
Agri-Mest beïnvloedt de om-
standigheden in de drijfmest
zodanig, dat er meer energie
beschikbaar komt. Daardoor
kunnen micro-organismen in
de mest een rijping voltooien.
Dat noemen we anaërobe fer-
mentatie en dat betekent een
betere kwaliteit mest voor de
bodem en het gewas. Het re-
sultaat van deze fermentatie is
reducering van het gebruik
van kunstmeststoffen, reuk-
vrije tot reukarme mest en een
homogenere samenstelling
daarvan. Verder wordt het
stalklimaat verbeterd (minder
vliegen) en worden de stikstof-
verliezen beperkt door mogelij-
ke ammoniakbinding.

Zeeschelpenkalk is  rijk aan
calcium en bevat veel spoor-
elementen (magnesium., ko-
per, ijzer, mangaan, zink, ko-
balt, enz). Een juiste pH  is
van groot belang voor het
functioneren van de processen
in de bodem. Wanneer de bo-
dem te zuur is, heeft dit een
opbrengstverlagend effect.
Zeeschelpenkalk verhoogt de
bodemvruchtbaarheid, verbe-
tert de structuur van de bo-
dem en activeert het leven
daarin.

Een optimale structuur van de
bodem is van essentieel belang
voor het functioneren van de
processen. Edisal Kleiminera-
len zorgen daarvoor en bren-
gen ook de mineraalhuishou-
ding op peil. Deze kleiminera-
len bezitten door hun specifie-
ke plaatjesstructuur een
enorm zwelvermogen en heb-
ben de capaciteit om grote hoe-
veelheden water en voeding-
stoffen te binden. Daardoor
wordt een betere uitwisseling
van voedingsstoffen tussen bo-
dem en plant bereikt.

Het microbiële evenwicht in de
bodem bevordert de groei, de
opbrengst en  de gezondheid
van de gewassen. Door het re-
gelmatig enten van Effectieve
Micro-organismen wordt de di-
versiteit van de bodem ver-
hoogd. Organisch materiaal
wordt omgezet in duurzame
humus. De chemische, fysi-
sche en biologische eigen-
schappen van de bodem wor-
den beter. EM Effectieve Mi-
cro-organismen bevatten een
selectie van  verschillende, vrij
in de natuur voorkomende mi-
cro-organismen, voornamelijk
melkzuurbacteriën, fotosyn-
thetische bacteriën, gisten en
schimmels.

Agri-Mest

Ostrea Zeeschelpenkalk

Edisal Kleimineralen

Effectieve Micro-organis-
men (EM)Het gebruik van Effectieve Mi-

cro-organismen (EM) kan in de
hedendaagse landbouwpraktijk
een gigantische meerwaarde op-
leveren. Dat valt te concluderen
uit een artikel in het Agrarisch
Dagblad van 1 oktober van dit
jaar. Gineke Mons constateert,
dat ‘boeren immers met een
steeds lagere input van minera-
len (kunstmest en krachtvoer)
hun bedrijfsvoering moeten rond
zetten.’ Als je dan met behulp
van micro-organismen méér
kunt halen uit de drijfmest, bo-
dem en het ruwvoer van het ei-
gen bedrijf, dan is dat voor ieder-
een aantrekkelijk. Gineke Mons
haalt het onderzoek aan van
Gert Jan Steenwijk, vierdejaars
student dier en veehouderij aan
de Christelijke Agrarische Hoge-

school (CAH) in Dronten.
Elders in deze krant kunt u
meer lezen over het onderzoek
dat student Steenwijk onder 230
gebruikers van EM-producten
heeft gehouden. De student
bracht gedurende een half jaar
een stage door bij Agriton in
Noordwolde, leverancier van
deze producten.
In het Agrarisch Dagblad trok
Steenwijk zelf  de conclusie:
‘Boeren kunnen met behulp van
micro-organismen meer halen
uit de mineralenkringloop. Wat
op het bedrijf aanwezig is, wordt
beter benut. Het kan absoluut
uit en het is voor de boer zeker
economisch interessant.’
(Zie verder het artikel ‘Ervarin-
gen en meningen melkveehouder
onmisbaar’).

Meer Melk uit Kyoto!

Er wordt de laatste tijd zeer veel
gesproken over mycotoxinen in
het voer. Je hoeft maar een vak-
blad open te slaan of er staat wel
een artikel in over dit onder-
werp. Wat zijn mycotoxinen en
hoe herken je ze? Mycotoxinen
(Mycos = Schimmel, Toxinen =
Gif) zijn giftige stoffen, die door
verschillende schimmels worden
geproduceerd om hun eigen leef-
milieu te beschermen en om
plantencellen te doden die weer
tot hun voeding dienen.
Twee van de bekendste myco-
toxinenvormers zijn de schim-
mels Fusarium en Aspergillus.
Fusarium is een schimmel die
de mycotoxinen, Zearalenone,
Trichothecene, Deoxynivalenol,
T-2 Toxine en Fumonisine  pro-
duceert en is giftig voor mens en
dier. De Fusarium komt regel-
matig voor in maïskuil en is te

herkennen aan een roze kleur.
Aspergillus is een schimmel die
met name mycotoxinen; Aflatoxi-
ne en Ochratoxine A produceert.
Aflatoxine veroorzaakt schade
bij alle diersoorten.
Wat te doen in de praktijk? Het
is mogelijk om via een laborato-
rium (bv BioCheck in Duitsland)
voer, bloed, melk e.d, te laten on-
derzoeken op mycotoxinen en/of
schimmels. 
Het product Toxisorb is speci-
aal ontwikkeld om mycotoxinen
te binden.
Mocht u vragen hebben over het
onderwerp mycotoxinen neem
dan contact op met Jan Feersma
Hoekstra van Agiton. EM-Sila-
ge, Bionit-S en Toxisorb zijn na-
melijk effectieve hulpmiddelen
om problemen op dit vakgebied
te voorkomen.
(zie ook pagina 9)

EM=2M2
EM staat voor Effecieve Micro-organismen en is gelijk aan 2M2. Wat is dan 2M2? Wiskundig gezien is dit, 2M maal 2M. 

Voor Agriton staat het voor Meer Melk en Minder Methaan!

Effectieve Micro-organismen = Meer Melk Minder Methaan

Onder “De geniale formule voor boer en milieu” introduceert EM Agriton haar nieuwe reclamecampagne voor EM Silage als
standaard inkuilmiddel. De wetenschapper Albert Einstein heeft met de formule E=mc2,de relatie gelegd tussen energie en
massa. Eén van zijn uitspraken is `Het is niet mogelijk een probleem op te lossen met dezelfde manier van denken, welke het
probleem heeft veroorzaakt.' 
Agriton wil met haar formule EM=2M2 duidelijk maken dat de energie in uw eigen  ruwvoer behouden blijft voor de pro-
duktie van melk en niet voor de vorming van methaan. Methaan is  broeikasgas en derhalve slecht voor het milieu. Voor de
uitstoot van broeikasgassen is in 1997 een verdrag overeengekomen in Kyoto. Minder Methaan is dus goed voor het imago
van de melkveehouderij. Het imago levert echter niet direct geld op, maar Meer Melk uit eigen ruwvoer daarentegen wel. Zie
verder pag 9. EM Silage aanbevolen als standaard inkuilmiddel.

‘Gigantische meerwaarde
door gebruik van EM’

Geen angst voor mycotoxinen

EM Agriton natuurlijk actief

Industriestraat 1a 
8391 AG Noordwolde
Tel. (0561) 43 31 15

EM Agriton BV



Feed Innovation Services

Feed Innovation Services

Feed Innovation Services BV - Aarle-Rixtel 
Tel. 0492-388855 - Fax 0492-388880

Internet: www.fisbv.nl - E-mail: info@fisbv.nl

Onderzoek en ontwikkeling in diervoeding

Diervoeders, grondstoffen en additieven

Dierfysiologie

Sturing van het dierlijk eindproduct middels diervoeding

Grondstofbewerking en procesontwikkeling

Kwaliteitssystemen

Postbus 50 - 7710 AB Nieuwleusen - Tel. (0529) 48 14 68

EM

EM Production BV

De Kracht van fermenteren
voor bodem-plant-dier-mest

Produceert

voor EM Agriton BV

Snel en betrouwbaar in transport

Internet: www.agriton.nl - E-mail: info@agriton.nl

voor een vitale land en tuinbouw

Adjuvanten
&

Bladmeststoffen

Noordendijk 781 3319 GL Dordrecht 
Tel. 078-6227765 Fax 078-6227764

Effectieve Micro-organismen



Kalk wordt vaak een meststof
genoemd. Dit is op zijn minst
vreemd te noemen omdat er via
de gewassen zeer weinig kalk
wordt afgevoerd. Ook is het ver-
schijnsel “kalkgebrek” niet of
nauwelijks bekend. We noemen
kalk dan wel een meststof maar
eigenlijk weet een ieder van ons
dat we kalk niet als zodanig ge-
bruiken. Kalk wordt aangewend
om de pH gunstig te beïnvloeden
en om de structuur van de grond
beter te maken.
Maar is dit verhaal wel juist?
Kalk zelf beïnvloedt de pH niet.
Dit doet het carbonaat welke
met de kalk wordt meegegeven.
Als we kritisch kijken naar een
kalkgift dan blijkt dat het pH ef-
fect bij normale giften maar zeer
tijdelijk is, vaak maar enkele
maanden. Het snel oplosbare

calciumcarbonaat (dit is eigen-
lijk wat wij kalk noemen ) ver-
hoogt zeer tijdelijk de pH be-
hoorlijk veel. Het effect is echter
zeer tijdelijk.

Is dit nu wel zo goed?
Het antwoord op deze vraag
moet duidelijk ontkennend wor-
den beantwoord. Vooral voor het
bodemleven is een snel en sterk
wisselende pH zeer nadelig. Bo-
demleven leeft in een evenwicht
en dit evenwicht is zeer pH af-
hankelijk. Vanuit dit oogpunt
hebben we juist een langzaam
werkende kalk nodig welke de
pH zeer geleidelijk en zeer ge-
ring beïnvloed. 

Een ander nadeel is dat de kalk
zelf een groot aantal voeding-
stoffen losmaakt in de bodem.

Deze komen direct voor de plant
beschikbaar. De grond laat op
deze manier zijn voorraad direct
los en als de plant ze niet op-
neemt spoelen ze uit. Hier komt
ook het spreekwoord vandaan
“kalk maakt rijke ouders en
arme kinderen” Ook het woord
uitmergelen ligt hieraan ten
grondslag.

We hebben dus een product no-
dig welke de pH evenwichtig
beïnvloed zonder het bodemle-
ven te verstoren en die tegelij-
kertijd de grond niet uitmergelt. 

Bestaat zo’n meststof??
Het antwoord op deze vraag is
wederom nee!!!. Zo’n meststof
bestaat er niet maar een bodem-
verbeteraar met dergelijke ei-
genschappen bestaat wel.

