
DCM VISCOTEC® BLUE
NPK 9-0-5

FOR ORGANIC GROWING

INNOVATIE

■ Innovatieve organische meststof

■ Op basis van plantaardige   
 aminozuren

■ Met biostimulant effect =  
 betere wortelontwikkeling  

■ In fertigeerbare gelformulering
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DCM VISCOTEC® BLUE
NPK 9-0-5

Innovatieve organische 
meststof
Dankzij het hoge stikstofpercentage (N) 9 % van plantaardige 
oorsprong, gecombineerd met 5 % kalium (K2O), heeft een toepassing 
met DCM VISCOTEC® BLUE een snel effect op de groei en kleur van 
planten. Door zijn lage zoutindex is DCM VISCOTEC® BLUE zacht 
voor plantenwortels en kan het zowel continu als voor bijsturingen 
tijdens de teelt toegepast worden. 

DCM VISCOTEC® BLUE heeft een hoge zuiverheid, een constante en 
stabiele samenstelling en vrijwel geen geur. DCM VISCOTEC® BLUE 
bevat geen ingrediënten van dierlijke oorsprong en is toegelaten voor 
gebruik in de biologische landbouw cfr. Verordening (EG) 834/2007 
en 889/2008 en wijzigingen.

Biostimulant effect op sla zaailingen, Scientia Terrae vzw, België, 2017

■  Biostimulant effect = betere wortelontwikkeling

Minerale meststof DCM VISCOTEC® BLUE

Met biostimulant-effect
DCM VISCOTEC® BLUE heeft een biostimulant effect door de 
aanwezigheid van plantaardige aminozuren: meer en betere 
wortelontwikkeling. Een proef met sla toont aan dat het wortel- 
oppervlak bij gebruik van DCM VISCOTEC® BLUE bijna verdubbeld 
is in vergelijking tot het gebruik van minerale meststoffen met een 
gelijk nutriëntenniveau. Het vergrote worteloppervlak zorgt voor 
een betere nutriëntopname waardoor de bovengrondse groei 
gestimuleerd wordt. Dit leidt tot een sterker gewas, beter bestand 
tegen abiotische stress.

FOR ORGANIC GROWING



■  Hoogste versgewicht en zacht voor plantenwortelsFertigeerbare gelformulering
Dankzij de gelformulering is DCM VISCOTEC® BLUE sterk 
geconcentreerd en kan het eenvoudig gedoseerd worden. Het product 
is goed oplosbaar in water en de verdunde, geroerde oplossing blijft 
stabiel (geen neerslagvorming). Het product kan gemengd worden 
met andere producten zoals bv. bitterzout en sporenelementen.

DCM VISCOTEC® BLUE kan eenvoudig met alle types fertigatie- 
systemen (regenleiding, druppelsystemen) meegegeven worden, 
zowel voor potteelten, voor teelten op minerale substraten (steenwol, 
perliet) als voor teelten in volle grond. 

Basilicum BIO in potgrond met basisbemesting – 5 weken na vloeibare bijbemesting 
aan gelijke N-dosis, Scientia Terrae vzw, 2018
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elektrische geleidbaarheid (EC) in de pot (µS/cm)
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Cyperus percamenthus - 7 weken bijbemesting met DCM VISCOTEC® BLUE, Bunnik Plants, 
Bleiswijk, Nederland, 2018

■  Betere groei en meer bladvolume

■  Betere groei en kleur

Potgrond met basisbemesting Extra DCM VISCOTEC® BLUE

■  Betere beworteling en vollere planten

Aloë - demo, Bunnik Plants, Bleiswijk, Nederland, 2018

Mineraal   
bemestingsschema

Bemestingsschema met 
DCM VISCOTEC® BLUE

■  Meer stevigheid, compacte groei en vollere planten

Hydrangea paniculata ‘Limelight’, Delphy, Boskoop, Nederland, 2018

Mineraal bemestingsschema Bemestingsschema met DCM VISCOTEC® BLUE

Potgrond met basisbemesting Extra DCM VISCOTEC® BLUE

Tomatenplanten BIO, Nederland, 2018



Hoe te gebruiken?

Continue bijbemesting 1 – 2 gram/L voedingsoplossing

Periodieke bijbemesting 2 – 4 gram/L voedingsoplossing

 ➜ Verdunde oplossing blijven roeren en bij voorkeur beluchten. 

 ➜ Na de toepassing leidingen naspoelen met zuiver water om verstopping door bacteriële aanslag te vermijden. 

 ➜ De exacte dosis hangt af van de behoefte van het gewas, het moment van toepassen (teeltstadium),  
de voedingsreserve in de bodem/substraat en de intensiteit van begieten. 

 ➜ Het beste resultaat in organische substraten en volle grond in combinatie met DCM organische basisbemesting.

Neem contact op met uw DCM adviseur voor meer informatie omtrent dosering, bakvulling en toepassingswijze voor uw teelt. 



www.dcm-info.com

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

 E-mail: info@dcm-info.nl

Samenstelling

Meststof – Suspensie van samengestelde organische 
meststoffen NK met biostimulant op basis van plantaardige 
aminozuren

■ 9 % STIKSTOF TOTAAL (N)  
waarvan 9 % organisch gebonden stikstof

■ 5 % KALIUMOXIDE (K2O) oplosbaar in water

■ 45 % AMINOZUREN TOTAAL

Ontheffingsnummer voor België: EM620.D

FOR ORGANIC GROWING

vloeibare meststof voor bodemtoepassing

toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw cfr. Verordening (EG) 
834/2007 en 889/2008 en wijzigingen

DCM VISCOTEC® BLUE is beschikbaar in 20 kg bag-in-box en in 1.000 kg multibox.


