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In het hart van deze krant wordt uit-
gebreid aandacht besteed aan Groei
in Balans.

De bedrijven welke samenwerken in
“Groei in balans!” stellen zich tot doel
meer kennis te vergaren welke ten goe-
de komt aan de agrarische sector. Men
realiseert dit door de expertise welke in
elk bedrijf afzonderlijk aanwezig is te
bundelen en te kanaliseren en daar waar
hiaten zijn deze zo mogelijk aan te vul-
len.
Door de verder gaande privatisering
van overheidsdiensten binnen de Ne-
derlandse land- en tuinbouw dreigt een
stuk objectieve kennis weg te vallen.
Om dit op te vullen willen de gezamen-
lijke “Groei in balans!” bedrijven el-
kaar ondersteunen en versterken met
het delen van kennis en het laten uitvoe-
ren van onafhankelijk onderzoek.

De doelstelling van de gezamenlijke be-
drijven is om niet zozeer product ge-
richt te werken, maar vooral kennis ge-
richt. Door de kennis openlijk met el-
kaar te delen kan een ieder haar klanten
zo objectief mogelijk van een gedegen
voorlichting voorzien.

Doelstelling
”Groei in balans!” is een totaalconcept
van bemesting voor de landbouw, waar-
bij de bodemvruchtbaarheid duurzaam
wordt verbeterd. Met het juiste advies,

gecombineerd met de juiste producten,
bieden wij de teler een oplossing voor
een evenwichtige bedrijfskringloop
van organische en anorganische mest-
stoffen. Groei in balans betekent een ho-
ger rendement voor akkerbouw, volle-
grondsgroententeelt en veehouderij.

“Groei in balans!” wil verder met
duurzaam onderzoek
De samenwerkende bedrijven binnen
het “Groei in balans!” concept (Agriton
BV, Mol Agrocom BV, Ten Brinke BV
en Van Iperen BV) willen verder inves-
teren in het delen en uitdragen van ken-

nis op gebied bemesting met indirecte
dan wel directe invloed op gewasbe-
scherming.

Samenwerking Agriton & Agro Vital
sterker
Beide firma’s werken nu al zo’n 10 jaar
als broer en zus samen, maar de afgelo-
pen twee jaar zijn de activiteiten steeds
verder naar elkaar toe gegroeid.
Ondanks dat Agriton vooral actief is in
de melkveehouderij heeft het onderdeel
maïs, maar ook gras, als doel efficiënt
en effectief bemesten. Waarbij het the-
ma bodemvruchtbaarheid centraal

staat, met name het kringloopdenken
van bodem-plant-dier-mest. Ook de vi-
sie komt sterk overeen; minder zouten
en meer organische formuleringen. In
de akkerbouw, waarAgro Vital de punt-
jes op de i zet, worden toevoegingsmid-
delen met technische meerwaarde ge-
promoot.

Beide doelgroepen kunnen elkaar qua
kennis en ontwikkeling versterken. Een
aantal van de producten/concepten pas-
sen dan ook in beide doelgroepen, zo-
als: Alloy, Humostart,EfficieNt28,
Flex Fertilizer, Bokashi en Microferm.

Vloeibaar bemesten heeft een naam!

Door Wiebe Dijkstra

Bote Terpstra plantte dit jaar voor het
eerst zijn aardappelen in combinatie
met een meststof van Flex Fertilizer. Ze-
ventig hectare op zijn eigen bedrijf en
50 hectare op dat van een collega. Zijn
eerste ervaringen zijn positief. Volgend
jaar weer? ,,Natuurlijk, over tien jaar
zijn alle meststoffen vloeibaar.’’

Terpstra is specialist in pootaardappe-
len. Afgelopen jaar verbouwde hij op

zijn bedrijf in het Friese Marrum 70 hec-
tare pootaardappelen en voor 15 akker-
bouwers uit de buurt doet hij de bewa-
ring, het sorteren, of het opzakken van
het pootgoed.

Zijn eerste ervaringen met Flex Fertili-
zer, de vloeibare stikstof- en fosfaat-
meststof van Agro-Vital, een zusterbe-
drijf van Agriton, had Terpstra al eer-
der.Alleen deed de loonwerker toen het
werk. Dit jaar deed hij het voor het eerst
zelf. (lees verder op pagina 17)

In dantumadeel wordt onderzoek ge-
daan naar het effect van steenmeel.

Het doel van het onderzoek is het aanto-
nen van het positieve effect van het ge-
bruik van steenmeel op bodem en ge-
was. Het onderzoek duurt drie jaar. Het
onderzoek op de vijf bedrijven richt
zich op grasopbrengst, sporenelemen-
ten in gras en bodem, de VEM-waarden
en het organische stofgehalte in de
grond en de vastlegging van CO2. Uit
de eerste cijfers blijkt dat er sprake is
van een toename van kobalt in het gras.
,,En het gras oogt groener’’, zegt Mul-
der.

Uitputting
Door het gebruik van kunstmest en uit-
putting is de voorraad sporenelementen
in de grond alsmaar teruggelopen en
dus ook in de gewassen, legt Mulder
uit. Het gevolg is dat de behoefte van
koeien aan mineralen steeds meer
kunstmatig op peil moet worden ge-
houden, terwijl ze die in feite gewoon
uit gras en kuil moeten krijgen. ,,Ook
daarvoor is steenmeel een goede reme-
die. Dat blijkt ook uit de eerste resulta-

ten van de proef.’’ Steenmeel is goed
voor de structuur van de grond en zorgt
voor buffering van de belangrijkste mi-
neralen, zei geoloog Bergsma in een in-
formatiebijeenkomst in Damwâld. Hij
gelooft in de kringloopgedachte, wat je
uit de bodem haalt moet je er ook weer
instoppen. Woorden die er bij foerage-
handelaar Mulder in gaan als lei water.
,,De proeven bij de vijf boeren even af-
wachten, dan hebben we het bewijs.’’

(zie pagina 8 & 9)

,Over 10 jaar alle kunstmest vloeibaar’ Steenmeel wordt populair

Duurzaamheidsevent Behoud van stikstof Leven in de grond

Op de dag van de duurzaamheid, orga-
niseerden Rabobank Heerenveen-
Gorredijk en Rabobank De Stelling-
werven gezamenlijk een duurzaam-
heidsevent voor agrariërs en MKB-
ers. Meer dan 300 genodigden kwa-
men naar Dearsum. Ook Agriton was
present.

In opdracht van Agriton heeft onaf-
hankelijk proefbedrijf Kingshay de
werking van Pro Mest Totaal en Mi-
croferm als toevoegmiddel in de
drijfmest aangetoond. Drijfmest die
behandeld is met Pro Mest Totaal en
Microferm vertoont een significant
hoger ammoniumgehalte.

Eigenlijk weet foeragehande-
laar Theo Mulder in Kollumer-
zwaag al z’n leven lang hoe het
zit met bodem en bemesting.
Als jongen van vijf plantte hij
boompjes en goot het plantgat
vol met gier. Gevolg: boompje
dood.
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Onderweg naar het interview over

Flex Fertilizer voor de veehouderij

brengt vertegenwoordiger Harry

Veenstra uw verslaggever op de hoog-

te van het leveringsprogramma van

Agriton/Agri Vital. Van alle middelen

kent hij de achtergrond. Echt op dreef

komt hij als hij vertelt van de Bokashi

lasagna, het composteren van orga-

nisch restmateriaal.

Lekker Bokashi maken

10 Jaar EM Silage

Essenziekte

In Oktober 2001 werd EM Silage voor
het eerst onderzocht door ID TNO Le-
lystad. In deze proef werd EM Silage
vergeleken met EM1 en een nul con-
trole. EM Silage had in dit experiment
een duidelijk positief effect op de eind
pH en de aërobe stabiliteit van de gras-
silage in vergelijking met niet ge-
ïnoculeerde silage.

De laatste maanden doen heel wat ver-
ontruste berichten de ronde in ver-
band met de algemene boomvitaliteit.
Een opmerkelijk bericht is de ophef
rond de opgang van de Essenziekte en
de mare in sommige nieuwsberichten
”dat er aan die ziekte niets te doen
valt”.(?)
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Vloeibaar bemesten heeft de toekomst! Foto: J.J. Wolswinkel BV

Bote Terpstra, Arjen Bijlsma en Joost Mulder

Jan Hania deelnemer project





Met minder gewasbeschermings-
middelen hetzelfde resultaat berei-
ken en met minder kunstmest meer
opbrengst halen. „Dat is mogelijk“,
zegt Jan Feersma Hoekstra, direc-
teur van Agriton/Agro Vital in
Noordwolde. Het afgelopen jaar zijn
hier opnieuw meer boeren van over-
tuigd geraakt, constateert hij. „Goed
voor hun bedrijf en dat van ons.“

Agriton heeft een goed jaar achter de
rug met een groei van 20 procent, schat
Feersma Hoekstra. De omzet van Agro
Vital komt 25 procent hoger uit. Hij
houdt van relativeren. ,,Je kunt je prij-
zen verhogen of je omzet vergroten.
Wij gaan voor het laatste. Natuurlijk
moet je een stijging van de inkoopprij-
zen doorberekenen, maar we zijn daar
voorzichtig mee. Wij gaan voor omzet-
stijging zodat je de kosten over meer
product kunt uitsmeren.“
Feersma Hoekstra kijkt graag naar de
boer. ,,Als die goed draait kan hij onze

producten kopen en zo de omstandig-
heden op zijn bedrijf verbeteren.“
Land- en tuinbouw zijn anticyclisch en
dat is in deze economisch slechtere tij-
den te merken, vertelt de Agriton-
directeur. ,,De groeiende vraag naar
voedsel is positief voor de prijsvor-
ming. Daarnaast begint het bij velen
door te dringen dat boeren en tuinders
een belangrijke rol spelen in de voed-
selvoorziening.“