Ostrea zeeschelpenkalk is een
kalkbron welke heel langzaam
zijn calciumcarbonaat vrij geeft
en dus niet het bodemleven ver-
stoort. Wel voorkomt deze kalk
een echte verzuring van onze
gronden en er zit ook nog genoeg
kalk in voor een goede kalkvoor-
ziening. Deze kalk komt lang-
zaam vrij dus van uitmergelen
kan geen sprake zijn.

En de structuur dan?
Ja op zware kleigronden verbe-
tert deze kalksoort de structuur
wel iets maar voor deze toepas-
sing is een fijne kalkmeststof
misschien een beter optie maar
dan alleen vanuit het oogpunt
van structuur!! Alhoewel, als je
voldoende zou strooien zal ook
op deze gronden Ostrea zee-
schelpen kalk een veel beter ef-

fect hebben dan een kort wer-
kende kalkmeststof. Alleen zal
het misschien een beetje prijzig
worden.

En echt zure gronden?
Ja voor echte zure gronden geldt
eigenlijk hetzelfde verhaal. Al-
hoewel als je volgens de kalk-
richtlijn zou gaan bekalken heb
je wel een enorm grote hoeveel-
heid kalk nodig om de pH blij-
vend te veranderen. Giften van
20 tot 30 ton per ha zijn volgens
de richtlijnen geen uitzondering.
Voor Ostrea zeeschelpenkalk
zijn de adviesgiften veel lager en
dan kan het financieel best nog
wel eens meevallen temeer om-
dat deze kalk door de boer zelf
gestrooid kan worden.
Meer informatie is desgewenst
verkrijgbaar bij EM Agriton BV.

Goede informatie en meer ken-
nis zijn nodig om succesvol te
(blijven) ondernemen in de ak-
ker- en tuinbouw. Agriton in
Noordwolde is (alweer twaalf
jaar geleden) opgericht met als
doel het creëren van duurzame
land- en tuinbouw. Centraal bij
een duurzame landbouw dient
een goede bodemvruchtbaarheid
te zijn. Agriton  besteedt niet al-
leen aandacht aan de fysische en
chemische, maar ook aan de zeer
belangrijke biologische proces-
sen. 
De overtuiging van Agriton is,
dat een goede bodemvruchtbaar-
heid voldoende basis legt voor
gezond en veilig voedsel die de

natuurlijke weerstand verhoogt.
Verbetering van de bodem-
vruchtbaarheid is mogelijk door
met moderne technieken een au-
thentieke en natuurlijke land-
bouw te bedrijven.
Agriton baseert zich hierbij op
de theorieën van Ir Erhard Hen-
ning en de EM-technologie van
Prof. Dr Teruo Higa. Een na-
tuurlijke landbouw wordt moge-
lijk door alle processen in bodem,
plant, dier en mest goed op el-
kaar af te stemmen.
De productkwaliteit neemt toe
en milieuproblemen verdwijnen
naar de achtergrond. Producten
van Agriton passen bij elk  be-
drijfssysteem. Agriton richt zich

in eerste instantie op de melk-
veehouderij, maar ook in vele
andere sectoren in de land- en
tuinbouw worden de producten
gebruikt.
Het doel van het EM Agriton-
systeem is om de bodem in een
optimale conditie te brengen, zo-
dat er voldoende voedingsstoffen
(o.a. stikstof) vanuit de bodem
beschikbaar komen voor de
plant.
Het Agriton graslandbeheer be-
staat uit de volgende producten:

Agri-Mest drijfmestbehandeling
Ostrea Zeeschelpenkalk
Edasil Kleimineralen
Effectieve Micro-organismen 

Jan Feersma Hoekstra (46) is
drie jaar geleden de gelederen
van Agriton binnengestapt. Ze-
ventien jaar is hij werkzaam ge-
weest in de wereld van gewasbe-
scherming, poot- en zaaizaad en
kunstmest. Tien jaar was hij di-
recteur van het bedrijf Crezée,
later Alliance  en in die periode
liep hij tegen de ideeën van Frits
van den Ham aan.
‘Eerst was ik sceptisch, maar ik
was wel nieuwsgierig geworden
en wilde er meer van weten. Nu
beschouw ik het als mijn belang-
rijkste opdracht steeds meer

mensen te interesseren voor
deze methodiek.’
De in Dordrecht woonachtige
Jan Feersma Hoekstra vormt sa-
men met collega Albert de Puijs-
selaar het duo, dat Agriton na-
drukkelijk op de kaart zet met
natuurlijk op de achtergrond de
nauwelijks uitwisbare rol van
Frits van den Ham.
Feersma Hoekstra zet zich dage-
lijks in om verdere uitbreiding te
geven aan het dealernet. Verder
verzorgt hij lezingen en is hij ook
nog gastdocent aan het AOC in
Breda.

Negen jaar geleden kwam Albert
de Puijsselaar (34) in contact
met Frits van den Ham, de grote
pionier, die ervan is overtuigd
dat op den duur EM steeds meer
zal worden toegepast. Albert: ‘Ik
trof hem op de Jouster Schouw
en raakte meteen enthousiast’.
De kennismaking resulteerde in
een verbintenis met Agriton,
waarbij  de inmiddels in Noord-
wolde woonachtige De Puijsse-
laar aanvankelijk de verkoop-

binnendienst van EM-producten
aanstuurde.
Zelf heeft Albert een agrarische
HBO-opleiding als achtergrond.
‘Verder ik heb me ontzettend
verdiept in de materie en de ge-
heimen van de vruchtbare bo-
dem. De natuur moet haar werk
doen. Dat is ook mijn grote drijf-
veer’. Albert  is geïnspireerd en
gemotiveerd geraakt door de
ideeën van Van den Ham, die hij
mede professioneel gestalte is

gaan geven. Nadat Van den Ham
zich had teruggetrokken uit de
dagelijkse leiding, groeide Albert
de Puijsselaar nog nadrukkelij-
ker in zijn rol. ‘En omdat ik
merk dat we steeds meer ingan-
gen vinden, krijg ik er alsmaar
meer plezier in. We kunnen
daadwerkelijk iets betekenen
voor de land- en tuinbouw, als-
mede voor de veehouderij. En
dat geeft een goed gevoel, dat we
willen uitstralen ook’.

Goede bodemvruchtbaarheid vormt
basis duurzame land- en tuinbouw

Albert de Puijsselaar gelooft
heilig in de EM-producten

Jan Feersma Hoekstra bezig
dealernet verder uit te bouwen

EM Production BV is opgericht in 2001 en houdt be-
zig met de productie van Effectieve Micro-organis-
men, oftewel EM-1. Via EM Agriton BV wordt EM-1
geleverd aan Nederland, België, Frankrijk en Enge-
land. In Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Noor-
wegen zijn importeurs actief. EM wordt in de agrari-
sche sector gebruikt voor bodem-plant-dier-mest
kringloop. Daarnaast ontstaat er nu ook veel belang-
stelling vanuit andere sectoren, o.a waterzuivering,
compostering etc.
Het product Effectieve Micro-organismen (EM) en is
ontwikkeld door prof. dr. Teruo Higa van de Universi-
ty of the Ryukyus, Okinawa, Japan. Samen met EM
Research Organization, Inc., heeft Higa veel pionier-
werk verricht met betrekking tot onderzoek en ont-
wikkeling van de EM technologie. De vele buiten-
landse onderzoeksresultaten vormen dan ook de basis
voor wetenschappelijk en praktisch onderzoek in Ne-
derland. 
Voor vragen over EM1 kunt u bij EM Agriton BV te-
recht of kijk op www.agriton.nl

W
ie is ...........?

EM Production bezig met productie 
van Effectieve Micro-organismen

Kalk als meststof of als 
bodemverbeteraar?

• Albert de Puijsselaar (l) en Jan Feersma Hoekstra (r) geven vormen aan EM Agriton BV, tot volle tevre-
denheid van de oprichter Frits van den Ham. 
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ECOTRANS

topsport in transport
Ecotrans B.V. is gespecialiseerd

in het transport van veevoeders,

grondstoffen en kunstmest

OSTREA
R

OSTREA
R

OSTREA
R

GMP/HACCP, een eis van de Nederlandse veevoederindustrie
ISO-14001, mileucertificering
ISM-certificering van het schip 'Eemshorn'

Zeeschelpenkalkmeel

Zeeschelpenkalk

Voor het dier

Voor het bodem

Hét merk van 
Van der Endt-Lowerse BV - Yerseke

Internet: www.ostrea.nl - Email: ostrea@ostrea.nl

Benut uw kansen subsidie !

Voor veel van uw activiteiten en investeringen 

zijn subsidies mogelijk. Om optimaal te kunnen 

profiteren van de mogelijkheden zult u echter 

eerst de weg in subsidieland moeten vinden. 

Subsidiefocus is expert op het gebied van een 

groot aantal regionale, nationale en

internationale subsidieregelingen.

Subsidiefocus BV is onderdeel van ABAB 

accountants, belastingadviseurs en juristen. 

Zij verwierven voor uiteenlopende projecten

al subsidies, zowel voor het (industrieel) MKB 

als de agrarische sector, in omvang variërend 

van enkele duizenden tot miljoenen euro's. 

Subsidiefocus werkt op basis van succesfee.

 U betaalt alleen een vergoeding als er succes 

wordt geboekt.

Hebt u plannen voor activiteiten of investeringen 

waarmee u in aanmerking denkt te komen voor 

subsidie? 

Neem dan contact met ons op.

Subsidiefocus BV

Europalaan 24 5232 BC 's-Hertogenbosch

Postbus 3548 5203 DM 's-Hertogenbosch

T (073) 64 65 475 F (073) 64 65 470

E info@subsidiefocus.nl I www.subsidiefocus.nl

Rinagro b.v.Rinagro b.v.

Buorren 4 - 8756 JP Piaam
Tel. +31 (0)515-232724 - Fax +31 (0)515-233122

Mob. +31 (0)655 564177 

a e  u eH al me r it m st

r s  r s b h li
Agi  Me t d ijfme t e ande ng a e  u eH al me r it m st

r s  r s b h li
Agi  Me t d ijfme t e ande ng 

Internet: www.rinagro.nl  - E-mail: info@rinagro.nl



Onze gronden zijn ooit uit ge-
steenten ontstaan. Dat is ge-
beurd door het afbrokkelen van
gesteenten, door vermaling on-
der invloed van regen en glet-
sjers, door bevriezing, kortom
door verwering. De krachten van
verwering die het gesteente tot
zeer fijne stof splijten en verma-
len, zijn van mechanische aard.
Het regenwater dringt in de
spleten en scheuren van het ge-
steente en als het dan bevriest,
wordt het gesteente gespleten en

vermalen. Verder heeft een glet-
sjer ook een schurende en daar-
door een vermalende werking.
De bergstroompjes, bergbeken
en rivieren dragen eveneens bij
tot een verwering en splijting,
net zoals aardbevingen en vulka-
nische erupties.
Deze oerkrachten hebben daar-
mee de voorwaarde geschapen
voor dat wat wij leven noemen.
Namelijk de voorwaarden voor
de intrede van minerale stoffen
in de levenskringlopen.

