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DCM VITACT® F
Biostimulant voor groenten, 
fruit en bloemen

www.dcm-info.com

  

Samenstelling
Biostimulant op basis van Bacillus sp. met complexe plantaardige 

koolstofketens

■■ Bacteriën (Bacillus sp.) 109 KVE/g

■■ Gehalte aan complexe plantaardige koolstofketens 10 %

Ontheffingsnummer voor België: EM735.D

Dosis
■■ 1 – 2 L/ha, toepassen met 400 – 1000 L water

■■ 5 – 10 ml/m³, toepassen met 2 – 10 L water

■■ 1 ml/L voor zaailingen en stekken

■■ 1 – 2 x toepassen, tussenperiode 4 – 6 weken

■■ homogeen te verdelen over het substraat/de bodem

I N N O VAT I E
BIOSTIMULANT

■  Tomaat (onbelichte teelt)

➜■Vitaler gewas

➜■Consistent langer blad

➜■Grovere tomaten voornamelijk 
 bij start van de teelt, tot 11%

 

■  Druiven

➜■Meer scheutgroei

➜■Donker groen en groter blad

➜■Minder gele bladeren

Noud Steegh, Grenspaal, Nederland, 2016

Stefaan Sente, Linden, België, 2018
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maatschepje
cuillère de dosage

2 gram/grammes

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@dcm-info.nl

zonder DCM VITACT® F met DCM VITACT® F

Zo dicht mogelijk bij de (jonge) wortel aangieten of druppelen. 
Toe te passen in volle grond, organische teeltsubstraten 
(potgrond) en minerale substraten (steenwol). Neem contact 
op met uw adviseur voor meer informatie omtrent dosering en 
toepassingswijze voor uw teelt. 

DCM VITACT® F is beschikbaar in 5 L en 1 L verpakking

■  Appel/Peer

➜■Betere nutriëntenopname:   
 optimale gezondheidstoestand 

➜■Fijner vertakt wortelgestel



DCM VITACT® F
Biostimulant voor groenten, fruit en bloemen

Een toepassing met DCM VITACT® F zorgt voor  
een betere nutriëntenopname met als resultaat:

Complexe plantaardige koolstofketens:

 ➜ Hebben een structuur die sterk lijkt op humus- en fulvozuren

 ➜ Hebben een direct effect op de wortelstructuur 

 ➜ Vormen complexen met positieve ionen (kationen) waardoor 
deze minder uitspoelen

Specifieke bacteriestammen (Bacillus sp.: 109 KVE/g):

 ➜ Vestigen zich in de rhizosfeer en maken 
(bodem)fosfor vrij waardoor deze  
opneembaar wordt voor de  
plantenwortels

Wat is een biostimulant? 

Een nuttige, microbiële component of bioactieve, chemische 
component, of een combinatie, die toegepast wordt op plant 
of bodem om fysiologische processen tijdens de levenscyclus 
van de plant te regelen en te verbeteren. 

Wat is DCM VITACT® ? 

VITACT® is een lijn van biostimulanten die zorgt voor een 
verbeterde nutriëntenopname, met als resultaat vitalere 
planten en activatie van het wortelstelsel. 

Hartman, Nederland, 2018

 ➜ Meer kg’s: gemiddeld + 5 %

 ➜ Meer komkommers en hoger vruchtgewicht

 ➜ Homogenere beworteling van de mat

■  Komkommers (lage draad, onbelichte teelt)

■  Komkommer (belichte teelt)

 ➜ Significant betere beworteling van start tot einde teelt

 ➜  Sterke, vitale planten

 ➜  5,5 maanden teelt in plaats van 4

stimulans van de bovengrondse groei ➋, meer vitaliteit en  
een optimale gezondheidstoestand van planten en wortels

verbeterde weerstand tegen abiotische stress

hogere opbrengst en betere kwaliteit  
(zonder extra meststoffeninput)

een betere beworteling: 
meer wortels en opvallend meer fijne haarwortels ➊

controle DCM VITACT® F 
(3,5 week na eerste toepassing)

DCM VITACT® F is een biostimulant op basis van een unieke combinatie 
van een component van organische oorsprong en een microbiële  
component met de volgende functies:

controle met DCM VITACT® F (2 L/ha)

Effect van DCM VITACT® F op bovengrondse groei bij opkweek tomaat met gelimiteerde hoeveelheid 
fosfor, Scientia Terrae vzw, 2017

Tomaat (Kanavaro) – Dosisresponsproef DCM VITACT® F, 11 dagen na toepassing, Scientia Terrae vzw, 
2017

➊■Stimulans beworteling en meer fijne haarwortels ➋■Stimulans bovengrondse groei

controle met DCM VITACT® F

Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver, België, 2017

+BACILLUS sp.