Gezonde bodem
Meer boeren zijn zich er van bewust dat

een gezonde bodem de basis is voor ge-
zond vee en gezonde producten. Het
gaat niet meer om de maximale produc-
tie, maar om de optimale, constateert
Feersma Hoekstra. Er komt meer inte-
resse om eigen mest aan te wenden.
Organisch materiaal moet zo veel moge-
lijk op het eigen bedrijf blijven, zegt
hij. ,,Dat kan bijvoorbeeld door gebruik
te maken van speciale meststoffen, zo-
als Flex Fertilizer vloeibare N-P-
meststof.“

Diergezondheid staat volop in de be-
langstelling, zegt Feersma Hoekstra.
Hoe langer een koe meegaat, hoe beter
dat is voor de boer. ,,Met elke extra lac-
tatie gaan de kosten van de opfok flink
naar beneden.“ Begrijpelijk dat de koe
centraal staat, zegt hij. Ook hier geldt:
meer doen met minder. Het humus- en
mineralengehalte in de bodem loopt de
laatste jaren verontrustend terug. ,,Daar
moet wat aan gebeuren. We kunnen niet
doorgaan met het uitmergelen van de
grond.“

Overheid en politiek moeten volgens
Feersma Hoekstra meer aandacht krij-
gen voor het belang van land- en tuin-
bouw in Nederland. ,,Vaak ziet men de
agrarische sector als een probleem. Dat
is onterecht. Zonder land- en tuinbouw
zijn we nergens. Stop met het doorste-
ken van dijken en het opofferen van
mooie boerengrond. Als we niet oppas-
sen stroomt de Noordzee straks aan
Amersfoort toe.“

Meer ruimte
De toenemende omzet van Agri-
ton/Agro Vital maakte het nodig dit jaar
een extra opslagloods aan te kopen,
zegt Feersma Hoekstra. ,,We zitten nog
maar een jaar in ons nieuwe pand, maar
we hadden gewoon meer ruimte no-
dig.“ Die beslissing was niet opgeno-
men in het investeringsprogramma.

De directeur verwacht dat in de eerste
maanden van 2013 de bestaande vaca-
tures bij Agriton/Agro Vital zullen zijn
ingevuld.

Agriton/Agro Vital in Noordwolde
groeit door omzetvergroting en door
uitbreiding van het aantal producten
dat we aanbieden, zegt mede-
eigenaarAlbert de Puijsselaar. Hij be-
speurt een toenemende belangstel-
ling voor de Agriton-producten bij
boer, handel en overheid.

Met de overheid doelt De Puijsselaar
speciaal op het project met steenmeel in
Noordoost-Friesland, waar begin 2012
een proef werd opgezet in samenwer-
king met Arcadis, de gemeente Dan-
tumadiel, Kenniswerkplaats Noord-
oost-Fryslân en enkele boeren aan-
gesloten bij Agrarisch Landschapsbe-
heer Dantumadiel. ,,Met z'n allen kij-
ken wat het effect is op opbrengst en mi-
lieu.“

Het kringloopdenken spreekt De Puijs-
selaar aan. Sporenelementen zijn on-
misbaar voor bodem, plant en dier. Een
gezonde bodem is volgens hem de basis
voor gezonde voeding en daarmee voor
een gezond leven van mens en dier.
Voorheen ging het boeren om de maxi-
male productie, nu om de optimale.
,,Daar kan Agriton/ Agro Vital haar
steentje aan bijdragen.“

Hulpmiddelen
Met effectieve toevoegmiddelen de
kwaliteit van kuilvoer (EM Silage, Mi-
croferm en TMR) en van mest (Pro-
Mest en Vulkamin) verbeteren, zodat
plant en dier daar meer profijt van kun-
nen trekken en er voor zorgen dat de
grond alles heeft om optimaal te functi-
oneren, omschrijft De Puijsselaar het
uitgangspunt van het bedrijf. Het aantal

producten hiervoor groeit. De Agriton-
man noemt met name steenmeel, klei-
mineralen en schelpkalk, maar ook mi-
crobiologie.

,,We zijn constant op zoek naar uitbrei-
ding van onze kennis over bodem en ge-
zondheid, naar producten die een posi-
tieve invloed hebben op de groei van
planten en naar concepten en systemen
om boeren en tuinders nog beter van
dienst te kunnen zijn.“ De Puijsselaar
denkt dat de zogenoemde foodprints
die multinationals hanteren voor pro-
ducten van veraf ook in de agrarische
sector een rol gaan spelen. ,,Daar moe-
ten we klaar voor zijn, zodat we opti-
maal kunnen produceren.“
Het bedrijf Agriton richt zich speciaal
op de hulpmiddelen om beter te boeren.
Agro Vital is actief om meststoffen be-

ter tot hun recht te laten komen. ,,Een
prima combinatie, die twee bedrijven“,
zegt De Puijsselaar. De activiteiten lig-
gen in elkaars verlengde. De speciale
en vloeibare meststoffen kunnen ge-
richter worden ingezet dan korrelmest-
stoffen en zijn beter voor het milieu.

Groei in Flex
De Puijsselaar verwacht de komende
tijd een groei van het Flex Fertilizer-
concept, zowel in de akkerbouw als in
de veehouderij. Meer doen met minder,
is ook zijn stelregel. Vooral de ureum-
vorm van de stikstof in vloeibare mest
heeft volgens hem flinke voordelen ten
opzichte van de nitraatvorm. Het
voordeel is ook dat er koolstof inzit,
waardoor de meststoffen langzaam vrij-
komen zodat de planten er beter van pro-
fiteren.

Jan Feersma Hoekstra: 'Meer doen met minder'

Albert de Puijsselaar: 'Aantal producten groeit'

Met minder gewas-
beschermingsmiddelen
hetzelfde resultaat be-
reiken en met minder
kunstmest meer op-
brengst halen.
,,Dat is mogelijk“

Personeel & Organisatie

Uitbreiding opslag.
Op 1 december 2011, hebben Agriton en Agro Vital de uitbreiding op de locatie

Molenstraat 10-C in gebruik genomen. In maart dat jaar werd er al een aantal vrach-

ten tijdelijk opgeslagen in het pand van Smeeing Onroerendgoed. Door onder ande-

re de nieuwe licentie voor Flex Fertilizer, toename van gebruik van Humostart en

door de groei in verkoop van Zeeschelpenkalk/meel, Vulkamin en Edasil kleimine-

ralen, hadden wij in mei al besloten deze nieuwe locatie er bij te betrekken. Op deze

wijze hopen wij de continuïteit van onze firma’s te kunnen waarborgen.

Simone Vos
Graag neem ik het stokje over

van mevrouw Rinie Pen-Eisses

wat betreft de werkzaamheden

voor EM Natuurlijk actief.
Een aantal jaren werkte ik voor

provincie Fryslân bij Natuur-

monitoring. De laatste jaren was

ik coördinator bij Landschaps-

beheer Drenthe. Hierbij hield ik

mij voornamelijk bezig met het

verzamelen van zoogdierwaar-

nemingen. Dit was een tijdelijk

project waar ik met veel plezier

diverse activiteiten heb georga-

niseerd en met vele mensen en

organisaties heb samengewerkt.

Waarom ik graag voor EM Na-

tuurlijk actief werk?
Producten als Effectieve Micro-

organismen, de Bokashi keuke-

nemmer en keramiek spreken mij erg aan. Ook duurzaamheid en zorg voor de bo-

dem en leefomgeving vind ik belangrijk. Ik zal enige tijd meelopen met collega’s

om kennis en ervaring op te doen en de ‘kneepjes’van het vak te leren.

Jan SiemenAtsma
Na een periode van stage via de Laboratorium school in Leeuwarden en enkele

uitzendopdrachten via AB te Drachten, is Jan Siemen per 1 augustus 2012 full time

actief bij EM Production BV.
Naast kwalitietscontrole van EM1, EM Silage en Syn vital, werkt hij mee aan de

ontwikkeling en verbetering van hetAgriton Concept.

Ook voor Agro Vital worden diverse ana-

lyses uitgevoerd voor het bemestingspro-

gramma. Zo worden op dit moment de

mogelijkheden onderzocht van enkele

meststoffen in samenwerking met micro-

biële producten als FZB24 (Bacillus subti-

lissporen) en mycorrhiza.

Peter van der Woerdt, medewerker

binnendienst.
Zoals misschien al bekend is, groeit onze

organisatie sterk. Vandaar dat we met ing-

ang van januari ook starten met Peter van

der Woerdt. Hij gaat onze binnendienst

ondersteunen om zo de communicatie,

voorlichting en verkoop te bevorderen.

Peter heeft ook een rijke agrarische achter-

grond: hij was 17 jaar bedrijfsleider op een

gemengd bedrijf.
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Op woensdag 10 oktober, de dag van
de duurzaamheid, organiseerden
Rabobank Heerenveen-Gorredijk
en Rabobank De Stellingwerven ge-
zamenlijk een duurzaamheidsevent
voor agrariërs en MKB-ers. Meer
dan 300 genodigden kwamen naar
Dearsum. Daar was een tent ge-
plaatst op het erf van oud-schaatser
en melkveehouder Ids Postma.Aan-
leiding om het evenement te organi-
seren was het jaar van de co-
öperatie, een jaar waarin de bank
een extra focus heeft gelegd op ver-
binding. Bijvoorbeeld het verbin-

den van MKB-ers en agrariërs,
maar ook van ondernemers die op
het gebied van duurzaamheid door
de wol geverfd zijn met onderne-
mers die zich daarop nog aan het ori-
ënteren zijn.