Biochemie beïnvloedt
de manier van leven

Agro-vital is een jonge onderneming die zich speciaal
richt op de geïntegreerde teelt van land en tuinbouwge-
wassen. Door zeer specifiek gebruik te maken van hulp-
stoffen en bladmeststoffen is het mogelijk om het ge-
bruik van gewasbeschermende middelen en kunstmest
flink te reduceren. 

Hulpstoffen of adjuvanten kunnen door hun zeer speci-
fieke eigenschappen de werking van gewasbeschermen-
de stoffen enorm verbeteren. Om dergelijke effecten te
bereiken is een gedegen kennis van zowel het gewasbe-
schermingproduct als van de hulpstoffen noodzakelijk.
Een fabrikant van gewasbeschermingsmiddelen zal een
formulering maken welke onder gemiddelde omstan-
digheden voor alle gewassen een voldoende scoort.
Maar alle omstandigheden en alle gewassen zijn niet
gelijk. Door nu zeer specifiek bij bepaalde gewassen on-
der bepaalde omstandigheden hulpstoffen toe te voegen
kan de gebruiker de werking van het gewasbescher-
mingproduct optimaliseren. Dit verbetert de werking
en dus het uiteindelijk resultaat.

Bladmeststoffen zijn niet ontwikkeld om de plant van
al zijn voedingstoffen te voorzien. Daarvoor heeft de
plant wortels gekregen. Maar soms kan het wortelsys-
teem niet geheel goed functioneren. Dit is meestal niet
omdat er niet voldoende plantvoedende stoffen in de bo-
dem aanwezig zijn maar omdat de plant deze simpel-
weg niet of te weinig op kan nemen. In zulke gevallen
kan een bladmeststof uitkomst bieden. Door goed te kij-
ken wat het probleem is kan een langzaam of snelwer-
kende bladmeststof worden ingezet. Ook hier geld weer
dat een gedegen kennis aan een goed advies ten grond-
slag ligt.

W
ie

 is ...........?

Agro-vital voor een vitale land en tuinbouw

In een gezond milieu wemelt het
van micro-organismen. Deze mi-
cro-organismen leven met elkaar
in een soort biologisch even-
wicht. Zodra een soort zich sterk
vermeerderd gaan automatisch
ook die micro-organismen, welke
van deze strek vermeerderende
soort leven, toenemen. Het ge-
volg is dat een nieuw evenwicht
zich instelt. Een ‘uitbraak’ van
één soort wordt op deze wijze be-
perkt.
Als wij nu door vervuiling en/of
ontsmetting het evenwicht ver-
schuiven, kan er een probleem

ontstaan. De ene soort micro-or-
ganismen kan zich nu zonder
problemen gaan uitbreiden. Als
het hier dan gaat om een ziekte-
verwekker kunnen de gevolgen
rampzalig zijn. Zo kan een goed
bedoelde ontsmetting dus ook
een ziekte in de hand werken.
Het kan zelfs zo zijn dat door het
verwijderen van de hele micro-
bieële biotoop er plotsklaps een
onbekende ziekteverwekker toe-
slaat. Het enten van EM Effec-
tieve Micro-organismen kan
daarom uit competitie oogpunt
een positieve bijdrage leveren

aan een evenwicht.
In de natuur is er een wetmatig-
heid bekend, welke altijd opgeldt
doet, en waar nog steeds zeer
weinig rekening mee wordt ge-
houden. Dit is de wet van bio-di-
versiteit. Bij afname van de bio-
diversiteit in een systeem,
neemt de gevoeligheid van dat
systeem toe. Met ander woorden
door een ecosysteem steriel te
maken neemt de kans op gevoe-
ligheid toe! De natuur, die geïso-
leerd raakt van het levende,
moet en zal sterven, aldus Hans
Peter Rusch.

Bij afname van de bio-diversiteit in een systeem, neemt de gevoeligheid van dat systeem toe.
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Zelfs mensen, die zich bewust
met hun gezondheid bezighou-
den, letten bij hun voeding
meestal alleen op het biochemi-
sche verband, zoals de inname
van vitamines, mineralen, spoor-
elementen, enzymen, eiwitbouw-
stenen en andere vitale stoffen.
Maar heeft u ’s avonds, daadwer-
kelijk datgene tot u genomen,
waaraan uw lichaam behoefte
had?
En hoe zult u zich voeden met
voedingsmiddelen, die groeien in
uitgeloogde bodems, waardoor
deze klaarblijkelijk niet meer de
essentiële elementen voor de in-
standhouding van de gezondheid
hebben?
Uit louter vertwijfeling grijpt
men dan graag naar voedings-
supplementen en men gelooft op
deze manier de tekorten te kun-
nen opheffen. Als ons lichaam
bijvoorbeeld calcium nodig heeft
en wij  deze kalk niet in voldoen-
de hoeveelheid tot ons nemen,
dan moet een kalktablet het pro-
bleem oplossen. Uit biochemisch
standpunt lijkt dit ook plausibel.
Biofysicalisch beschouwd komt
de vraag naar voren, of ons li-
chaam wel in staat is, deze geïso-
leerde anorganische kalk in de

vorm van een preparaat op te ne-
men. 
Men kan bijvoorbeeld 25 kilo-
gram kalktabletten slikken en
toch zouden de cellen over min-
der kalk beschikken, dan wan-
neer men één enkele wortel ge-
geten zou hebben. De kalk uit
het tablet wordt weliswaar ge-
deeltelijk door het lichaam opge-
nomen en is ook in het bloed
aantoonbaar, maar kan echter op
grond van zijn grofstoffelijke, an-
organische vorm niet in de cel
geraken. 
Wat echter niet in de cel komt,
kan ook de stofwisseling niet be-
vorderen en heeft derhalve voor
het organisme geen nut. Nu zult
u zich afvragen waarom men u
deze onderlinge verbanden ont-
houdt. Het antwoord zou hieruit
kunnen bestaan, dat men met de
verkoop van wortelen niet zulke
aanzienlijke omzetten bereikt
als met voedingssupplementen:
in Duitsland heeft de omzet in-
tussen een omvang van meer
dan 25 miljard Euro per jaar be-
reikt.
De belangrijke biofysicalische
samenhangen vinden bij voe-
dingsvragen nog nauwelijks aan-
dacht. In de biofysica gaat het

juist niet om kwantiteit, maar
uitsluitend om kwaliteit. Door
de als maar verder toenemende
materialistische-chemische
denkwijze heeft de mens zich
van de natuurlijke levende sa-
menhangen geïsoleerd, zo pro-
beert men vitamines uit vruch-
ten te isoleren. Dan is het niet
verrassend, dat het ons inmid-
dels ontbreekt aan elk begrip
voor eenvoudige natuurlijke sa-
menhangen.

Gronden zijn ontstaan 
uit gesteenten

Bio-diversiteit versus competitie

Kennisoverdracht staat centraal op de beurs.
Onze gezondheid hangt voornamelijk af van de gezonde op-
bouw van proteïnen. Slechts een levende, humusrijke bodem
is in staat volwaardig eiwit op te bouwen. Eiwitten en plasma
zijn de dragers van alle levensprocessen. Hierbij speelt de
stikstof een belangrijke rol.
De levende cel bouwt uit de stikstof het eiwit op. Stikstof
wordt niet slechts gerekend tot de belangrijkste hoofdvoe-
dingsstof, maar vormt als plasmatisch eiwit van de cel de ba-
sis voor al het levende.

Celplasma

‘Als de wetenschap in tegenspraak is met de natuur, 
dan heeft de natuur altijd gelijk’. Justus von Liebig



Pionier Frits van den Ham: 
‘EM is een kwestie van tijd’

Als een ware pionier heeft
Frits van den Ham (67) ‘ge-
vochten’ om zijn ideeën voor
het voetlicht te krijgen. ‘De
fase van ontkenning ligt in-
middels achter ons, de twijfel
is er en dat is een goed teken.
Er wordt steeds meer naar
ons geluisterd. EM wordt
steeds meer gebruikt, hoewel
het nog een hele tijd zal duren
voordat er van een  brede toe-
passing sprake zal zijn.’
Toch is Van den Ham (‘we
moeten geduld opbrengen’) te-
vreden. ‘De chemie heeft er
vijftig jaar over gedaan om de
landbouw in de wereld te ver-
overen. EM zal die tijd ook no-
dig hebben. Het mestpro-
bleem en de stikstof moeten

worden teruggedrongen, zo
heeft de Europese Unie be-
paald. Dat is gunstig voor de
introductie van EM, want
daarvoor gelden deze proble-
men niet. Ik zie dat verande-
ring op komst is. Zeven jaar
geleden werd ik nog voor gek
uitgemaakt, nu wordt er
steeds meer serieus naar me
geluisterd. Als de twijfel men-
sen gaat beheersen, begint
langzaam maar zeker ook het
geloof te komen.’
Van den Ham is zich ervan be-
wust, dat met name ook de
wetenschapper een belangrij-
ke rol in het proces van ‘er-
kenning’ kan spelen. ‘En onze
kreten dringen langzaam
maar zeker door. We moeten

als het ware afkicken van
onze – slechte – gewoonten in
de landbouw en veeteelt.’
Van den Ham haalt het ver-
haal aan van de boer, die een
stier naar de plaatselijke sla-
ger bracht. Het dier was ge-
voed met EM. Van den Ham:
‘De slager merkte op, dat hij
nog nooit zo’n mooi beest had
gehad en na veertien dagen
was het vlees  nog steeds niet
verkleurd. Dat is ongekend,
maar het komt eenvoudig
door de anti-oxidanten in EM.’
Wanneer wij in ons land niet
‘de verkeerde weg’ zouden zijn
ingeslagen, dan waren vol-
gens Van den Ham crises als
MKZ, BSE en vogelpest wel-
licht niet nodig geweest.

Agrimont is dé verdeler van bentonieten voor de agrari-
sche toepassing. De Süd Chemie AG wint de delfstof
Bentoniet in dagbouw. Met name boven Munchen
wordt de typische Bayrische bentoniet gewonnen, maar
ook op vele andere plaatsen in de wereld is de Süd Che-
mie aktief. 
Bentoniet is een kleimineraal die zijn eigenschappen
hoofdzakelijk dankt aan het hoge gehalte montmorillo-
niet. De specifieke plaatjes structuur van de kleimine-
ralen vormen de basis voor het groot zwelvermogen, de
sterke ionenuitwisseling en de grote adsorbtiecapaci-
teit. Bentoniet wordt vooral ingezet bij de substraat- en
bodemverbetering, vijveraanleg en als toevoegmiddel
in de diervoeding.
Met de merknamen Edasil, Bionit en Toxisorb verte-
genwoordigt EM Agriton de producten van Agrimont.

