betere overlevingskansen en 

- een beter vermogen om zich aan te passen  
en zorgt dit product onder verschillende omstandigheden/cultuurtechnieken steeds voor een versnelde vrijstelling 
en opname van nutriënten nodig voor een optimale plantengroei.  
 
 

Verpakking 
Zakje van 250 g 
Emmer van 2 kg 
 

Naam DCM IMPULS TD® 

Wat Biostimulant 

Samenstelling  

 
Biostimulant op basis van Trichoderma spp.  
 
Schimmel (Trichoderma spp.) ……………………….………… 108 
KVE/g 
 

Vorm Wateroplosbaar poeder (WP) 

Stockage 2 – 10 °C 



 

DCM IMPULS TD® 
Biostimulant 

 
Gebruiksaanwijzing 
 

TEELT DOSIS 

Volle grondsteelten 10 - 20 g/100 m² 

Zaai en stek 5,5 - 8 g/100 m² 

Akkerbouwteelten 150 - 200 g/ha 

Druppeltoepassing 
Bodemtoepassing: 200 - 250 g/ha 
(Inert) substraat: 1000 g/ha 
(lange teelten, meermaals herhalen) 

Aangieten 3 - 4,5 g/100 m² 

Dompelen 
Bloembollen: 120 - 150 g/1000 L water 
Asperge: 200 g/1000 L water 

Pot dosering grote potmaten  2 - 3 g/5 L water voor 1000 L substraat 

 
Los DCM IMPULS TD® eerst op in een kleine hoeveelheid water en leng dan aan tot het gewenste volume. Blijf roeren 
voor een goede verdeling van de sporen in het water. De oplossing na bereiding zo spoedig mogelijk gebruiken (in 
elk geval dezelfde dag).  
 
Pas DCM IMPULS TD® zo vroeg mogelijk toe tijdens de teelt (planten, zaaien…) of zo dicht mogelijk bij (actieve) 
wortels. Bij voorkeur toepassen bij lucht- en bodem-/substraattemperatuur > 10°C. Gebruik voldoende water of 
regen het in voor een goede doordringing van het groeimedium en omdat het product gevoelig is voor UV licht en 
uitdroging. Voorkom echter uitspoeling.  
 
Vermijd stofvorming en inademing van het product. Na toepassing de gebruikte apparatuur goed schoonspoelen met 
water. 
 
 

Stockage 
Bewaar op een koele en droge plaats (tussen 2 – 10°C), in een goed geventileerde ruimte, zonder 
temperatuurschommelingen. Bewaar het product uit de zon, in de oorspronkelijke verpakking. Bewaar het product 
buiten bereik van kinderen en huisdieren en weg van voedingsmiddelen en dranken, ook die van dieren.  
 
 

Mengbaarheid 
Voor en na gebruik van DCM IMPULS TD® geen sterke bodemfungiciden gebruiken. Na stomen of grondontsmetting: 
pas toepassen wanneer het gas / de hitte uit de grond verdwenen is. Neem contact op met uw DCM handelaar/DCM 
adviseur voor meer informatie over de compatibiliteit van het product. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producten van DCM zijn conform de gegevens vermeld op de verpakking en/of 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 behoefte. Ook het moment van de 
toepassing, bodem/substraattype en de wettelijke normen zijn van belang bij het bepalen van de dosis. Het is raadzaam (goede praktijk) nieuwe toepassingen telkens vooraf op kleine schaal te 
testen. DCM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgschade bij gebruik van zijn producten. 
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