In Dearsum, het dorp dat in de jaren
tachtig al koploper was op het gebied
van duurzaamheid en zelfvoorzie-
nendheid, nam een viertal sprekers de
genodigden mee in de wereld van duur-
zaamheid. Eén van hen was demissio-
nair staatssecretaris JoopAtsma die de-
ze bijeenkomst verkoos boven een he-

le serie andere aanvragen op de dag
van de duurzaamheid. Hij gaf aan zich
beslist niet te kunnen vinden in het al-
gemene beeld van landelijke politici
dat landbouw en duurzaamheid niet sa-
mengaan: “Zeker in de veehouderij
zijn er mogelijkheden om binnen ka-
ders op een duurzame manier te groei-
en.
De overheid moet daarvoor de rand-
voorwaarden scheppen, maar de be-
drijven moeten zelf de trekker zijn.
Daarbij moeten ondernemers voor
ogen houden dat duurzaam onderne-
men beslist geen synoniem hoeft te
zijn voor duur ondernemen, integen-
deel. ”

Sectormanager Duurzaamheid & Inno-
vatie van Rabobank Nederland Hans
van den Boom benadrukte vervolgens
dat duurzaamheid geen hype is, maar
een must voor ondernemers. Kijken
naar hoe bedrijven en organisaties uit
andere branches met diverse aspecten
van duurzaamheid omgaan kan daar-
bij leerzaam zijn en inspireren. Na de
middagpauze werd de bezoekers de
mogelijkheid geboden om stands te be-
zoeken en te netwerken.
Daarna volgden twee praktijkverha-
len. Veehouder Tjerk Hof uit Oldeber-
koop vertelde over zijn zoektocht naar
een goede balans tussen dierenwel-
zijn, een goed rendement en duurzaam
ondernemen. CEO Anne Jan Zwart
nam de bezoekers mee in het verhaal
van zijn bedrijf ECOstyle uit Appel-
scha. ECOstyle is een internationaal

opererende familiebedrijf dat duur-
zaamheid hoog in het vaandel heeft
staan: “Duurzaam ondernemen heeft
niet alleen betrekking op de natuurlij-
ke producten die we produceren, maar
ook op bijvoorbeeld het verbeteren
van de bedrijfsvoering, meer motiva-
tie bij onze mensen en vooral ook ple-
zier hebben in je bedrijf.”

Rabobankdirecteur Rients Schudde-
beurs sloot het officiële gedeelte van
het programma af met de constatering
dat er tijdens het evenement de nodige
verbindingen waren gelegd, tussen ag-

rariërs en mkb-ers, maar ook tussen de
diverse ondernemers en diverse advi-
seurs en toeleveranciers: “Dat is ook
precies de rol die de Rabobank wil ver-
vullen. Partijen bij elkaar brengen en
hen motiveren om gezamenlijk be-
langrijke thema’s als duurzaamheid op
te pakken. Een evenement als vandaag
is dan ook zeker voor herhaling vat-
baar.”

InformatiestandAgriton
Tijdens de pauzes en na 15.00 uur kre-
gen de bezoekers de gelegenheid om
diverse informatiestand te bezoeken.

Verbinding staat centraal bij duurzaamheidsevent Rabobank

Joop Atsma ziet kansen voor de melkveehouders

Chris Reitsma, Theo Mulder en Harry Veenstra gaven uitgebreid toelichting
aan geïnteresseerde bezoekers.                               Foto Iwan van Nieuwenhoven

Door Koen Willekens

Vulkamin® is in staat om het minerale
stikstofgehalte na inwerken van gewas-
resten beduidend te verlagen. Effectie-
ve Micro-organismen (EM) ook, maar
minder uitgesproken. Dat blijkt uit een
laboratoriumproef die op het ILVO
werd uitgevoerd door bodemspecialis-
ten. Gewasresten van bladrijke groen-
ten laten bij vertering in de bodem aan-
zienlijke hoeveelheden minerale stik-
stof achter. Deze is onderhevig aan uit-
spoeling in het neerslagrijke najaar, wat
te hoge nitraatgehalten in het opper-
vlaktewater kan opleveren. De onder-
zoeksvraag was of toepassing van be-
paalde stoffen in lage dosering de gehal-

ten aan minerale stikstofvormen kan be-
perken. De hypothese was dat de uit de
gewasresten vrijgestelde stikstof door
de stimulatie van de microbiële activi-
teit in ruimere mate zou worden vastge-
legd in microbieel eiwit.
Het betrof een laboratoriumproef waar-
bij gewasresten van prei, a rato van 30 t
per ha, samen met de hulpstoffen wer-
den vermengd met een hoeveelheid
grond. Daarna werd het mengsel op een
bepaald volume en vochtgehalte ge-
bracht en gedurende 3 weken ge-
ïncubeerd bij een temperatuur van 15
°C. De proef werd uitgevoerd met 1) 5
microbiële preparaten, waaronder EM
(40 l per ha), 2) 4 koolstofhoudende
producten, 3) 2 sporenelementenmest-
stoffen en 4) het basaltmeel Vulka-
min® (250 kg per ha). Elke behandeling
werd driemaal herhaald. De omstandig-
heden in een laboratoriumonderzoek
(optimale menging, vochtgehalte en
temperatuur) begunstigen weliswaar de

mogelijke effecten van de hulpstoffen.
Figuur 1 toont per behandeling de mine-

rale stikstofgehalten na 1 en 3 weken in-
cubatietijd. Na 1 week lag het niveau

aan minerale stikstof voor het meren-
deel van de behandelingen gemiddeld la-
ger dan dat van de blanco, i.e. de grond
waaraan enkel prei werd toegevoegd.
De spreiding op het gemiddeld resultaat
was voor het merendeel van de stoffen
voldoende klein om van een significant
verschil met de blanco te kunnen spre-
ken. Dat geldt evenwel niet voor EM,
maar wel voor Vulkamin®. Na 3 weken
kwam - op 1 behandeling na - het ge-
middeld minerale stikstofgehalte lager
uit dan dat van de blanco. De verschillen
met de blanco waren evenwel niet signi-
ficant. Met Vulkamin® ligt zowel na 1
als na 3 weken het minerale stikstofni-
veau het laagst. Deze proef wijst uit dat
het mogelijk moet zijn om door stimula-
tie van de microbiële activiteit het mine-
rale stikstofgehalte in de bouwlaag te
matigen. Dit dient evenwel nog beves-
tigd te worden door bijkomend onder-
zoek in veldomstandigheden met de be-
treffende hulpstoffen.

Onderzoek met Effectieve Micro-organismen en Vulkamin®
voor een verlaging van het minerale stikstofgehalte in de bodem na inwerken van gewasresten.

Agro Vital, handelsbedrijf op het gebied van hulpstoffen in de
gewasbescherming, bladmeststoffen voor de land- en tuinbouw
en innoverend op het gebied van bemesting met het concept
Groei in Balans, heeft het Flex Fertilizer System aan haar pro-
ducten pakket toegevoegd. Na de opzegging van het exclusieve
verdelerscontract voor de Flex meststoffen door de voormalige
Nederlandse distributeur, is Flex Fertilizer SystemApS op zoek
gegaan naar een ander distributienetwerk voor Nederland en
België.

Door het reeds jarenlange contact tussen de Deense eigenaar
van het Flex Fertilizer System en de eigenaars van Agro Vital
lag een samenwerking tussen deze bedrijven voor de hand.
Door dit besluit blijven de bekende Flex meststoffen beschik-
baar voor zowel de Nederlandse en Belgische handel als voor de
eindverbruikers in beide landen. Het Flex Fertilizer systeem on-
derscheid zich in gebruik vaak door een effectievere bemesting
met besparing op het totaal gebruik aan meststoffen. Jarenlang
onderzoek in binnen en buitenland hebben aangetoond dat deze
manier van bemesten het rendement van de gebruikers kunnen
verhogen. Het unieke concept, welke op verschillende Europe-

se als wel op deAmerikaanse markt veelvuldig wordt toegepast,
blijft zo ook voor Nederland behouden.

Flex Fertilizer System ApS
Agro Vital nieuwe distributeur

Fig. 1. Minerale stikstofgehalten na 1 en 3 weken incubatietijd voor mengsels van
.grond met preiresten en verschillende hulpstoffen
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In opdracht van Agriton heeft onafhan-

kelijk proefbedrijf Kingshay (UK) in

2011 de werking van Pro Mest Totaal en

Microferm als toevoegmiddel in drijf-

mest aangetoond. Drijfmest die behan-

deld is met Pro Mest Totaal en Micro-

ferm vertoont een significant hoger

ammoniumgehalte. Er werd ook meer

organische N gevonden in de behandel-

de mest in vergelijking met de controle-

groep. De toename van de waarde van

de behandelde drijfmest met voor de

plant beschikbare N, laat een potentiële

stijging zien van maximaal € 0,30/ ton

(vers gewicht) drijfmest. Daarnaast was

de korstvorming van de met Pro Mest

Totaal en Microferm behandelde drijf-

mest aanzienlijk minder.

Totaal stikstof (N).
Totaal N% (stikstof-percentage) van de

met Pro Mest Totaal en Microferm be-

handelde drijfmest was significant

hoger dan de onbehandelde mest. De

totale N was gemiddeld 5% hoger voor

de behandelde
drijfmest. Na 12 weken was het verschil

in N nog verder vergroot tot zelfs 12.

Ammoniumstikstof (Nh4).
De totale hoeveelheid NH4 (ammoni-

um) van de met Pro Mest Totaal en

Microferm behandelde drijfmest bleek

aanzienlijk hoger te zijn dan de met de

onbehandelde controle drijfmest. Het

totaal aan NH4 lag gemiddeld 15% ho-

ger voor de behandelde drijfmest.
Ook 12 weken na behandeling bleek de

ammoniumstikstof significant hoger

(12 %) dan in het onbehandeld object.