W
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Agrimont dé verdeler

In de wachtkamers van huisart-
sen zitten vaak patiënten die
problemen hebben met hoofd-
pijn, migraine, nervositeit, de-
pressies en angsttoestanden.
Men zou van een soort volksziek-
te kunnen spreken. Vaak worden
in zulke gevallen de symptomen
door middel van tabletjes en poe-
dertjes bestreden. 
De oorzaken worden echter niet
behandeld. Bijna alle sympto-
men wijzen unaniem op een
magnesiumgebrek in de voeding.
De magnesiumverzorging is wel-
iswaar erkend, maar wat te
doen? De reformhuizen willen
wel helpen en bieden magnesi-
umchelaattabletten aan die goed
door het lichaam zouden worden
opgenomen. Zinvoller, eenvoudi-
ger en goedkoper is de weg via
de Edasil kleimineralen, die rijk
aan magnesium zijn.
We weten ook dat vele kinderen
alleen door magnesiumgebrek
geestelijk onvolwaardig zijn. De
vele gedragsgestoorde kinderen
en de voortdurend in aantallen
toenemende bijzondere scholen
voor geestelijk gehandicapte
kinderen, moeten we als signaal
zien. 
Het magnesiumprobleem is zo-
veel omvattend en daardoor zo
belangrijk, omdat bij magnesi-
umgebrek alle systemen van het

menselijke lichaam betrokken
zijn. Maar ook die van plant en
dier.
Frits van den Ham: ‘Wij zien dat
plant, dier en mens de hier in
het kort behandelde elementen
kiezelzuur en magnesiumn abso-
luut nodig hebben. Alleen in oer-
gesteentemeel (Edasil kleimine-
ralen) treffen wij een groot aan-
tal spoorelementen in evenwich-
tige verhouding tot elkaar aan.
Het is algemeen bekend dat er
een duidelijk waarneembaar ge-
brek aan spoorelementen in de
bodem is en dat een gebrek aan
spoorelementen, zoals koper,
mangaan, molybdeen, cobalt,
zink en vele andere tot de meest
uiteenlopende gebreksziekten
leidt.’

Van den Ham geeft aan, dat de
voedingsstoffen fosfor, kalium en
kalk gewoonlijk tot de hoofdvoe-
dingsstoffen gerekend. De in
kleinere hoeveelheden vereiste
voedingsstoffen noemt men
spoorelementen. Het begrip
spoorelementen voldoet eigenlijk
niet langer aan onze voorstellin-
gen. 
Immers in vergelijking met vroe-
ger, worden nu aan de bodem
door grotere oogsten veel meer
dan slechts sporen aan minerale
stoffen onttrokken. Misschien
wordt het wel tijd om het begrip
spoorelementen te vervangen
door het begrip nevenvoedings-
stoffen met het accent op voe-
dingsstoffen.
Van den Ham, benadrukt, dat
‘wij moeten erkennen dat de mi-
neralen voor de stofwisseling en
de gezondheid van mens en dier
levensnoodzakelijk zijn.’ Mens
en dier kunnen slechts minera-
len opnemen wanneer deze door
de plant uit de bodem uit de an-
organische vorm in een orga-
nisch vorm ontsloten zijn. Vita-
minen en enzymen zonder mine-
ralen oefenen geen enkele func-
tie uit. 
Dus bij gebrek aan mineralen
zijn enzymen en vitaminen niet
werkzaam.
Het spoorelement zink be-
schermt de levende cel tegen
aantasting door schadelijke mi-
cro-organismen en virussen. De
spoorelementen in de bodem
spelen dus via de voeding een
belangrijke rol als verdedigings-
mechanisme in de cellen. Daar-
om moet de bodem worden gene-
zen, opdat ziekten van mens en
dier voorkomen worden. Voorko-
men is beter dan genezen.

Kwaliteit staat bij transportbedrijf Ecotrans hoog in
het vaandel. ‘Kwaliteit heeft vele gezichten’, zegt direc-
teur Bennie Wisselink.
Ecotrans komt voort uit een samenwerking van enige
Achterhoekse mengvoederhandelsbedrijven, waaronder
het bedrijf van de vader van Bennie Wisselink. Het ver-
voersbedrijf is vijftien jaar geleden overgenomen door
Wisselink jr, die met zijn nieuwe zelfstandige onderne-
ming bij de oorspronkelijke activiteiten is gebleven. Dat
wil zeggen de distributie van gerede veevoeders en
kunstmest voor de mengvoederindustrie.
De samenwerking met de klant kan verschillen van het
overnemen van het vervoer (of een gedeelte ervan) tot
de hele logistieke verzorging, met zowel de wagens van
de klant als het  benodigde materieel van Ecotrans.
Het streven van Ecotrans is erop gericht een partner te
zijn van de opdrachtgever en met hem mee te denken
over kosten, kwaliteit en flexibiliteit van het transport
en aflevering. 
Ecotrans is gecertificeerd volgens ISO 9001 en GMP-
transport. Deze GMP-regelgeving impliceert onder
meer, dat de cellen van de bulkwagen alvorens te laden
door de chauffeur worden geïnspecteerd. De chauffeurs
hebben bijna allemaal een agrarische achtergrond, het-
geen de communicatie met de afnemer bevordert. 

W
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Kwaliteit bij Ecotrans
hoog in het vaandel

Magnesiumgebrek 
en de gevolgen

Wij hoeven helemaal niet zo ver
van huis te gaan om de voorde-
len van het gesteentemeel te
ontdekken. 
In Zwitserland wordt gletsjerwa-
ter opgevangen en over akkers
en weilanden geleid. Het glet-
sjerwater staat in Wallis bekend
als “heilig water”. Het wereldbe-
roemde boek van Von Heer: “Aan
heilige wateren” doet hierover
verslag. Het gletsjerwater ziet er
een beetje groenachtig troebel
uit. De gletsjers vermalen de rot-
sen en bergen tot zeer fijn slib
dat met het het groenige smelt-
water als oergesteentemeel naar
de dieper gelegen dalen wordt
vervoerd. In de veertiende eeuw
waren hiervoor al voorzieningen
getroffen.
Natuurlijk heeft ook Justus von
Liebig, de grondlegger van de
mineraalstoffentheorie, daarvan
geweten en zich er voor geïnte-

resseerd. In zijn ”chemische
brieven” beklemtoont Von Lie-
big, zonder iets over het bodem-
leven te weten, dat het gebruik
van oergesteentemeel de meest
economische methode is om de
bodem zonder uitputting duur-
zaam vruchtbaar te houden.
Hier volgt zijn letterlijke tekst:
“De juiste op natuurwetten ge-
baseerde theorie in de landbouw
en de veeteelt moet de boer, die
deze theorie duidelijk voor ogen
heeft, in staat stellen een grotere
hoeveelheid produkten duur-
zaam en zonder uitputting te
verbouwen op zijn akkers en
weilanden en op de meest econo-
mische manier. Dit doel bereikt
de boer door het gebruik van oer-
gesteentemeel”. 
Aldus Justus von Liebig in zijn
boek: “Die Chemie in Ihrer An-
wendung auf Agrikultur und
Physiologie”, blz. 51.

Het “heilige water” in 
Wallis in Zwitserland

6



De vruchtbaarheid van de bo-
dem zet zich voort in de planten
en de plantenvruchtbaarheid zet
zich voort in mens en dier. Het
fenomeen van vruchtbaarheid is
het zichtbare samenspel tussen
het bodem- en plantenleven. De
eiwitten, werkzame stoffen, en-
zymen en vitamines worden
werkzaam via de producten van
de bodem. Volgens Frits van den
Ham dienen wij onze ogen niet
te sluiten voor het feit dat niet
slechts de plant leeft vanuit de
humus in de bodem, maar dat
ook de gezondheid van dier en
mens daarvan afhankelijk is. 
Van den Ham: ‘De bodem leeft en
wij leven van de bodem via de
planten, d.w.z. door het levens-
proces, dat ook de minerale be-
standdelen van de bodem toe-
gankelijk worden gemaakt. Er
valt niet aan te twijfelen dat een
toenemende verstoring van het
biologische evenwicht, de regel-
systemen, tot vele ziekten bij de
mens, maar zeer zeker in de vee-

stallen leidt.’
De Franse onderzoeker André
Voisin had het bij het rechte
eind, toen hij zei dat men de bo-
dem gezond diende te maken,
om niet de ziekten van mens en
dier te moeten behandelen.
Frits van den Ham: ‘Wij moeten
inderdaad ingrijpen om de har-
monie in  de bodem te behouden
en niet te vernietigen.’
Daartoe behoren alle maatrege-
len die het bodemleven bevorde-
ren en in standhouden, met bo-
venaan een gezonde humushuis-
houding. Vast staat dat wanneer
wij de bodem beschadigen wij
dan eveneens het dierlijke en
menselijke organisme beschadi-
gen, omdat zich daar eiwitten
vormen die ziekteverwekkend
kunnen zijn. In de cellen hebben
dergelijke eiwitten een negatie-
ve uitwerking op de stofwisse-
ling en deze cellen worden dan
blootgesteld aan de aanvallen
van bacteriën en virussen.
Bij een foutieve bemesting, in

het bijzonder bij wateroplosbare
stikstof, of bij gebrek aan spoor-
elementen, bijvoorbeeld zink dat
voor de eiwitvorming onontbeer-
lijk is, worden planten geprodu-
ceerd met onvolwaardige eiwit-
ten. Zwitserse onderzoekers heb-
ben op overtuigende wijze aan-
getoond dat juist de kwaliteit
van eiwitten vaak over leven en
dood beslissen en op zijn minst
over ziekten.
Ter verduidelijking het volgende:
als uitgangsstoffen van alle le-
vende stoffen, dus die van plant,
dier en mens, maar ook van de
bacteriële cellen, gelden twee
stoffen die belangrijker zijn dan
alle andere, namelijk de proteï-
nen (eiwitten) en de nucleïnezu-
ren. Elke beschadiging van de
gecompliceerde nucleïnezuren
leidt tot de vorming van li-
chaamsvreemde proteïnen en
daardoor tot het ontstaan van vi-
russen. 
Beschadigingen aan het celplas-
ma ontstaan door gifstoffen, die

helaas tegenwoordig tot het “da-
gelijks brood” van de akker be-
horen, derhalve via de zoge-
naamde bestrijdingsmiddelen en
via vele andere chemicaliën.
Elke beschadiging van gezonde
micro-organismen door deze
middelen, maar ook door verrott-
ting (verrottingsgassen) leiden

tot een foutieve eiwitsynthese en
tot het verkeerd funktioneren
van enzymen, kort samengevat
tot pathogenen, dus tot ziekma-
kende negatieve bacteriën. Deze
negatieve bacteriën zijn niet
meer in staat om in het plant-
aardige leven gezonde celstruc-
turen op te bouwen! 

