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Programma 

- Inleiding: filosofie DCM Naturapy®

- Bodemvruchtbaarheid

- Hoe ingrijpen op een natuurlijke manier



DCM Naturapy®

Filosofie

- Starten met gezonde plant

- Planten in juiste omstandigheden en bodem

- Evenwichtig voeden

- Microbieel evenwicht creëren 

- Eventueel ingrijpen op een natuurlijke manier



Bodemvruchtbaarheid

Belang van een gezonde bodem

- Basis voor een gezonde plant

- Betere beschikbaarheid van voedingselementen

- Goede drainage

- Betere weerstand tegen schadelijke organismen

- …



Bodemvruchtbaarheid >< bodemmoeheid

• Chemische bodemvruchtbaarheid: voeding

• Fysische bodemvruchtbaarheid: structuur

• Biologische bodemvruchtbaarheid: bodemleven

=> cruciaal = evenwicht!!!!!!!

Bodemvruchtbaarheid

Wat is bodemvruchtbaarheid?



- Zuurtegraad!!!!

- Uitgebalanceerde voedingstoestand!

- Evenwicht tussen de verschillende elementen!

- Weet wat je geeft!

- Weet welke elementen noodzakelijk zijn! (seizoen)

=> meten is weten!!!!
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Chemische bodemvruchtbaarheid: voeding



Zuurtegraad van de bodem

- Invloed op beschikbaarheid van voeding

- Invloed op activiteit van bodemleven
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- Uitgebalanceerde voeding
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- Uitgebalanceerde voeding

- voeding die geleidelijk ter beschikking komt
=> geen groeischokken

vb. mineraal-organisch opbouw 

- brede waaier aan grondstoffen bepalen werking 

-> continue en homogene vrijstelling

- voeding moet vrijkomen ifv de behoefte van de plant
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Evenwicht en belang van elementen

- N -> verantwoordelijk voor groei

- K -> belangrijk voor bloemvorming 
-> belangrijk voor afharding
-> belangrijk voor betredingstolerantie 

- P -> belangrijk voor wortelvorming

- Mg -> belangrijk voor groenkleuring
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Belang van een grondanalyse

- Meten is weten!

- Bodem is uiterst complex en moeilijk voorspelbaar

- Overmaat of tekort aan voeding geeft problemen 

- Bemesting afstemmen op de voorraad ifv plant, seizoen, …
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Bodemvruchtbaarheid

Chemische bodemvruchtbaarheid: voeding



Wet van het minimum
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Goede bodemstructuur

- noodzakelijk : kruimelige structuur

- ideale combinatie van :

grond – kalk – humus 
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Bodemstructuur
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Hoog gehalte aan fijne bodemdeeltjes:
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Laag gehalte aan fijne bodemdeeltjes:
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Ideale bodemstructuur:

zuurstof gemakkelijk                               koolzuurgas gemakkelijk 
in de grond uit de grond

bodem die voldoende zijn vocht kan vasthouden
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slechte bodemstructuur:
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Problemen bij een slechte bodemstructuur:

- Slecht wegvloeien van overtollig water

- Slechte lucht/vocht verhouding

- Plasvorming

- Zuurstofgebrek in de wortelzone

- Verarmd bodemleven

- Slechte beworteling

- Slechte gras/plantengroei, uitval van planten …
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Hoe bodemstructuur verbeteren?

- Gepaste grondbewerking uitvoeren 

- Inbrengen van bodemverbeterende middelen
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Gepaste grondbewerking:

Bodemvruchtbaarheid
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Te zware machines

Juiste omstandigheden



Gepaste grondbewerking:
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Inbrengen van bodemverbeteraar:

- Zorgt voor een kruimelige structuur

- Optimaliseert de lucht/vocht verhouding

- Geeft een hogere bindingscapaciteit aan de grond
=> minder uitspoeling

- Stimuleert de activiteit van het nuttige bodemleven

- Betere startgroei voor onze planten 
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Kalk als structuurverbeteraar:

Kalk is een bron van onder andere Ca

Ca houdt kleiplaatjes op afstand van elkaar zodat ze niet kunnen 
samenklitten 

Resultaat: - vorming van stabiele agregaten
- binding van organische stof

- betere groei 
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Fysische bodemvruchtbaarheid: structuur

klei

humus



Vezelrijke materialen:compost, stalmest,…

- Volumineuze materialen => veel arbeid, zware machines

- Risico op onkruidzaden en ziektekiemen

- Geven mogelijks stijging van pH 

- Bevatten vaak schadelijke zouten

- Geven veel organische stof op korte tijd maar vaak weinig humus 
(traag afbreekbare deel)

- …
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Veilige vezelrijke materialen: DCM Turf of DCM VIVIMUS

- Veredelde turf-compost mengsel met
constante samenstelling 

- Vrij van onkruidzaden ea. 

- Vrij van GFT-compost

- Bevat verschillende turffracties

- Afgeoogst championcompost

- Gecomposteerd naaldhoudschors
=> veel stabiele humus
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Veilige vezelrijke materialen: DCM Turf of DCM VIVIMUS

Voordelen:

- Veilig materiaal: bevat geen zout, 
onkruid of ziektekiemen 

- Vlotte drainage op zware grond
(creëren van poriën) 

- Vocht ophouden op lichte grond
(door organisch mat.)