Organische N versus Minerale N.
Verhoogde niveaus van NH4 in de Pro

Mest Totaal en Microferm behandelde

drijfmest duiden op de waarschijnlijk-

heid van toegenomen mineralisatie in

organische stikstof. Figuur 3 toont de

mogelijke splitsing tussen organische

stikstof en minerale stikstof na de 12

weken durende behandelingsperiode.
Duidelijk is te zien dat niet alleen de

ammoniakale fractie hoger is maar ook

dat de behandelde mest meer organi-

sche stikstof bevat.
Hierin ligt met alle waarschijnlijkheid

de verklaring voor de mindere ammoni-

aklucht in stallen waar de mest behan-

deld wordt met Pro-mest in combinatie

met Microferm. Door de mest te behan-

delen gaat er minder ammonium over in

ammoniak waardoor er meer stikstof in

de mest achterblijft. Door de hogere

bacteriële groei ligt ook het N organisch

op een hoger niveau.

Het volledige onderzoeksrapport kunt

u lezen op www.agriton.com

In het NMI Rapport (1422.N.11)

wordt uitgebreid aandacht besteed

aan de mogelijkheden van het biolo-

gisch aanzuren van mest bij melk-

veebedrijven. In dit onderzoek, in

opdracht van Productschap Zuivel,

wordt het doel, de achtergrond en de

processen van het aanzuren beschre-

ven. Vervolgens wordt het principe

van biologisch aanzuren toegelicht.

Verder worden ook recente buiten-

landse onderzoeken behandeld.

Het aanzuren van mest met sterke zuren

is al langer bekend. Echter, de inzet van

bacteriën is eveneens een oplossings-

richting. Via het toevoegen van een

gemakkelijk afbreekbare C-bron (bij-

voorbeeld melasse), al dan niet in com-

binatie met het toevoegen van bacteri-

ën en organische zuren, wordt de mest

verzuurd. Op deze manier kan bij aan-

zuren tot pH 5,5 kan een sterke reductie

van de NH3-emissie uit stal (35%),

opslag (90%) en bij toedienen (85%)

worden bereikt.

De belangrijkste resultaten van de haal-

baarheidsstudie zijn:

Verlaging van de pH van mest tot 5,5

geeft op bedrijfsniveau een reductie in

ammoniakemissie van 54-66%.

Biologisch aanzuren van mest in rund-

veestallen kan een kosten effectieve

techniek worden om de ammoniake-

missie op boerderijschaal te verlagen.

De geschatte kosten voor biologisch

aanzuren variëren tussen de 4 en 20

euro per kilo bespaarde ammoniak of

50 tot 310 euro per koe. De aan de mest

toe te dienen hoeveelheid organisch

substraat bepaalt grotendeels de varia-

tie in kostprijs. Naar verwachting kun-

nen de kosten beneden de 10 euro per

kilo bespaarde ammoniak blijven.

Extra labtesten zijn nodig om meer

kwantitatieve informatie te verkrijgen

over de optimale procescondities voor

biologisch aanzuren en om een meer

precieze kostprijsberekening te maken.

Positieve bijwerkingen van aanzuren

zijn dat het de methaanuitstoot vermin-

dert met 20% en dat het resulteert in

meer homogene drijfmest zonder risico

van schuimvorming. Dit laatste maakt

een efficiënt gebruik van de mestop-

slagcapaciteit in ligboxenstallen moge-

lijk.

Voor de korte termijn een verzurings-

systeem gebaseerd op een mix van bio-

logische en anorganische verzuring

aantrekkelijk vanuit het oogpunt van

risicospreiding tussen de kosten van de

additieven azijnzuur, organisch sub-

straat en zwavelzuur.

Voor de lange termijn wordt de hoogste

kostenefficiëntie verwacht voor biolo-

gisch aanzuren in een fed-batch sys-

teem. In dit systeem wordt verse mest

toegevoegd aan mest die al is aang-

ezuurd waarbij:

* bij de start verse dunne mest direct

aangezuurd wordt tot pH 5,5;

zeoliet en melkzuurbacteriën regelma-

tig worden toegevoegd;

* een beperkte hoeveelheid fermen-

teerbaar organisch substraat of orga-

nisch zuur wordt toegevoegd in het

geval dat de kwaliteit van het organi-

sche substraat dat aanwezig is in de

vers toegevoegde mest onvoldoende is

om de pH te handhaven;

* de temperatuur boven de 10 graden

Celsius blijft.

Indien biologisch aanzuren succesvol

is dan is er een goede mogelijkheid om

na mestscheiding de dikke fractie meer

profijtelijk in te zetten als mono-

substraat in een biogasinstallatie dan

conventionele dikke fractie.

Kwaliteit mest belangrijk
Wij, van Agriton, zijn ontzettend ent-

housiast over de perspectieven van het

onderzoek en zien hierin veel mogelijk-

heden voor het toepasssen van onze

producten, zoals EM Effectieve Micro-

organismen, Microferm, Pro Mest

Totaal en/of Vulkamin.

Pro Mest Totaal en Microferm

Behoud van stikstof in drijfmest

ONBEW
ERKT

Additieven: Biologisch aanzuren drijfmest
NMI Rapport (1422.N.11)

Offringa heftrucks is een vooruitstrevend bedrijf dat zich bezig houdt met

de verkoop en service van heftrucks, verreikers en alle daar bij te

bedenken aanbouwwerktuigen. Naast heftrucks is er binnen Offringa BV

ook nog een afdeling welke zich uitsluitend toelegt op de speciaalbouw van

machines en speciale constructies/aanpassingen voor bijvoorbeeld

heftrucks.

Bij Offringa hebben we één merk waar eigenlijk alles om draait: Mitsubishi.

Voor de gehele lijn aan Mitsubishi heftruck en intern transport machines is

Offringa uw adres voor Noord Nederland. Onze perfecte service, gecom-

bineerd met de kwaliteit en comfort van Mitsubishi, maakt het dat u altijd

plezierig en bedrijfszeker met uw machines kunt werken.

Offringa heftrucks is opgericht in 1987, (onlangs hebben wij ons 25 jarig

bestaan mogen vieren!). Vanaf het begin af aan heeft de service en kwaliteit

van het geheel hoog in het vaandel gestaan. En bij deze visie hoort uiteraard

een perfect product. Vandaar dat Offringa in 1991 dan ook al dealer van

Mitsubishi is geworden. Inmiddels hebben wij vele klanten die dagelijks met

heel veel plezier werken met de Mitsubishi heftrucks van Offringa. Als

servicebedrijf op het gebied van heftrucks is het van groot belang dat we een

breed aanbod en kennis op dit gebied in huis hebben. We werken dan ook met

zeer compleet ingerichte servicebussen, geschoolde servicemonteurs en

productspecialisten en een groot magazijn aan onderdelen, banden, slijtdelen

etc. Omdat wij altijd bezig zijn met heftrucks maakt het, dat we u niet alleen de

service aanbieden voor uw Mitsubishi, maar dat we dit ook uitstekend kunnen

verzorgen voor alle overige merken. Tevens zorgt dit ervoor dat wij continu

bezig zijn met de nieuwste ontwikkelingen en aanpassingen om er maar steeds

weer voor te zorgen dat onze klanten op de beste manier hun werk kunnen

doen. Met grote regelmaat ruilen wij ook heftrucks van zowel Mitsubishi als

andere merken in, waardoor we ook op het gebied van 2e hands machines u een

breed scala aan producten kunnen aanbieden. Hierbij kunt u naast heftrucks

ook denken aan pompwagens, elektrische pallettrucks, stapelaars en

dergelijke.

Afgelopen 20 jaar is Offringa heftrucks voornamelijk actief geweest in de hele

provincie Flevoland, zuidelijk Friesland, gedeeltes Drenthe/Overijssel en

Noord Holland. Vanaf 2013 zal Mitsubishi Forklifts met een nieuw soort

netwerk in Nederland gaan werken. Kort gezegd houdt dit in dat Offringa

Heftrucks voortaan geheel Noord Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe,

Overijssel, Flevoland en een gedeelte van Gelderland) voor zijn rekening zal

nemen als het gaat om intern transportvoertuigen van Mitsubishi. Dit heeft

voor de gebruiker van de machines grote voordelen. De lijnen worden zo kort

mogelijk, u heeft altijd direct met de juiste partij te maken. U heeft te maken

met een uiterst professioneel bedrijf die u op alle gebieden wat betreft intern

transport het beste kan aanbieden. Door de korte lijnen kunt u scherp heftrucks

kopen. Wij kunnen u daarnaast ook scherpe lease voorstellen aanbieden. Wij

hebben goede garanties op onze machines en ook werken wij veel met heldere

en scherpe onderhoudscontracten, zodat u nooit voor verrassingen hoeft te

komen staan. Kortom een heel compleet pakket op het gebied van heftrucks!

Via deze weg willen wij ons dus graag even presenteren aan u. Ook op onze

website proberen wij een zo goed en actueel mogelijk beeld te presenteren van

ons bedrijf: www.offringaheftrucks.nl. Graag ontmoeten wij u bij ons in Creil

of komen wij naar u toe om persoonlijk toe te lichten wat wij voor u kunnen

betekenen!

Offringa, heftruckbedrijf met open
visie en persoonlijke benadering
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Figure 3. The division of Total Nitrogen between organic and mineral N
at the end of the trial (week 12). Kingshay Slurry Additve Trial 2011
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Eigenlijk weet foeragehandelaar Theo

Mulder in Kollumerzwaag al z’n leven

lang hoe het zit met bodem en bemes-

ting. Als jongen van vijf plantte hij

boompjes en goot het plantgat vol met

gier. Gevolg: boompje dood. Sinds die

tijd weet hij dat je mondjesmaat moet

omgaan met meststoffen. Te veel is niet

goed en te weinig al evenmin.

Al snel nadat Mulder (52), samen met

zijn vrouw Hendrika en z’n twee jaar

jongere broer Hendrik, het foeragebe-

drijf van zijn ouders overnam, was het

hem duidelijk dat het in de agrarische

sector niet in de eerste plaats om kwan-

titeit moest gaan, maar om kwaliteit.

,,Om met zo weinig mogelijk input zo

gezond mogelijk voedsel te produceren.

De boerderij als apotheek voor de toe-

komst.’’