Van der Endt-Louwerse is de leverancier van Ostrea
zeeschelpenkalk, dat voor een stabiele pH in de bodem
zorgt. Ostrea zeeschelpenkalk bevat veel spoorelemen-
ten en verzorgt de mineraal- en spoorelementenvoorzie-
ning via het gewas.
Met het eigen schip de MS Eemshorn worden de schel-

pen gewonnen. Door zelf de grondstoffen te winnen, te
selecteren, te importeren en te controleren houdt Van
der Endt-Louwerse toezicht op de kwaliteit.
Het familiebedrijf is vanaf de start in 1920 gevestigd in
de haven van Yerseke. 
Alle producten zijn milieuvriendelijk, omdat de natuur
ze zelf maakt. De natuur zorgt zelf voor nieuwe aanwas
van schelpen en daardoor zijn de producten ook altijd
leverbaar en kunnen er milieutechnisch geen proble-
men optreden.

W
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Van der Endt haalt de
schelpen uit de natuur

Het fenomeen bodemvruchtbaarheid

Bodems verarmen aan 
belangrijke mineralen

Door tientallen, honderden ja-
ren lang gewassen te verbou-
wen en te oogsten, beginnen
belangrijke minerale stoffen te
ontbreken. Deze minerale stof-
fen worden met de oogst aan
de bodem onttrokken en wor-
den niet meer aangevuld. De
opbrengst gaat terug, ziekten
en schadelijke insekten komen
ervoor in de plaats. Zeer snel
worden de gebreksverschijnse-
len overgedragen op plant,
dier en mens.

Volgens Frits van den Ham
wordt dit gebrek aan belang-
rijke spoorelementen nog ver-
scherpt wanneer gronden hu-
musarm zijn. Een perfecte hu-
musbemesting en het verzor-
gen van het bodemleven, een
goede vruchtwisseling en bo-
dembewerking helpen uiter-
aard. Maar meestal wordt dat
wat de bodem aan bepaalde
spoorelementen ontbreekt,

daarmee niet aangevuld.   
Het heeft heel lang geduurd
voor de oorzaken van verschil-
lende plantenziekten werden
onderkend. Uiteindelijk bleek
dat het ontbreken van bepaal-
de minerale stoffen, ziekten
veroorzaakt. Zo veroorzaaakt
het ontbreken van borium
schurft aan aardappelen. Wor-
tels gaan bij boriumgebrek
scheuren. Kalk- en titanium-
gebrek maken vee onvrucht-
baar. Zinkgebrek  veroorzaakt
virussen. Zink is onmisbaar
bij de eiwitvorming in planten.
Cobaltgebrek is verantwoorde-
lijk voor verschillende ziekten
bij rundvee.
Het is zeer moeilijk en uiter-
mate kostbaar om grond te la-
ten analyseren en daardoor
vast te stellen welke spoorele-
menten er wel of niet in de bo-
dem zijn. De natuur geeft in
het oergesteentemeel alle
noodzakelijke levensbelangrij-

ke minerale spoorelementen.
Ook die welke misschien nog
niet gemeten en gewogen kun-
nen worden d.m.v. een gron-
donderzoek.
Ruim tachtig jaar geleden be-
gon de bemesting met oerge-
steentemeel in Zwitserland.
Toen de kunstmeststoffenin-
dustrie de resultaten van de
boeren waarnam, werd de
landbouwpers ingeschakeld en
ontstonden er heftige discus-
sies over het voor en tegen van
bemesting met oergesteente-
meel. 
De kunstmeststoffenindustrie
voerde jarenlange gerechtelij-
ke processen tegen het ge-
bruik van oergesteentemeel
als meststof. Ondanks dat,
ging het gebruik van oerge-
steentemeel door de boeren
verder. Tot op de huidige dag
is dat zo gebleven tot voordeel
van de boer, de bodem, de
plant en het dier.

Prof. Dr. Teruo Higa, grondlegger van EM opent de EM Conferentie
2003

Het verweren van bergen en rot-
sen verloopt trapsgewijze. Wat
wij met het blote oog zien, is
slechts de grove erosie die door
water, wind en temperaturen
wordt bewerkt. Zand bijvoor-
beeld, is nog lang niet het einde
van de grove erosie, alhoewel de
zandduinen en het slik in de
Waddenzee als het eindresultaat
van bergen en rotsen kunnen
worden beschouwd.
Na de grove erosie begint pas de
fijne erosie. Deze eindigt bij hele
kleine deeltjes, die de grootte
hebben van een paar duizendste
millimeter. Ze zijn met het blote
oog niet meer zichtbaar.
De ontsluiting van bodemmine-
ralen vindt niet alleen plaats
langs chemische weg, maar gaat
hand in hand met de activiteiten
van micro-organismen. Door mi-
cro-organismen wordt het ge-
steente ontsloten en zo kon de
aardkorst ontstaan. Dat werpt
ook op de oerperiode van de ge-
schiedenis van de aarde een
nieuw licht. Lang voordat dieren
en planten op het vaste land
konden bestaan, werd voor hen

door een opéénhoping van
vruchtbare aarde de levensruim-
te voorbereid. Allereerst waren
er de eencelligen (micro-organis-
men). Pas veel later kwamen de
meercelligen op het toneel. Deze
meercelligen moesten zich aan-
passen aan het reeds aanwezige
leven in de humus.
Niet elke steen levert evengoede
gebruiksaarde. Bepalend is het
gehalte en de samenstelling van
de mineralen. Oergesteente
komt niet overal voor, noch als
rots, noch als slib, noch als stof.
Geen wonder dat wanneer zulke
bodems uitgeput raken, ze hun
bodemvruchtbaarheid verliezen,
vooral wanneer de mens zulke
bodems met monoculturen be-
bouwt en/of roofbouw pleegt.
Oergesteente kennen wij als ge-
steenten van vulkanische oor-
sprong zoals de kleimineralen,
als basalt, graniet, diabaas, gn-
eis en kiezel, uit het magma van
de aarde. Het woord magma
komt uit het Grieks en betekent
zoveel als: hete vloeibare massa,
zoals lava wanneer het uit een
vulkaan stroomt.

Rol micro-organismen bij
ontsluiten van gesteenten
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Gert Jan Steen-
wijk, student van
Christelijke Agra-
risch Hogeschool te
Dronten, heeft een
evaluatie gemaakt
van de praktijker-
varingen van melk-
veehouders met
het EM Agriton sys-
teem. Het EM Agri-
ton systeem onder-
steunt de gangbare
landbouw in het
optimaliseren van
de bedrijfsvoering
van bodem–plant-
dier-mest. Door het
verhogen van het
rendement op de
verschillende
hoofdonderdelen
binnen het bedrijf,
kan bespaard wor-
den op de input uit
krachtvoeders en
kunstmeststoffen. 

Zeventig van de 230 geënquêteerden hebben gereageerd en hun erva-
ringen en meningen toegelicht op de onderdelen bedrijfsgegevens,
drijfmestbehandeling, graslandbeheer, voeding & gezondheid en al-
gemeen. Hiermee ligt het percentage response op circa 30%.
Zevenenveertig melkveehouders gebruiken de drijfmestbehandeling.
Gemiddeld vraagt een behandeling 21 minuten per behandeling per
week. Met name minder stank en beter mixen van de mest, komen
duidelijk als positief naar voren.
Achtentwintig bedrijven gebruiken één of meer producten uit het
graslandbeheerprogramma. De bedrijven geven aan, dat er een ster-
kere zodenvorming is. Mede hierdoor is het grasland minder vertrap-
pinggevoelig en neemt het zichtbare bodemleven toe. Daarnaast zegt
men ondanks een vermindering van de N-gift per hectare, toch de-
zelfde opbrengst te houden. Als nadeel worden problemen met mollen
genoemd.
In totaal gebruikt circa 54% van de geënquêteerden EM-Silage of
EM-A als toevoegmiddel in de kuil. Verreweg de meeste EM-Silage
wordt gebruikt in graskuilen, ruim 80%. Met name snellere conserve-
ring, minder broei en smakelijker ruwvoer zijn de reacties van de
melkveehouders.
De resultaten afkomstig uit deze enquête zijn gepubliceerd in een
brochure ‘Ervaring met het EM Agriton systeem.’

Effectieve Micro-organismen stimuleren het 
inkuilproces en remmen nabroei graskuilen

Lagere stikstofbemesting en ei-
witarm voeren hebben een  be-
sparing op de totale kosten tot
gevolg van circa één euro per
100 kilogram melk. Dat rekende
projectleider Frank Verhoeven
voor in Eastermar, waar in sep-
tember van dit jaar het zoge-
naamde Mineralenproject Vel &
Vanla werd afgesloten. Duidelijk
werd, dat de kosten voor Vel &
Vanla boeren met minder dan 16
procent eiwit in het rantsoen één
euro per 1000 kilogram melk la-
ger liggen dan bij vergelijkbare
melkveehouders, van wie het
ruwvoer uit eigen winning ge-
middeld boven die 16 procent
liggen.
Het meest gunstig is eigen eiwi-
tarm gras. Dat laat zich echter
niet goed combineren met maïs.
Daarmee nemen de voerkosten
weer toe. Eiwitrijk gras met
maïs – dan wel aangevuld met
eiwitarm krachtvoer – zijn weer
gunstiger, mits het totale rant-
soen onder die 16 procent eiwit
blijft. 

Bronvermelding mineralenproject Vel en Vanla

Forse kostenbesparing mogelijk

Feed Innovation Services (F.I.S.) bv is opgericht in
1986. Zij heeft inmiddels een klantenkring van een
honderdtal ondernemingen in binnen- en buitenland, in
omvang variërend van eenmanszaak tot multinational.
FIS geeft in haar ondernemingsnaam aan in welke sec-
toren en op welke wijze zij actief is:

Feed Diervoeder, voedergrondstoffen en dienten
gevolge voedsel van dierlijke oorsprong. 

Innovation Onderzoek, product- en procesontwikke-      
ling, kwaliteitszorg en subsidies

Services Activiteiten worden uitgevoerd als dienst
verlening aan productiebedrijven, 
handelsondernemingen en overheden.

Feed Innovation Services verleent diensten op twee
manieren: Op basis van een abonnement en/of  op pro-
jectbasis.

Via de website www.fisbv.nl wordt u bij contact geïnfor-
meerd over de diverse manieren om met onze medewer-
kers contact op te nemen. U kunt natuurlijk ook altijd
met uw vragen terecht op ons hoofdkantoor te Aarle-
Rixtel, tel. 0492-388855 of  fax 0493-388880.

W
ie is ...........?