- Positief effect op het bodemleven
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Gedroogde en gekorrelde bodemverbeteraars

- Op basis van verschillende organische grondstoffen

- Bevatten hoog gehalte org. Stof

- Vrij van onkruidzaden en ziektekiemen

- Bevatten geen schadelijke zouten
=> veilig bij aanplant

- Minder volumineus => gemakkelijk in gebruik
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Wat is bodemleven?

- Verzameling van micro- en macro-organismen in de bodem

- In een geheel van complexe interacties met elkaar

- Elk organisme heeft zijn specifieke functie 
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Wat doet bodemleven?

- Bacteriën: zorgen voor mineralisatie in de bodem
=> afbraak van plantenresten, org. meststoffen, dode M.O.

- Actinomyceten: afbreken van plantenresten

- Schimmels: voorzien planten van koolhydraten en helpen 
planten bij de opname van water en 
voedingsstoffen    vb. mycorrhizae

helpen bij humusopbouw
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Wat doet bodemleven?

- Schimmels: met een antagonistische werking in de bodem
=> vallen schadelijke schimmels aan 

vb. Trichoderma, Gliocladium,…

- Protozoën: houden schimmel- en bacterie-culturen in evenwicht
-> vaak komt hierbij voeding vrij voor de plant

- Mijten: zorgen voor afbraak van organisch materiaal en voor het 
transport van schimmels en bacteriën

- Wormen: breken plantenresten af, hebben positieve invloed op de 
structuur van grond -> meer zuurstof en drainage
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Belang van een goed bodemleven

Gevarieerd en actief bodemleven: 

= de garantie voor bodemevenwicht!!!
= zeer belangrijke parameter voor bodemvruchtbaarheid

 Meer weerstand van de planten 

 Minder kans op ziekten

 Betere ontwikkeling van plantenwortels

 Vaak in symbiose met de planten
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Hoe bodemleven stimuleren

Enkel in optimale omstandigheden zal het bodemecosysteem zich 
goed ontwikkelen!

=> optimale omstandigheden creëren met gespecialiseerde 
producten vb DCM VIVISOL®

1 week na toepassing: 

10x meer bodemactiviteit!!! 
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Hoe bodemleven stimuleren

Enkel de bacterie of schimmelpreparten volstaan niet

-> belangrijk is ook de nodige voeding voor de m.o. te voorzien

-> zo kunnen de kolonies groeien en als het ware 
de grond bezetten
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DCM Naturapy®

Concept Naturapy®

Bestuivers

Afweermiddelen

Plantversterkers

(traditionele middelen) 

Vallen en feromonen

Ziektemiddelen

Insectenbestrijding

Voorkomen Genezen



Verhogen van de natuurlijke
weerstand



Plantversterking

Stimulatie van de natuurlijke afweer

 Preventieve actie

 Samengang van alle ‘goede’ kenmerken

 Bruikbaar in de biologische landbouw

 Versterkt de plant

 Verhoogt weerstand tegen ziekten en plagen

 Geeft een zekere (blad)voeding

vb.DCM Ortie-Protect® , DCM Savon-Protect®,…



Afweermiddelen

 Preventieve werking

 Bruikbaar in de biologische landbouw

 Afweer schadelijke organismen

 Geen vermeerdering/vestiging schadelijke 
organismen

 Fysische middelen

vb. DCM Tree-Schield®



Genezen van planten



Genezing

Bestrijding van ziekten en insecten:

 Door ‘gespecialiseerde’ organismen (predatoren
en parasitoïden)

 Door aaltjes

 Door natuurlijke plantenextracten

 Dankzij vallen en feromonen



Genezing

Insectenbestrijding 

 Preventief bij eerste waarneming

 Curatief handelen 

 Bruikbaar in de biologische landbouw

 Predatoren, parasitoïden, aaltjes

 Specifiek of breedwerkend

 Opletten met voor- of na behandeling (chemisch)



Genezing

Insectenbestrijding 

 DCM Heteri-Guard®

 Nematode: Heterorhabditis bacteriophora

 Bestrijdt larven van engerlingen (Hoplia, Rozenkever, 
meikever, …)

 Larve: Kommavormig, oranje-bruine kop, duidelijke
monddelen, 3 paar poten en een donkerder verdikt uiteinde. 

Aaltjes 

Engerlingen Schade Volwassen kever



Genezing

Insectenbestrijding

 DCM Felti-Guard®

 Nematode: Steinernema feltiae

 Parasiteert emelten in gazon

 Parasiteert tripsen (schadeverwekker bij prei-achtigen)

 Parasiteert de larven van de coloradokever 
(schadeverwekker bij aardappel)

Aaltjes

Emelten Coloradokever Trips



Genezing

Insectenbestrijding

 DCM Kraussi-Guard®

- Nematode: Steinernema kraussei

- Parasiteert de larven van de taxuskever (gegroefde 
lapsnuitkever)

- Schadeverwekker bij heel wat struiken en vaste planten

- Larve: crèmekleurig, oranje-bruine kop, pootloos, behaard

Aaltjes

Larve Volwassen kever Schadebeeld 



Het ABC voor de 
tuinaannemer!

Nieuwe versie beschikbaar!