Nieuw Zeeland

,,Op school leerden we nog dat kunst-

mest goed was. Hoe meer hoe beter. Dat

werd er in geramd.’’Tot hij stage liep op

een bedrijf in Nieuw Zeeland. Bij een

boer die geen kunstmest strooide. ,,Dat

zet je aan het denken. Zijn we eigenlijk

wel op de goede weg met onze bodem-

vruchtbaarheid?’’ Toen Agriton in 1995

op z’n pad kwam vielen hem de schellen

van de ogen en de puzzelstukjes op hun

plaats.

Mulder weet zich dat goed te herinne-

ren. Frits van der Ham, toen de directeur

van Agriton, kwam langs in Kollumer-

zwaag met het door hem vertaalde boek

over de geheimen van een vruchtbare

bodem, geschreven door Erhard Hen-

nig, waarin de kringloop bodem, plant

en dier/mens wordt benoemd. Vanaf dat

moment is het Mulder duidelijk. ,,Het

draait om het leven in de bodem. Kunst-

mest draagt daar niets aan bij, dierlijke

mest alles.“

Een gewaagde uitspraak voor een han-

delaar in krachtvoer en kunstmest.

,,Collega-handelaren snapten er niks

van, maar boeren wel en daar gaat het

om.’’

Al moesten die er eerst ook aan wennen.

,,In het begin zeiden ze wel eens tegen

mijn broer: Theo is nogal enthousiast

over de toevoegmiddelen en dan zei hij:

Wageningen moet het eerst maar eens

onderzoeken. Intussen is ook Hendrik

door de bocht hoor.’’

Grote uitdaging

Met minder kunstmest en betere dierlij-

ke mest dezelfde opbrengsten halen.

Dat is voor Mulder de uitdaging. De

producten van Agriton spelen daarbij

een grote rol. EM (effectieve micro-

organismen) in mest en in kuilvoer.

„Dan heb je een verhaal te vertellen. Dat

de grond leeft, humus nodig heeft en

sporenelementen. Dat wisten boeren

honderd jaar geleden al. We zijn ge-

woon te ver doorgeschoten de verkeer-

de kant op.’’

Mulder pakt het lesboek van de land-

bouwschool er bij. Lees het zelf maar:

Sinds Justus von Liebig in het midden

van de vorige eeuw zei dat de plant geen

organische stof, maar anorganische

zouten uit de bodem opneemt, heeft de

kunstmestindustrie zich krachtig ont-

wikkeld. ,,Een grote leugen’’, zegt Mul-

der. ,,Von Liebig wist wel beter. Die had

het wel degelijk over humus.’’ Hij heeft

het zelf opgezocht in officiële geschrif-

ten van de Duitse professor. Het boek is

vertaald en uitgegeven door Mulder

Agro. De eerste stappen in de goede

richting zijn gezet, constateert de foera-

gehandelaar. Het gebruik van kunstmest

loopt gestaag terug en de kwaliteit van

de eigen mest wordt beter.

Een groot probleem is nog de vermeng-

ing van gier en stront, zegt Mulder. ,,Zo

heeft de natuur dat niet bedoeld. Maar

dat verander je niet van vandaag op

morgen. Door EM en Pro Mest aan de

mest toe te voegen, verander je verrot-

ting in fermentatie. Dat is een stap voor-

uit.’’

Stront is stront

Voor nog te veel boeren is stront stront,

constateert Mulder. Het vraagt tijd om

dat te veranderen. Gek, als de koeien

zijn uitgebroken en over de kuilbult

lopen, komt er direct een nieuw kleed

over, maar voor wat er in de mestkelder

gebeurt heeft men geen oog, terwijl het

evenveel invloed op het bedrijfsproces

heeft, zegt Mulder. ,,Er moet nog wel

wat gebeuren aan het bewustzijn van de

boeren voordat de kringloopgedachte

tot iedereen is doorgedrongen.’’

Dat hij niet door iedereen werd begre-

pen vindt Mulder geen wonder. ,,Het

lijkt simpel, maar dat is het niet. Alles is

met elkaar verbonden.’’Bij Agriton trof

hij dezelfde filosofie over de toekomst

van de agrarische sector. Steeds meer

mensen zijn er mee bezig, is zijn erva-

ring. Dat zag hij ook tijdens buitenland-

se congressen. Met de Wageningse on-

derzoeker Jaap van Bruchem was hij in

Bangkok, samen met deskundigen uit

de hele wereld. ,,Om te kijken of we met

ons bedrijf op het goede paard wed-

den.’’

Tegengewerkt

Niemand die precies weet hoe het zit, is

het standpunt van Mulder. ,,Wat we

doen is steeds weer wat nieuws ontdek-

ken en daar je voordeel mee doen.’’Zijn

oordeel is dat we de laatste decennia de

micro-organismen hebben tegenge-

werkt, terwijl we er juist mee moeten

samenwerken. ,,Met synergie kun je

veel voordeel bereiken. Dat is voor mij

de toekomst van land- en tuinbouw.

Daar wil ik volop aan meewerken.’’

Hoe het ideaalplaatje er voor Mulder uit

ziet? ,,Een agrarische sector die met zo

weinig mogelijk hulpmiddelen een zo

hoog mogelijke productie haalt die

goed is voor mens en dier.’’ Hoe ver we

zijn op die weg? ,,Het is net een ui. Je

trekt de eerste rok er af en je bent bij de

volgende. Met onze aanpak zijn we

misschien bij de tweede rok, of moge-

lijk bij de derde. Mijn idee is dat we nog

wel een tijdje vooruit kunnen met het

afpellen.’’

Theo Mulder: Het draait om leven in de grond

Theo Mulder in zijn groente- kruidentuin: Kwaliteit van de grond bepaald de opbrengst.                                                                                      Foto: Wiebe Dijkstra

We gaan los

‘We gaan los’, aldus Wim Oosterhuis

van de gemeente Dantumadiel. Eind fe-

bruari is het project Steenmeel officieel

van start gegaan. Dit project is een sa-

menwerking van ARCADIS, de ge-

meente Dantumadiel, de Kenniswerk-

plaats Noordoost Fryslân, MulderAgro

en enkele agrariers van Vereniging

Agrarisch Landschapsbeheer Dantu-

madeel (VALD).

Het doel van dit proefproject is het aan-

tonen van een positief effect op de bo-

dem en het gewas als gevolg van het

éénmalig opbrengen van steenmeel ter

plaatse van de proeflocaties (veeteelt-

bedrijven). Omdat het hierbij gaat om

de langdurige werking heeft dit project

een doorlooptijd van drie jaar.

Bodemvruchtbaarheid

Steenmeel herstelt de bodemmineralo-

gie en introduceert een nieuwe kijk op

bodemvruchtbaarheid. Onderzoeks-

rapporten uit het begin van de vorige

eeuw voldoen niet meer aan de land-

bouwwetenschappelijke eisen van deze

tijd. Recent wetenschappelijk onder-

zoek is beter onderbouwd, maar

schaars. Daarom is praktijkonderzoek

nodig om vast te stellen op welke wijze

deze ‘natuurlijke’ vorm van bemesting

optimaal kan worden ingezet in de ver-

schillende vormen van landbouw.

Natuurlijke bodemverbeteraar

Het toepassen van steenmeel is dan

vanuit historisch perspectief een logi-

sche stap. Het product is het best te

vergelijken met het vruchtbare sedi-

ment dat vroeger na overstromingen

achter bleef op het land. De theorie

achter de toepassing levert ingre-

diënten voor een nieuwe kijk op bo-

demvruchtbaarheid. Sediment is ver-

weerd gesteente. Steenmeel is gemalen

gesteente, waarbij de verwering ver-

sneld optreedt na het aanbrengen in de

bodem. Hierdoor komen minerale nu-

triënten voor het gewas vrij. Het is een

natuurlijke bodemverbeteraar én mest-

stof ineen die geleidelijker werkt dan

kunstmest.

Slow release meststof

Door steenmeel in te zetten als een slow

release meststof voor de aanlevering

van nutriënten en het beheersen van de

zuurgraad worden de natuurlijke mine-

rale vruchtbaarheid, buffercapaciteit en

weerbaarheid van de bodem hersteld.

Ook wordt de bodembiologie gestimu-

leerd die een belangrijke rol speelt bij

de afbraak en distributie van mineralen.

Ten opzichte van de chemische af-

braak, als gevolg van de verzuring,

heeft de door bodemleven gereguleer-

de afbraak als voordeel dat deze groten-

deels plantgestuurd is. Hierdoor sluit

de afbraak beter aan bij de natuurlijke

behoeften van de plant. Door het slow

release karakter van steenmeel blijft

het jarenlang zijn werk doen en is min-

der landbewerking nodig. Is steenmeel

eenmaal uitgewerkt, dan wordt klei

gevormd met als gevolg een blijvende

verhoging van de CEC (Cation

Exchange Capacity). Dat is voor kleiar-

me bodems een voordeel. Voor de lange

termijn is de verwachting dat gebruik

van steenmeel de vitaliteit en voedings-

waarde van gewassen ten goede zal

komen. Onderzoek moet uitwijzen of

deze verwachting in de praktijk kan

worden aangetoond en, indien dit het

geval is, een doorwerking heeft in de

gezondheid van mens en dier.

Praktijkonderzoek steenmeel Dantumadeel

De primaire voordelen van het toepassen van steenmeel zijn:

* Aanvulling met een natuurlijke variatie aan essentiële bulk- en sporenelementen.
* Bescherming van de functionele kleisoorten (illiet, montmorriloniet) tegen afbraak.
* Stabilisator van de zuurgraad (werking vergelijkbaar met het toevoegen van kalk).
* Belangrijk lagere energiebehoefte bij de productie in vergelijking tot kunstmest.
* Vastlegging van CO2 in de bodem.
* Versnelt de opbouw en stabilisatie van organische stof.