Feed Innovation Services innovatief in
onderzoek en ontwikkeling diervoeders

Dit najaar zijn er vaker dan ooit
rotte bieten aangetroffen. Het
Agrarische Dagblad meldde
daarover, dat dit een gevolg is
van de bodemschimmel rhizocto-
nia. De ziekte heeft de kop opge-
stoken door het vele vocht, waar-
mee de bodem in september is
bestookt. Dankzij de zeer droge
zomermaanden kon de bodem-
schimmel zich aanvankelijk niet
goed manifesteren.
De rhizoctoniaschimmel over-
leeft in de grond en wordt bevor-
derd door een slechte bodem-
structuur en veel vocht. Chemi-
sche bestrijding biedt weinig
mogelijkheden. Telers weren

deze schimmel door het telen
van resistente bietenrassen, het-
geen steeds vaker voorkomt.
EM Agriton heeft in samenwer-
king met Instituut voor Ratione-
le suikerverwerking (IRS) en In-
noventis onderzoek gedaan naar
de aantasting van rhizoctonia in
resp. suikerbieten en aardappe-
len. In beide proeven zag men
duidelijke efffecten van onder-
drukking van aantasting van de
rhizoctoniaschimmel. Bij de sui-
kerbieten was het effect zelfs
significant en bij de aardappelen
werd er tevens een verminde-
ring van schurft aantasting
waargenomen.  

Ook praktijkproef toonde minder schurft aan bij aardappelen

Meer rotte bieten als gevolg 
van bodemschimmel

Ervaringen en meningen 
melkveehouder onmisbaar

Het toevoegen van Effectieve
Micro-organismen aan kuil-
gras leidt tot een snellere ver-
zuring na inkuilen en tot een
betere stabiliteit na opening
van de kuil. Dit is de conclu-
sie van het onderzoek dat de
importeur van Effectieve Mi-
cro-organismen – Agriton –
bij ID TNO Diervoeding liet
uitvoeren.

ID TNO Diervoeding deed het
onderzoek met Effectieve Micro-
organismen (EM) in een labora-
toriumopstelling met kuilen van
Engels raaigras voorgedroogd tot
ca. 40% droge stof. Graskuilen
behandeld met hetzij geactiveer-
de ‘EM-I’, hetzij ‘EM Silage’ zijn
daarbij vergeleken met onbehan-
deld graskuil.
Een snel verloop van het conser-
veringsproces van kuilgras zal
leiden tot een goede kuilkwali-
teit. Een snelle conservering
geeft bederforganismen minder
kans om te groeien en daarbij
ongewenste fermentatieproduc-
ten in de kuil te vormen, zoals
bijvoorbeeld boterzuur en ammo-
niak. De productie van dergelij-
ke stoffen leidt niet alleen tot
een groter verlies aan ingekuilde
droge stof en VEM, maar kuilen
met veel bederforganismen zijn
vaak ook minder smakelijk. Dit
leidt tot een lagere ruwvoerop-
name. Een snelle verzuring is
een goede indicatie voor een snel
conserveringsproces.

De onderzoekers vonden dat la-
boratoriumkuilen met geacti-
veerde ‘EM-I’ sneller verzuurden
dan de andere kuilen. Na twee
maanden was de pH van de kui-

len met EM lager dan die van de
onbehandelde kuilen (4,3 t.o.v.
5,9). De lagere pH van de behan-
delde kuilen kwam vooral door
hogere gehalten aan melkzuur
en azijnzuur.
Behandelen met EM leidde ook
tot lagere verliezen aan droge
stof. Van de behandelde kuilen
was na twee maanden zo’n 2,5%
van de droge stof verdwenen,
terwijl van de onbehandelde kui-
len bijna 4% van de droge stof
was verdwenen.

Nabroei
Tijdens het voeren van kuilgras,
komt de kuil in aanraking met
zuurstof. In aanwezigheid van
zuurstof beginnen bacteriën, gis-
ten en schimmels de ingekuilde
droge stof verder om te zetten.
Dit leidt opnieuw tot verlies van
droge stof en VEM, waarbij
warmte ontstaat (nabroei).
Dankzij EM ontstonden er fer-

mentatieproducten die gisten en
schimmels remmen indien gras-
kuil in aanraking komt met
zuurstof, en dus nabroei rem-
men. Inderdaad bleken de be-
handelde kuilen bij blootstelling
aan zuurstof veel stabieler te
zijn dan de onbehandelde kuilen.
De onbehandelde kuilen begon-
nen na 60 uur blootstelling aan
zuurstof warm te worden; bij de
onbehandelde kuilen zagen de
onderzoekers zelfs na 3 weken
nog steeds geen temperatuurstij-
ging.

Het onderzoek en de resultaten
zijn gedetailleerd beschreven in
Rapport ID-Lelystad no. 2165:
“Toepassing van Effectieve Mi-
cro-organismen (EM) als kuil-
verbeteraar”.
Desgewenst verstrekt Albert de
Puijselaar van EM Agriton BV in
Noordwolde graag nadere infor-
matie.
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Het is niet mogelijk 

een probleem op te

lossen met dezelfde

manier van denken, 

welke het probleem 

heeft veroorzaakt.



Feed Innovation Services heeft
het effect van EM-Silage in gras-
kuil op de pensfermentatie van
melkkoeien onderzocht. Het on-
derzoek toont  een significante
verhoging van de propionzuur-
productie aan, verlaging van de
azijnzuurproductie en verlaging
van de berekende methaanpro-
ductie. De verandering in vluch-
tige vetzuren en de verlaging
van de methaan, hebben zowel
voordelen voor de koe als voor
het milieu. Met name de toena-
me van de beschikbare energie
voor de melk- en melkeiwitpro-
ductie uit eigen graskuil, maakt
het financieel aantrekkelijk voor

de melkveehouder. 
In veel rantsoenen (met name
met een hoog percentage gras-
kuil), die zijn berekend op basis
van VEM, zijn de glucogene nut-
riënten limiterend. De toename
van propionzuur in de pens zorgt
voor meer beschikbare energie
voor de koe om melk te produce-
ren. Daarnaast gaat er minder
energie verloren, doordat er min-
der methaan wordt gevormd.
Een verhoging van de propion-
zuurproductie heeft positieve ef-
fecten op melk- en melkeiwitpro-
ductie.
Waterstof wordt geproduceerd
tijdens de fermentatie in de pens

en wordt grotendeels als me-
thaan, via de bek van de koe, uit-
gescheiden. Bij de productie van
azijnzuur wordt waterstof ge-
vormd, terwijl bij de vorming
van propionzuur juist waterstof
wordt benut. De verschuiving in
vluchtige vetzuren verklaart dan
ook de mogelijk daling van de
methaanproductie. Op deze wij-
ze levert de melkveehouderij een
belangrijke bijdrage aan de re-
ductie van broeikasgassen, die
tijdens de klimaatconferentie in
Kyoto (december 1997) zijn over-
eengekomen.
Via de reductie van methaan,

een broeikasgas, levert de melk-
veehouderij een belangrijke bij-
drage aan de overeenkomst
draagt bij aan een beter milieu.
(Kyoto, klimaatconferentie de-
cember 1997). 
Bij een ruwvoeropname van 24
kg bedragen de extra kosten voor
het toepassen van EM-Silage on-
geveer 3 eurocent per koe per
dag. Een berekening toont over-
duidelijk aan een economisch re-
sultaat van 35 eurocent/koe/dag
op basis van 1 kg meer melk. 
Uit het oogpunt van verbeterde
kuil- en pensfermentatie en een
gunstige prijs/kwaliteit verhou-
ding, wordt EM-Silage dan ook
aanbevolen als standaard inkuil-
middel.

In opdracht van agrarisch en
particulier natuurbeheervereni-
ging Bosk & Greide, organiseert
NLTO Projecten, samen met het
AOC en Provincie Friesland, een
praktijkproef ‘Betere benutting
van stikstof in de bodem’. Zeven-
tien melkveehouders uit Gaas-
terland zetten voor deze prak-
tijkproef gedurende twee jaar de
produkten van Agriton in, t.w.
Agri-Mest, EM-Silage, Ostrea
Zeeschelpenkalk en Edasil Klei-

mineralen en EM Effcetieve Mi-
cro-organismen. Deze middelen
worden toegevoegd aan onder
andere mest, kuil en bodem.
BLGG verzorgt de mest-, kuil-
en grasmonsters. De resultaten
en praktijkervaringen worden
vastgelegd door de studiegroep-
begeleider J. Postma van het
AOC Friesland. Het project is
mede mogelijk gemaakt door
Runia diervoeders fourage B.V.
en EM Agriton.

Subsidiefocus is dé subsidiespecialist voor zowel het
(industrieel) MKB als de agrarische sector. Wij werken
voor ondernemingen in heel Nederland.

Uw vernieuwing kan rekenen op subsidie
Uiteraard zijn er verschillen tussen de subsidiemoge-
lijkheden voor verschillende type activiteiten en inves-
teringen. In de praktijk blijken er vooral voor onderne-
mingen die gericht zijn op innovatie en vernieuwing
veel subsidiemogelijkheden te zijn. Niet voor niets
staat op onze website www.subsidiefocus.nl een brochu-
re vermeld: 'Subsidiefocus, Oog voor vernieuwing'. 

Sterk in industriële sectoren
Onze dienstverlening is in belangrijke mate gericht op
de industrie en de daaraan gelieerde bedrijven.In de
volgende sectoren hebben wij bijvoorbeeld onze kwali-
teit al in ruime mate bewezen: Agribusiness, Metaal-
Elektro en Voedings- & genotmiddelen. Op onze websi-
te vindt u uitgebreide artikelen uit 'De Molenaar' van 3
oktober j.l., 'Metaal & Techniek' van 3 oktober j.l. en
'Foodmanagement' van 12 nov. 

Interesse?
Hebt u plannen voor activiteiten of investeringen waar-
mee u in aanmerking denkt te komen voor subsidie?
Neem dan contact met ons op. Subsidiefocus BV tel
(073) 64 65 475, fax (073) 64 65 470 en/of e/mail
info@subsidiefocus.nl 

W
ie is ...........?

Subsidiefocus weet de weg

BioCheck is een laboratorium dat endotoxinen en myco-
toxinen in voedermiddelen kan aantonen en kwantifice-
ren. De verontreiniging van voedermiddelen voor land-
bouwhuisdieren met schimmels en hun afvalproduk-
ten, zoals mycotoxinen en endotoxinen, is meestal niet
te vermijden. Het is dan ook een wereldwijd probleem
geworden.

Het aantal ongespecificeerde ziektenbeelden bij met
name bij de grote landbouwhuisdieren, vertoont door
omvangrijkere diagnostiche analysen een gestaage toe-
name. Onbevredigende resultaten in groei en vrucht-
baarheid zijn meestal het middelpunt van de sympto-
men. De resultaten van de confentionele analysen en
therapieën komen maar zelden tot de conclusie  van de
werkelijke oorzaken en dus tot het opheffen van de
stoornissen. Vaak kunnen dergelijke sluimerende
symptomen in verbinding worden gebracht met de hoge
toxinenbelasting in de voeding. Hier vormen, naast de
endotoxinen, met name de mycotoxinen de hoofdoor-
zaak van het probleem. De toxinen concentraties in voe-
dermiddelen varieert zeer sterk. Hele hoge toxinen con-
centratie zijn voornamelijk te verwachten, na een re-
genrijke zomer met matige tot hoge temperaturen. En-
kele veel voorkomende toxinen zijn:
Aflatoxine, Ochratoxine A, Zearalenon, T-2-Toxine en
DON (Deoxynivalenol) en Fumonisin.
Voor alle toxinen geldt dat zij een behoorlijke aanslag
leveren op de lever van het dier en negatief uitwerken
op het immuunsysteem (met name. T-2-Toxine, DON ,
Ochratoxine A). Voor mycotoxinen zijn vooral varkens
zeer gevoelig en maïs vormt een uitgesproken gunstige
voedingsbodem voor de ontwikkeling van toxinen. Be-
halve in voedermiddelen kunnen, Aflatoxine, Zearale-
non, DON , T-2 en Ochratoxine A, ook in bloed, organen,
urine, melk, maagsap en gal worden aangetoond.

W
ie is ...........?

BioCheck checkt op mycotoxinen 

TOXISORB is in staat de ver-
schillende mycotoxinen effectief
aan zich te binden en ze on-
schadelijk te maken. In gebon-
den vorm kan het gif niet vanuit
de darm in het lichaam van het
dier geraken en daar zijn
schadelijke werking ontwikke-
len, maar deze giffen worden na
de darmpassage uitgescheiden.
De grote verschillen in de chemi-
sche samenstelling van de toxi-
nes vereisen voor een effectieve
binding een op maat toegesne-
den adsorptiemiddel; mycotoxi-
nen moeten selectief worden ge-
bonden, zonder echter de opna-
me van voedingsstoffen uit de
spijsverteringsorganen te ver-
hinderen. Het natuurlijke klei-
mineraal Bentoniet is de grond-
stof voor TOXISORB. De bijzon-
dere adsorptie-capaciteit voor de
verschillende mycotoxinen wordt
door een specifieke bewerking
aan het minerale oppervlak van
dit kleimineraal bereikt. Hier-
door lukt het om zowel de selec-
tiviteit in de adsorptie van de
verschillende mycotoxinen, als-
ook de kracht van deze binding
opmerkelijk te verbeteren.

Probleemherkenning
Bij een schimmelaantasting van

het diervoeder treden de volgen-
de kenmerken in het bijzonder
op: muffe, aardachtige of penetr-
ante geur verkleuringen (bij Fu-
sarium-aantasting oranje-grijs)
vorming van kluiten en klonten
in het diervoeder bij verhoogde
vochtigheid aantasting door in-
secten. Een schimmelaantasting
van graan betekent niet altijd
dat er ook mycotoxinen worden
gevormd. Een analyse door een
op mycotoxinen gespecialiseerd
laboratorium verschaft dan dui-

delijkheid over de verontreini-
ging van partijen graan of meng-
voedercharges met mycotoxinen.

Probleemoplossing
Afhankelijk van de hoeveelheid
aanwezige toxines, respectieve-
lijk de aard van de waargeno-
men symptomen, wordt TOXIS-
ORB in het voer ingezet in de
aanbevolen gebruikshoeveelhe-
den. Hierbij dient men in het bij-
zonder te letten op een homoge-
ne vermenging.

EM-Silage
Meer melk

uit ruwvoer

EM-Silage aanbevolen als
standaard inkuilmiddel 

TOXISORB – het voederadditief 
om mycotoxines te deactiveren

Project Betere Stikstof 
benutting in de bodem
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Kwaliteitscontrole staat hoog in het vaandel bij Agriton. Op de foto
Rinie Pen 



(Laboratorium voor Diergeneeskunde
en milieu)

Aantonen van
Mycotoxinen
en endotoxinen

Veroorzaakt door
Prestatie- en groeidepressies
vruchtbaarheidsstoornissen, lever-, 
alvleesklier-, nierbeschadigingen en
immuniteitsstoornissen

Aantoonbaar in
Voedermiddelen en biologische substraten
(bloed, gal, melk, maag-darminhoud etc.)

Methode
ELISA en HPLC

BioCheck
Dé weg voor een goed resultaat
deskundig advies
onderzoeken tegen een gunstig tarief 
snelle uitkomst van de resultaten

Mölkauer Straße 88
04288 Leipzig
Deutschland
Tel. ++ 49 (0) 34297 86682
Fax ++ 49 (0) 34297 86831
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Humusvorming voltrekt zich
in twee fasen. Eerst vindt er
een afbraak plaats van de or-
ganische stoffen en van de
bodemmineralen, dus een op-
lossing van stoffen. Pas dan
een opbouw tot geheel nieu-
we verbindingen,  het begin
van de humusvorming. Hu-
musvorming is een biolo-
gisch proces. Van de boven-
ste aardkorst is meestal
slechts 10 tot 30 centimeter
humushoudende aarde be-
schikbaar. En slechts deze
dunne laag aarde dient de

mens tot het in stand houden
van het leven van waaruit hij
zich voorziet van voeding.
Het lot van de mensheid
hangt af van deze 30 centime-
ter. Cultuurgronden met 2%
humus worden vandaag de
dag als goede akkerbodems
beschouwd. Hoe verdelen
zich echter de overige 98%?
Al naar gelang de bodem-
soort komt circa 8% voor re-
kening van de bodemorga-
nismen. 5% zijn overblijfse-
len van plantaardige of dier-
lijke oorsprong. Ongeveer
15% bestaat uit lucht en
grondwater.
Over blijft nog 70% van de
massa. Deze is van zuivere

minerale aard. Het minerale
aandeel in de bodem ontstaat
door verwering, door erosie
van het gesteente. Het ont-
sluiten van deze bestandde-
len van de bodem vindt
plaats door zogenaamde Li-
thobionten als bemiddelaar
tussen steen en leven. De we-
tenschapper Raoul Francé
introduceerde de naam Li-
thobionten, hetgeen bete-
kent “de op de stenen leven-
den”. De Lithobionten zijn
die groep van microben,
waarmee de humusvorming

begint. Zij maken uit het mi-
neraal een levensstof waar-
uit zich achtereenvolgens
aarde, plant, dier en mens
ontwikkelen.
Alleen gronden waarvan de
structuur en rijpingstoe-
stand optimaal zijn kunnen 8
tot 10% humus als organische
stof bevatten. Ongerepte oer-
woudgronden kunnen in het
allerbeste geval 20% humus
bevatten. Het tropische oer-
woud kan niet al zijn orga-
nisch materiaal dat ter 
beschikking komt verbrui-
ken, het kan ook humus vast-
leggen. 
Alle bossen vergaren  humus
maar een werkelijke humus-

voorraad ontstaat pas na ver-
loop van duizenden jaren. De
Oekraïne had eens zo’n hu-
musvoorraad, die bekend
stond als “Tschernosem’(Rus-
sisch voor zwarte aarde).

Waarom?
De in de bodems aanwezige mi-
cro-organismen zijn hoofdzake-
lijk op de omzettingen van pure
cellulose ingesteld en minder op
de dierlijke uitwerpselen die de
darm in anaërobe toestand ver-
laten. Volgens Frits van den
Ham hebben vele generaties
voor ons dit feit niet erkend.
Van den Ham: ‘Stalmest werd
niet eerst gecomposteerd voor
het in de bodem ging. In de bo-
dem konden de rottende anaëro-
be stoffen lange tijd als bodem-
vreemde stoffen te liggen. De
verrottingsstoffen worden door
de soorteigen verrottingsbacte-
riën afgebroken waardoor de bo-
demeigen aërobe bacteriën wor-
den teruggedrongen. De vraag of
anaërobe bacteriën of aërobe
bacteriën, dus verrotting of rij-
ping, overheersen, is van beslis-
sende betekenis voor de latere
gevoeligheid voor parasieten,
schimmels en virussen of voor de
gezondheid van de cultuurplan-
ten in het algemeen.’
Hoe minimaal een humusvor-
ming van stalmest in de bodem
verloopt, wordt aan de hand van
het volgende voorbeeld verduide-
lijkt: bij een stalmestgift van 40
kubieke meter per hectare (op
een lichte bodem), is na een half-
jaar nog slechts de helft over, na
een jaar nog een vijfde deel en na
twee jaar is er praktisch niets
meer terug te vinden. De organi-
sche stof wordt in de bodem door
de micro-organismen zeer snel
verteerd en zonder humusvor-

ming in zijn geheel verbruikt,
gemineraliseerd.
Bodems die alleen met stalmest
worden bemest, lijden uiteinde-
lijk aan een humusverminde-
ring. In de laatste tweehonderd
jaar is in Nederland een uitge-
sproken stalmest-bemesting be-
dreven. Eigenlijk zouden wij
daarom één der humusrijkste
landen moeten zijn. Dit is echter

absoluut niet het geval. Stalmest
is slechts datgene wat als res-
tant overblijft uit de voeding van
het dier. Alle hoogwaardige kool-
hydraten, eiwitten, vetten enz.
die door de planten werden ge-
vormd, zijn hieraan onttroken.
De uitwerpselen van het vee zijn
derhalve voedingsstoffenarm.
Stalmest is dus niet te vergelijke
met humus! 

Wanneer over een toenemend
gebrek aan humus in landbouw-
gronden wordt geklaagd, dan
moet deze ontwikkeling ook een
oorzaak hebben. Vastgesteld
moet worden, dat de gehele
landbouwbedrijfsvoering na l950
zeer ingrijpend is veranderd.
Oorzaak van humusgebrek is
onder meer de toeneming van

landbouwbedrijven zonder rund-
vee en daardoor zonder ruwvoer-
teelt. Stalmest, eens de “goud-
groeve”van de boer genoemd,
werd afval dat moest worden af-
gevoerd.
Een andere oorzaak is de toena-
me van het landbouwarsenaal
met graanteelt, waarmee is ver-
bonden de eenzijdige teelt van

verkoopbare opbrengsten. Ge-
volg: veronachtzaming van de
humusvermeerderende vrucht-
wisseling, in het bijzonder van
leguminosen.
Verder is humusgebrek toe te
schrijven aan een verhoogd ge-
bruik van minerale kunstmest-
stoffen met veronachtzaming
van de humusverzorging. De op-
brengsten werden weliswaar
vergroot, maar er werden ook
meer bestrijdingsmiddelen ge-
bruikt.
Struktuurverandering in de bo-
dem door verkeerde bodembe-
werking (bodemverdichting).
Ecologisch beschouwd dient de
humus-huishouding van onze
gronden deel uit te maken van
de waterhuishouding. De bo-
demmoeheid waar zoveel over
gesproken wordt, is een duidelij-
ke voorloper van het verdwijnen
van humus. 
Het verdwijnen van humus is
weer een waarschuwend teken
voor erosie. Achter erosie loert
de woestijn. Een ongewenste
kringloop! En overal waar het
bos (daarmee ook de humus)
sterft, volgt een verlaagde
grondwaterspiegel. 
Het bos heeft altijd gezorgd voor
de gezondheid van de water-
kringloop en voor het behoud
van het klimaat. De geschiede-
nis met haar oorlogen om
vruchtbare gebieden, als leefom-
geving voor de volkeren, heeft
altijd opnieuw aangetoond, dat
de humus van onze aarde geen
onuitputtelijke schat is. 