Bodemanalyses, gewasopbrengst en -analyses moeten meer inzicht geven
in de werking van steenmeel en de bodemvruchtbaarheid.
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Het belang van grond in het produc-

tieproces in de agrarische sector

neemt toe. Vandaar een toenemende

belangstelling om de kwaliteit van de

bodem te verbeteren. Producten die

daarvoor op de markt worden ge-

bracht zijn kleimineralen, zeeschel-

penkalk en steenmeel. Vooral dat

laatste product is op dit moment po-

pulair, zegt foeragehandelaar Theo

Mulder in Kollumerzwaag.

Mulder Agro is betrokken bij de proef

met steenmeel in Noordoost Friesland,

net als de gemeente Dantumadiel,

Arcadis, Kenniswerkplaats Noardeast

Fryslân en boeren van de Vereniging

Agrarisch Landschapbeheer Dantu-

madiel. De boeren die aan de proef

meedoen zijn: Jan Hania in Wester-

geas t , maa t schap Hiems t ra in

Sybrandahûs, Andries Halbertsma en

Gerke Jilt Veenstra in Broeksterwâld

en Teake Vrieswijk in Damwâld.

Het doel van het onderzoek is het aan-

tonen van het positieve effect van het

gebruik van steenmeel op bodem en

gewas. Het onderzoek duurt drie jaar.

Het onderzoek op de vijf bedrijven

richt zich op grasopbrengst, sporenele-

menten in gras en bodem, de VEM-

waarden en het organische stofgehalte

in de grond en de vastlegging van CO2.

Uit de eerste cijfers blijkt dat er sprake

is van een toename van kobalt in het

gras. ,,En het gras oogt groener’’, zegt

Mulder.

Niets nieuws
Voor de foerageman uit Kollumer-

zwaag is er met steenmeel niets nieuws

onder de zon. Hij was al voordat de

proef begon overtuigd van de positieve

werking. ,,Kijk hoe de natuur zelf de

d ingen doe t . He t gebru ik van

steenmeel kun je vergelijken met

vroegere overstromingen. Wat er aan

sediment achter bleef, was goed voor

de grond en de gewassen die er op

groeiden. Dat bootsen we nu na.

Sediment is ook gemalen gesteente.’’

De belangstelling voor steenmeel is in

een versnelling gekomen door opmer-

kingen van geoloog Huig Bergsma van

onderzoeksbureau Arcadis. Zijn plei-

dooi voor steenmeel als bodemverbete-

raar werd opgepik t door Wim

O o s t e r h u i s v a n d e g e m e e n t e

Dantumadiel. Die nam contact op met

Mulder Agro en Arcadis. ,,En toen was

de cirkel rond’’, zegt Mulder. ,,Sterker

nog, iedereen was enthousiast om het

bewijs in de praktijk te zoeken en hier-

aan mee te werken.’’

Uitputting
Door het gebruik van kunstmest en

uitputting is de voorraad sporenele-

menten in de grond alsmaar teruggelo-

pen en dus ook in de gewassen, legt

Mulder uit. Het gevolg is dat de behoef-

te van koeien aan mineralen steeds

meer kunstmatig op peil moet worden

gehouden, terwijl ze die in feite ge-

woon uit gras en kuil moeten krijgen.

,,Ook daarvoor is steenmeel een goede

remedie. Dat blijkt ook uit de eerste

resultaten van de proef.’’
Steenmeel is goed voor de structuur

van de grond en zorgt voor buffering

van de belangrijkste mineralen, zei

geoloog Bergsma in een informatiebij-

eenkomst in Damwâld. Hij gelooft in

de kringloopgedachte, wat je uit de

bodem haalt moet je er ook weer in-

stoppen. Woorden die er bij foerage-

handelaar Mulder in gaan als lei water.

,,De proeven bij de vijf boeren even

afwachten, dan hebben we het bewijs.’’

Agenda voor de Veenkoloniën en

Carpay Advies stappen samen met

de provincies Groningen en Drenthe

in een driejarige proef met innova-

tieve bodemverbetering op het

Akkerbouw en pluimveebedrijf van

de familie Schrör in Musselkanaal.

Doel van het pilotproject is het aan-

tonen van effecten op de bodem en

het gewas als gevolg van het éénma-

lig aanbrengen van steenmeel in

proefstroken op een perceel van

ruim 12 ha. Beide provincies willen

daarmee een stap zitten in verduur-

zaming van de landbouw in de

Veenkoloniën. De proef wordt in sa-

menwerking uitgevoerd met de

Biogeoloog en geochemicus / -

mineraloog Huig Bergsma van

ARCADIS. Agriton levert het steen-

meel. Wetenschappelijk onderzoek

ondersteunt de verwachting dat

steenmeel een positieve invloed heeft

op de drie aspecten van de bodem: fy-

sisch, chemisch en biologisch.

In de afgelopen eeuw heeft de land-

bouw zich stormachtig ontwikkeld. De

introductie van onder andere kunst-

mest, toenemende mechanisatie, zaad-

veredeling en het gebruik van gewas-

beschermingsmiddelen, hebben het me-

de mogelijk gemaakt dat Nederland we-

reldwijd de tweede grootste exporteur

van agrarische producten werd. Een

prestatie van formaat. De Veen-

koloniën hebben daar, als belangrijk

landbouwgebied in Nederland, hun bij-

drage aan geleverd. De ontwikkeling

naar intensieve landbouw kent echter

ook zijn schaduwzijden.

Duurzaam bodemgebruik: stabiele

productie van gezonde gewassen
De ontwikkelingen in de landbouw zijn

voor een belangrijk deel gebaseerd op

economische principes, terwijl de pro-

ductiecapaciteit van de bodem in es-

sentie afhankelijk is van natuurlijke

principes. Duidelijk is dat er spanning

bestaat tussen economie en duurzaam-

heid. De intensivering van de land-

bouw heeft grote gevolgen voor de lang-

e termijn bodemvruchtbaarheid. Ten op-

zichte van de ‘ongerepte’bodem is vrij-

wel altijd een sterk afwijkende nutri-

ëntenbalans ontstaan, heeft het bodem-

leven zich aangepast aan snel opneem-

bare voedingsstoffen, is de aard van de

organische stof veranderd en is de van

nature geringe minerale buffercapaci-

teit/nutriëntenvoorraad van onder ande-

re de arme zandgronden in de veenk-

oloniën verder aangetast.

Naast het op peil houden van de pro-

ductiviteit en vitaliteit van de bodem

zijn er maatschappelijke ontwikkeling-

en waar een toekomstgerichte land-

bouw rekening mee zal willen houden.

Belangrijke elementen hierin, naast

duurzame bodemvruchtbaarheid, zijn

bijvoorbeeld biodiversiteit, grondwa-

terkwaliteit en CO2-reductie.

Op basis van de kennis anno 2012 zijn

er uitstekende perspectieven om de vita-

liteit van de bodem als primaire pro-

ductiefactor op een hoger plan te

brengen en tegelijk invulling te geven

aan maatschappelijke wensen die aan

de landbouw worden gesteld. De speci-

fieke problemen van de Veenkoloniën,

zoals bijvoorbeeld een laag organisch

stofgehalte en de droogte- en stuifge-

voeligheid van de bodem, krijgen door

het gebruik van steenmeel mede een

duw in de gewenste richting.

De uitdaging is om een nieuw bewust-

zijn van het functioneren van de bodem

te integreren in de huidige landbouw-

kundige praktijk in de Veenkoloniën.

De functie van silicaatmineralen in de

bodem speelt hierbij een grote, nu nog

ondergewaardeerde, rol. Met dit pro-

ject verwachten initiatiefnemers om

naast het opdoen van praktijervaring

ook een bijdrage te leveren in dit be-

wustwordingsproces.

De (ongekend) nuttige rol van steen-

meel
Steenmeelbemesting met fijngemalen

vulkanische silicaatgesteenten met een

hoog gehalte aan calcium, magnesium

en/of kalium en de verschillende essen-

tiële sporenelementen, is een serieus

antwoord op de voortschrijdende afne-

mende bodemvruchtbaarheid. Deze na-

tuurlijke vorm van bodemverbetering

wordt al eeuwenlang op kleine schaal,

meestal door biologische boeren en

tuinders, toegepast. Door de sterke ver-

bondenheid met deze kleine groep en

beperkte kennis over de werking van

steenmeel is het gebruik ervan tot op he-

den nooit op grote schaal doorgebro-

ken. Recente wetenschappelijke in-

zichten bieden echter een goede basis

voor een revival van deze oude tech-

niek.

Redelijk bekend is dat steenmeel van

vulkanische gesteenten een goede

‘slow release’ meststof is en dat het

zuurbindende waarde heeft. Naast leve-

ring van Ca, Mg, Fe, Na, K en sporene-

lementen is steenmeel in het bijzonder

een goede bron van silicium, dat de cel-

wand verstevigt en de weerbaarheid

van de plant vergroot. De bemestende

waarde wordt overigens sterk bepaald

door het soort steenmeel dat gebruikt

wordt. In de proef bij de familie Schrör

wordt basaltsteenmeel gebruikt van het

handelsmerk Basa Box. Omdat bij de

huidige bemesting de Kali-voorziening

onder controle is, is gekozen voor een

gesteentemeel dat in verhouding

rijk(er) is aan calcium, magnesium,

mangaan, zink en kobalt.

Weinig bekend zijn nieuwe inzichten

over de werking van bodemmineralen

voor organische stof en de interacties

met bodemorganismen. Een belangrijk

nieuw inzicht is dat de mineralen die

bepalend zijn voor de inherente vrucht-

baarheid van de bodem door met stik-

stofbemesting gepaard gaande verzu-

ring van de intensieve landbouw, onom-

keerbaar verdwijnen of hun werking

verliezen. Hierdoor nemen bodemei-

genschappen zoals pH-bufferend ver-

mogen, kationuitwisselingscapaciteit

(CEC) en lange termijn nutriëntnale-

vering af. De gevolgen zijn het snelst

waarneembaar in mineraalarme gron-

den, zoals de Veenkoloniale zandgron-

den.

Het gevolg van deze verarming is dat in

de toekomst steeds meer gewasbe-

scherming, bekalking en bemesting

nodig zal zijn om het verlies aan deze

minerale vruchtbaarheid te compense-

ren. Dit zal de uitputting van de sili-

caatmineralen in de bodem slechts

versnellen, het organisch stofgehalte

doen afnemen en de belasting van het

oppervlakte- en grondwater doen toe-

nemen.

Steenmeel wordt populair

Jan Hania in Westergeest is één van de deelnemers aan de proef met steenmeel in Noordoost-Friesland. Zijn eerste indruk
is dat het groener wordt door het gebruik van steenmeel. De proef duurt drie jaar.                     Foto: Anne van der Woude

Recent heeft Mulder Agro het boek

Justus von Liebig: ‘De zoektocht

naar Kringloop-landbouw’uitgege-

ven. Justus von Liebig was op 21-

jarige leeftijd hoogleraar en deed

onderzoek naar minerale bemes-

ting. Hij wordt gezien als de grond-

legger van de kunstmest. Op latere

leeftijd komt hij tot andere inzich-

ten en beschrijft dit in een essay.

De naam van Justus von Liebig is voor

altijd verbonden met de agrarische

sector als uitvinder van de kunstmest

en daarmee de grondlegger van de

meest revolutionaire ontwikkeling in

de landbouw. Dat deze beroemde we-

tenschapper ook de eerste en meest

prominente criticus was met betrek-

king tot kunstmestgebruik is echter

minder bekend. Net zoals Albert

Einstein scherpe kritiek had op de

toepassing van zijn onderzoek in ver-

nietigingswapens, was ook Justus von

Liebig een fel bestrijder van het ge-

bruik zijner ontdekking. Het onge-

breideld strooien van kunstmest zag

hij als een groot gevaar voor een ge-

zond bodemleven en een verant-

woord agrarisch product. Als direct

betrokkene kon hij tevens de sterk-

ste argumenten hierbij formuleren

voor het debat over bodemvrucht-

baarheid, de stikstofkringloop, de

gezondheid van milieu, gewas en

consument enz. Op latere leeftijd

ontdekte Justus von Liebig dat de

focus op stikstof in de bemesting bij

nader inzien verkeerd was. Hij ont-

dekte dat stikstof door het bodemle-

ven naar behoefte werd gebonden

of vervluchtigd. Iets als een soort

ademhaling van de bodem. Wat hij

veel belangrijker vond voor de duur-

zame bodemvruchtbaarheid is wat

hem betreft de organische stof in de

bodem. En dan met name de humus en

de vruchtbaarheid van de bodem.

Eén van de uitspraken uit het boekje;
Als de bodem gebrek heeft aan mine-

rale bestanddelen dan geven ammoni-

umzouten als meststof hetzelfde ef-

fect als brandewijn op arme mensen

om hun werkkracht te verhogen.
Deze uitgave bevat de vertaling van

een kritische essay dat hij hierover

publiceerde in 1861. De hoge actuali-

teitswaarde in deze inmiddels 150 jaar

oude tekst is opvallend.
Voor het huidige debat in de landbouw

kan, door de kracht van zijn argumen-

ten, dit boekje van grote betekenis zijn

en een bijdrage leveren aan de bewust-

wording van allen die in of voor de

agrarische sector werken.

ISBN: 978-90-817996-0-7
Uitgeverij: MulderAgro BV

Justus von Liebig

’De zoektocht naar kringlooplandbouw’

Bodemverbetering maakt Veenkoloniën vitaler
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Er wordt regelmatig gevraagd wat er
nu zo bijzonder is aan de Flex mest-
stoffen lijn. In dit artikel zullen wij
proberen daar een antwoord op te ge-
ven.

Zouten
Als men plantenvoeding bekijkt dan
kunnen planten gevoed worden met
zouten bv KAS, MAP en Kalizout. Al
deze zouten bestaan uit een negatief en
een positief geladen ion. Zo is bij KAS
de nitraat negatief geladen en de ammo-
nium positief. Ze blijven door hun te-
gengestelde lading aan elkaar vast zit-
ten. Brengen we zouten in oplossing
dan gaan ze differentiëren. Het positie-
ve en negatieve ion gaan tussen de wa-
termoleculen zitten in opgeloste vorm.
In deze vorm zijn ze gemakkelijk op-
neembaar, maar spoelen ze ook gemak-
kelijker uit. Vooral negatief geladen io-
nen spoelen gemakkelijk uit!

Zuren
Je kunt planten ook voeden met zuren
bv Zwavelzuur, Salpeterzuur en Fos-
forzuur. In deze vorm zijn de voedings-
elementen zeer goed beschikbaar, maar
men moet ze flink verdunnen om ge-
wasschade te voorkomen. De glastuin-
bouw maakt van deze technieken veel-
vuldig gebruik. Omdat het water con-
stant circuleert is uitspoeling hier niet
aan de orde!

Chelaten
Nu zou het mooi zijn als we in de akker-
bouw een vorm van bemesting zouden
kunnen vinden die wel een snelle opna-
me kan garanderen, maar waarbij uit-
spoeling niet aan de orde is. Een goed
functionerend klei-humus complex
houdt veel voedingstoffen vast, van-
daar dat men daar in eerste instantie de
oplossing zag. Van hieruit is de chelaat-
vorming ontwikkeld. Een chelaat is als
het ware een klauw van organisch mate-
riaal welke om het element gesloten
ligt. Het element spoelt hierdoor niet uit
en kan toch snel opgenomen worden.
Het nadeel van chelaten is echter de
prijs. Bodembemesting met chelaten is
zo goed als onbetaalbaar.

Flexifisering
Een andere methode is om meststoffen
in een keten te binden. Dit doen we bv
bij poly-fosfaten. We rijgen dan fos-
faatmoleculen als het ware aan een
lange ketting. Bodemactiviteit van mi-
cro-organismen en enzymen koppelen
de fosfaten gedurende de groei los en
het fosfaat komt beschikbaar. Met deze
methode kan men fosfaten goed aan el-
kaar rijgen, maar het tussen passen van
andere elementen zoals stikstof in de ke-
ten is zo goed als onmogelijk. En toen
kwam er iemand op het idee om de prin-
cipes van polyketens met het principe
van chelateren te combineren. Op deze
manier is het Flex fertilizer system ont-
staan. Door bepaalde mengsels van zou-
ten en zuren te mengen in combinatie
met een speciale Flex-mix, ontstaan
lange ketens van de verschillende voe-
dingselementen. In de grond worden de-

ze ketens, door activiteit van enzymen
en het bodemleven, ingekort en komt
de meststof voor de plant beschikbaar
zonder uit te spoelen. Hierin ligt dan
ook het feit dat men op lichte gronden
niet alleen behoorlijk op meststoffen
kan besparen, maar ook snel effecten
van Flex-meststoffen ziet. Op gronden
met een hoge CEC welke niet geheel ge-
vuld is zal men daarentegen veel min-
der gemakkelijk de effecten van Flex-
meststoffen kunnen waarnemen. Op de
meeste grond analyse staat tegenwoor-
dig het CEC vermeldt. Deze variëren
van onder de 100 (zeer arm) tot boven
de 400. Hoe lager de CEC hoe groter
men een positief effect van het Flex fer-
tilizer system mag verwachten.

Flex 255 speciale bladmeststof
Flex Fertilizer heeft een speciale blad-
meststof Flex255 (18N Ca+Mg+Mn),
waarbij efficiënte overbemesting cen-
traal staat. Daarnaast is de bladmeststof
ook nog zeer snel opneembaar voor het
blad. Deze bladmeststof bevat essenti-
ële elementen, zoals calcium, magnesi-
um, en mangaan, voor een optimale on-
dersteuning bij de groei van het gewas.
Efficiënt overbemesten is het optimaal
gebruiken van stikstof. De 18% stikstof
in bladmeststof van Flex Fertilizer is in
amide vorm beschikbaar. Dit houdt in
dat de stikstof elektrisch neutraal is,
waardoor het zeer goed opneembaar is
voor het blad en ook direct verwerkt
kan worden door de plant. Binnen 4-5
uur is 90% van de stikstof opgenomen

door de plant. Uit wetenschappelijk on-
derzoek is verder gebleken dat door de
optimale opname 1 kg stikstof uit Flex
bladmeststof qua voeding gelijk staat
aan 2,8 kg stikstof uit kalksalpeter. Ook
de extra sporenelementen worden door
de elektrisch neutrale verbinding zeer
snel opgenomen door het blad. De ef-

fecten van deze bladmeststof zijn snel
terug te zien in het gewas. Voordelen
van de Flex bladmeststoffen t.o.v. tradi-
tionele stikstof bladmeststoffen:
• Volledig opneembaar door het blad
• Snel werkend.
• Geen energieverlies bij de plant door
omzetting van nitraat naar amide.

• Kan uitstekend gebruikt worden bij
correctie stikstofbehoefte.
• Bevat noodzakelijke sporenelemen-
ten die hiermeee ook efficiënt worden
opgenomen.
• Kan met vrijwel alle (fungiciden) be-
strijdingsmiddelen meegespoten wor-
den.

Het beter benutten van meststoffen is dat altijd mogelijk?

Er wordt de laatste tijd veel gespro-
ken over het zgn. Albrecht systeem.
We komen het zelfs tegenwoordig op
onze bodemanalyse uitslagen van het
BLGG Agroexpertus tegen in de
vorm van de CEC en de CEC bezet-
ting.

Wie was Albrecht en wat bracht hem er
toe het zgn. Albrecht systeem te ont-
wikkelen. In een aantal artikelen zullen
wij trachten het een en ander over het
Albrecht systeem uit de doeken te doen
en tevens aan proberen te geven waar de
plus- en minpunten van dit systeem lig-
gen.