Pionier Frits van den Ham re-
kent voor, dat de totale hoeveel-
heid micro-organismen in de bo-
dem zich twee- tot driemaal per
maand volledig regenereert,
d.w.z. zich vernieuwt.
Dit geweldige levende systeem
verzet een enorme hoeveelheid
arbeid. Men kan zonder te over-
drijven zeggen dat de humuszo-
ne een primitieve zone is van le-
vend weefsel, een vereniging
van minerale en organische sub-
stantie. 
In dit opzicht kan men, zoals dr
Rusch het uitdrukt, humus als
het meest primitieve weefsel be-
schouwen. Een weefsel waarvan
de plant leeft. Tot één van de
prestaties behoort ook de ontgif-
tende werking van een zeer ac-
tieve, gehumificeerde bodem.
Humificatie heeft derhalve een
regulerend vermogen: het groot-
ste regulerende vermogen dat

de natuur kent. Zelfs de gevaar-
lijkste ziektenverwekkers zijn
in een humusbodem  na enkele
dagen niet meer aantoonbaar.
Het vroegere Instituut voor Hu-
musproduktie en Compostering
in Berlijn (leider prof.dr Gustav
Rohde) kon in samenwerking
met zeer bekende medische spe-
cialisten en hygiënici aantonen
dat in een composthoop aange-
brachte hoog gevaarlijke ziek-
tenverwekkers, zoals miltbrand,
paratyfus, tbc, tetanus enz. door
de biologische processen tijdens
de compostering afsterven. 

Het succes van het experiment
dat destijds werd beschouwd als
gewaagd, werd niet alleen be-
reikt door de hoge temperaturen
van 60 tot 70 gradern Celsius,
maar hoofdzakelijk door de zich
vormende antibiotische stoffen
tijdens de compostering. 

Humusvorming biologisch proces

Bevorderen van humus

Oorzaken van humusgebrek

Rinagro BV is een actief bedrijf dat volop bezig is met
de productie en verkoop van een toevoegmiddel aan
drijfmest. Rinagro is dus thuis in mestbewerking. 
Het toevoegmiddel Agri-Mest zorgt ervoor dat in de op-
slagperiode van drijfmest het omzetten en rijpen ver-
sterkt plaatsvindt en er zo een krachtiger eindproduct
ontstaat. Onze drijfmestbehandelingsmethode geeft u
dus een gegarandeerd kwalitatief betere mest! 
Rinagro werkt op een nuchtere, heldere wijze en dat
wordt gewaardeerd door onze klanten! (zie ook onze re-
ferenties) Rinagro kent bovendien de wensen van en de
omstandigheden waaronder agrarische ondernemers
vandaag de dag moeten werken. U zult immers zelf de
juiste beslissingen moeten nemen voor een duurzame
bedrijfsvoering en een goede bodemvruchtbaarheid! Ri-
nagro daagt u daarom uit met de slogan: “Haal meer uit
mest met Agri-Mest!“ 
Nadere inlichtingen? Maak snel een afspraak met Rin-
ze Joustra van Rinagro BV, 0515-232724. 

W
ie is ...........?

Rinagro thuis in mestbewerking

Westerman Logistics is een marktgerichte logistieke
dienstverlener die zijn activiteiten voornamelijk uit-
voert binnen de Benelux en Duitsland. Ook Engeland,
Duitsland, Denemarken en Zweden behoren tot de
snelgroeiende grafische markt van Westerman Logis-
tics. In het begin van haar bestaan hebben zij een goe-
de, bekende naam opgebouwd in de nabije omgeving en
dat was en is de basis voor een verdere uitbreiding van
de onderneming en haar naamsbekendheid. Dit is de
reden dat Westerman Logistics de afgelopen tijd van
een klein bedrijf is uitgegroeid tot een solide, middel-
grote organisatie. 
Wat betreft het fysieke transport zijn Westerman Lo-
gistics= hoofdactiviteiten onder te verdelen in drie spe-
cialisaties; goederen per pallet, lengte goederen en rij-
wielen.
Het personeelsbestand telt ruim zestig mensen en het
wagenpark heeft een omvang van vijfendertig vracht-
wagens. Deze trend zet zich nog steeds voort, doordat
bestaande klanten tevreden zijn en er zich voortdurend
nieuwe klanten aanmelden die de voordelen van Wes-
terman Logistics in vergelijking met andere transport-
bedrijven ontdekt hebben.

Heeft U interesse neem dan contact op Westerman 
Logistics BV, tel: 0529 - 48 14 68 

W
ie is ...........?

Westerman snel, accuraat, correct 
en  betrouwbaar in transport

Humus heeft regulerend vermogen

Kleimineralen onmisbaar voor het zogenaamde klei-humus-complex

Het kan duizend jaar duren
voordat zich in de vrije natuur
een 2.5 tot 5 centimeter dikke

humuslaag heeft gevormd. In de
vrije natuur wordt humus nog
slechts in het bos en in onbe-
roerde grond gevormd. Humus
kan in de bodem slechts door hu-
mus worden vervangen. Het in
stand houden is thans niet meer
voldoende omdat deze bodems,
zoals reeds besproken, arm aan
humus zijn geworden. Humus
dient daarom uit alle beschikba-
re organische afvallen en in gro-
te hoeveelheden via fermentatie
terug te komen op het land.

Er zijn vele mogelijkheden om
een beschadigde bodem om te
vormen tot een vruchtbare bo-
dem. Om de humusvorming in
de bodem te bevorderen via een
soort “totaaltherapie”, moeten
wij voldoen aan de volgende
voorwaarden:
fermenteren van verse organi-
sche materialen met EM Effec-
tieve Micro-organismen; bo-
dembedekking door mulchen;
groenbemesting; leguminosen
in de vruchtwisseling; bodem al-
tijd bedekt houden met een ge-
was; instandhouding van de wa-
terhuishouding.
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VERKOOPPUNTEN
AGRITONIndustriestraat 1a - Noordwolde - Tel. (0561) 43 31 15 - Fax (0561) 43 26 77

Agrarisch Managment BV
Zeelandsestraat  57
Millingen a.d. Rijn
0481-433643 06-53488253

Agrarische Unie
Baardmeesweg 24
Zeewolde
036-5221222 06-51618992

AgriGelre
Holterweg 30A
Laren (Gld)
0753-402772      06-51589719

Agri Business
Akkerstraat 20
Gilze
0161-451177 06-53469063

Agro Buren
Marsdijk 29A
Lienden
0488-443822 06-51100742

Agro-centrum- Steenbergen BV
Prins Reinierstr. 7
Steenbergen
0167-563150

Agrowin
Haven 2
Goor
0547-275252

Alliance BV
Tol 14
Werkendam
0183-301155

Alliance BV
Postbus 2126
Veldhoven
040-2532770

Bruins IJsselmuiden B.V.
Frieseweg 17
IJsselmuiden
038-3315126 06-12616995

C. de Fijter V.O.F.
Dorpstraat 2 en 4
Meeuwen
0416-351194

Cordes Microvoeding 
Breebergweg 25
Waskemeer
0516-422405 06-27356805 

De IJsselstreek Veevoeders 
Heezerweg 2
Sterksel
0570-551268 06-51571813

FarmsBest Holland Int. v.o.f.
Lage Bremberg 12a
Etten-Leur
040-2260646 06-51052747

George Pars Graanhandel BV
Kl. de Vriesstraat 20
Jacobiparochie
0518-491242

Gewasbescherming Ten Brinke
Wrakkenpad 12
Creil
0527-274030

G.F.H. Fourage
Mouleleane 2-4
Wijnjewoude
0516-481261

Grevers BV
Kapelweg 9
Sinderen
0315-617229

H/O  A. van der Bent
Balkerweg 17
7731 RX Ommen
0529-452356 06-22975999

H/O Reitsma
Stjoerboard 100
Joure
0513-413341 06-53222252

Hedo
Molenbergweg 1
IJhorst
0522-441862

Hoogland BV Fourage
Hogebeintumerdyk 33b
Ferwert
0518-411400       06-20437380

Johan Schuitema
Zandtangerweg 46
Mussel
0599-454214

Joustra T.Y.
Ald Rij 7
Witmarsum
0517-532834       06-22600073

Joustra, Handelsonderneming V.O.F.
Buorren 4
Piaam
0515-232724 06-55564177

J. Visser
Mounebourren 35
Engwierum 
0511-408261

Keulen B.V.
Bus. Park Stein 139
Elsloo lb
046-4363333 06-53460346

Leeuwen B.V.
Gaagweg 5
Schipluiden
015-3808297

Marchant Tuinbenodig heden BV
Belgiëlaan 2
Hazersw.Dorp
0172-215544       06-11145694

Mulder Agro
Foarwei 45
Kollumerzwaag
0511-441298 06-53195568

Oude Elberink Veevoeders BV
Vriezenveensew. 39
Geesteren ov
0546-631136 06 51286332

Postma Veevoeders
De Eker 1
Gauw
0515-5521227

P.G. Wolters Fourage
P. Durkstraat 1a
Broeksterwoude
0511- 421874

R. van Wesemael BV
Zoutestraat 109
Hulst
0114-314853 06-53375749

Runia diervoerders fourage
Hoitebuorren 37
Balk
0514-571841 06-51381997

Schleedoorn Mengvoeders B.V.
Industrieweg  16
Neede
0545-291354

Sikma Veevoeders BV
Groningerstreek 20
Stroobos 
0512- 351281

Tjoelker Fourage
Diepswal 42
Leek
0594-512264

Valk. E.
Horstweg 21
Broekland ov
0570-530979 06-53548082

Van den Ham Veevoeders
Grote Waard 40
Noordeloos
0183-588000

Van Nederkassel B.V.
De Ambachten 27
Zundert
076-5972532 06-53158510

Velthof Export
Grootstraat 58-66
Borne
074-2661230 06-54225410

Vlamings BV Handelsonderneming
Nachtegaallaan 29
Mortel
0492-319434 06-53990822

Zevenster Fourage
De Gast 82
Zuidhorn
0594-502074

www.agriton.nl