William AAlbrecht (1888-1974) groei-
de op inAmerika als een zoon van Duit-
se immigranten. Hij studeerde verschil-
lende vakken maar koos later om verder
te gaan in de biologie en landbouwwe-
tenschappen. Hij was zijn tijd ver voor-
uit in zijn denken over de relatie tussen
de kwaliteit van voedsel en de grond
waar het op groeit. Na zijn studie werd
hij uiteindelijk professor aan de univer-
siteit van Illinois en voorzitter van het
bodemkundig departement aan de uni-
versiteit van Missouri. Albrecht had in
zijn tijd een hoog aanzien. Zijn theo-
rieen werden echter met de komst van
de kunstmest meer en meer vergeten. In
de biologische landbouw (vooral in

Amerika) wordt echter tot op de dag
van vandaag met zijn methodes ge-
werkt.
In Amerika is het vooral Neill Kinsley
geweest die zijn ideeën weer onder de
aandacht heeft gebracht van de traditio-
nele landbouw. Kinsley echter gaat in
zijn boek “Hands on Agronomy” wel
erg kort door de bocht en doet het werk
van Albrecht dan ook geen eer aan. He-

laas voor Albrecht heeft Kinsley vele
volgelingen welke zich over heel Ame-
rika en Europa verspreiden met vaak
niet de adviezen bij zich zoals door
Albrecht bedoeld.Albrecht was een pro-
fessor die ook met beide benen in de
praktijk stond. Zo deed hij het meeste

van zijn onderzoeken zelf en schreef hij
veelvuldig in de Amerikaanse land-
bouw bladen. Zijn artikelen werden erg
gewaardeerd en zijn later gebundeld uit-
gegeven als “The Albrecht papers 1 &
2”. Alhoewel alleen in het Engels ver-
krijgbaar zijn ze zeer de moeite van het
lezen waard.

Uit proeven welke hij zelf deed in o.a.

opgepotte planten trok Albrecht con-
clusies. Hiervoor gebruikte hij meestal
soja, luzerne en klaver. Niet verwon-
derlijk want in de staten waar hij werk-
zaam was waren dit de belangrijkste ge-
wassen. Soja en klaver voor de akker-
bouwers en luzerne en klaver voor de

veehouders.

Albrecht bestudeerde ook de gronden
vanAmerika van oost naar west en keek
naar de verschillen in de vruchtbaar-
heid. Door de gronden te analyseren
kwam hij tot een paar allesbepalende
conclusies waar tot op de dag van van-
daag mee gewerkt wordt.

Enkele van zijn conclusies waren:
De bindingskracht van de grond
(TEC/CEC) is een zeer belangrijk gege-
ven voor het voortbrengend vermogen
van een grond. Vergelijk een TEC/CEC
maar met een capaciteit van een accu.
De aan deze accu gebonden positie gela-
den elementen Calcium, Magnesium,
Kalium, Natrium, Waterstof en Alumi-
nium bepalen in hoofdzaak de mate van
voortbrengend vermogen van een
grond (het stroom leverend vermogen
van de accu).
Door deze elementen in de gewenste
verhouding aan het TEC te krijgen (klei
humuscomplex) wordt de basis gelegd
voor een optimale opbrengst aldus
Albrecht.

Albrecht werkte vooral met vlinder-
bloemige gewassen zoals Soja, klaver
en overige bonen. Het meeste onder-
zoek wat hij heeft gedaan heeft dan ook
betrekking op deze gewassen.

De bodem als accu

Bokashi Humostart Efficië-N-t 28

Bokashi lasagna maken op Schier-
monnikoog. Naar aanleiding van een
lezing over bodemvruchtbaarheid
van Mulder Agro op Schiermonnik-
oog, zijn een aantal veehouders be-
gonnen met het aanmaken van een Bo-
kashi-lasagna om de bodemvrucht-
baarheid te verbeteren.

Proeftuin Zwaagdijk heeft een proef
uitgevoerd en geconstateerd, dat er
met toepassing van minder fosfaat
een gelijke opbrengst behaald kan
worden met een hoger zetmeelge-
halte. Efficiëntere manier van ma-
ïsbemesting is wel degelijk mogelijk
met Humostart.

In opdracht van Agro-Vital uit
Noordwolde is in het groeisei-
zoen 2011 onderzoek gedaan
naar een nieuwe vorm van be-
mesting in wintertarwe. Proef-
tuin Zwaagdijk toont aan het ef-
fect van EfficieNt28 in winter-
tarwe.
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Op diverse plekken in het land, van

Zeeland tot Schiermonnikoog zijn in-

middels ervaringen met Bokashi op-

gedaan. De tegenhanger op de markt

is Compost wat al langere tijd be-

kend is in de land- en tuinbouw. Om

het verschil aan te kunnen tonen tus-

sen Compost en Bokashi is er eind

september een onderzoek gestart.

FIS (Feed Innovation Service) is het be-

drijf dat het onderzoek begeleidt en

Van den Hengel boerderijcomposte-

ring in Achterveld voert het onderzoek

uit op het bedrijf waar alle middelen

aanwezig zijn om de Bokashi en Com-

post te maken.
Het verschil is dat bij Composteren

zuurstof wordt toegevoegd door regel-

matig de hoop om te zetten met een

frees waarbij er veel voeding en ener-

gie verloren gaat. Het is een proces

waarbij door warmte en zuurstof de

hoop langzaam ‘opbrandt’ en hierdoor

zie je composthopen ook langzaam klei-

ner worden. Bokashi maken is het fer-

menteren van organisch materiaal. Dit

proces vindt plaats zonder zuurstof on-

der plastic en zonder bewerkingen tij-

dens het proces. Tijdens het klaarma-

ken van de hoop wordt er Zeeschel-

penkalk, Kleimineralen en Microferm

(effectieve micro-organismen) toege-

voegd. Na een periode van 6 tot 8 we-

ken is het materiaal gefermenteerd.
De verwachting is dat door het anae-

roob omzetten (fermenteren) van orga-

nisch materiaal meer voedingsstoffen

behouden blijven in het product en er

minder CO2 uitstoot is dan bij compos-

teren. Er zijn bij Van den Hengel twee

hopen gemaakt waarvan één volgens

het Bokashi principe is gemaakt en de

andere gecomposteerd. Het uitgangs-

materiaal bestond uit bermmaaisel. Uit

de eerste resultaten blijkt dat er grote

temperatuurverschillen zitten tussen

Bokashi(koud) en Compost (warm) zie

grafiek. Ook het eindgewicht verschilt

sterk (Bokashi begin 14.322 kg, eind

13.870 t.o.v. Compost begin 13.400 kg,

eind 5070 kg). Zowel Bokashi als Com-

post is organisch materiaal, maar wij

verwachten door het fermentatieproces

bij Bokashi een rijker organisch pro-

duct met meer voeding en door toedie-

ning op de grond uiteindelijk ook meer

humus in de bodem. Compost is hoofd-

zakelijk organische stof. Het gezegde:

“Humus is wel organische stof, maar

Organische stof is geen Humus” is hier

van toepassing. Verdere details zullen

worden uitgewerkt en binnenkort be-

kend worden gemaakt.

Fermenteren versus Composteren

Bokashi, besparen afvoerkostenBokashi maken in de praktijk

Harry Veenstra: ‘Lekker Bokashi maken’

Door Wiebe Dijkstra

Onderweg naar het interview over Flex

Fertilizer voor de veehouderij brengt ver-

tegenwoordiger Harry Veenstra uw ver-

slaggever op de hoogte van het leverings-

programma van Agriton/Agri Vital. Van

alle middelen kent hij de achtergrond. Echt

op dreef komt hij als hij vertelt over de

Bokashi lasagna, het composteren van

organisch restmateriaal. Het klinkt alsof

het gaat om een heerlijke ovenschotel.

,,Dat is toch ook een beetje zo?’’

Op meerdere plaatsen is een Bokashi-hoop

gemaakt.
Op Schiermonnikoog gebruikte een aantal

veehouders restmateriaal zoals stro, vaste

mest, kalvermest en riet voor de lasagna.

Daaraan is Ostrea zeeschelpenkalk toege-

voegd, evenals Edasil kleimineralen en

Microferm. ,,In zes tot acht weken heb je

dan een smakelijke hap, waar het maïsland

u dankbaar voor is’’, zegt Veenstra. Het

onderzoek, dat intussen is opgezet, moet

bewijzen of het product kan concurreren

met compost.

Op de website van de Boerderij staat

een uitgebreide fotoreportage in de

rubriek Akkerbouw (17 jan 2012).

Met behulp van 20 foto’s wordt een

goede impressie geven van het

maken van Bokashi.

Jan en Harry de With in Nagele (Fl.)

maken voor het tweede jaar compost

van al het organisch afval van hun ak-

kerbouw- en bloembollenbedrijf. Dit

moeten de telers anders afvoeren van-

wege kans op verspreiding van ziekten.

Dat kost op jaarbasis al gauw €2.000.

Composteren is goedkoper.

Het van oorsprong veebedrijf heeft een

sleufsilo waarin de telers alle materiaal

storten. Dit scheppen ze regelmatig

door elkaar. Eerst met de heftruck,

maar als de sleufsilo voller raakt, moet

er een kraan aan te pas komen. Een

beeld van de stortplaats waar de ver-

schillende restproducten liggen. Dit

zijn vooral restanten die bij de verwer-

king van de tulpenbollen vrij komen,

maar ook ondermaat aardappelen, uien

en witlofresten. De telers maken de

sleufsilo nu leeg voor de aanleg van een

kuil waar het composteren werkelijk

plaatsvindt. Extra stro maakt het pro-

duct luchtig. Harry de With verdeelt

vanuit een 20 literbus Micoferm over

de hele sleufsilo. Per kuub is hiervan 1

à 2 liter nodig.

Microferm is een mengsel van micro-

organismen dat het omzettingsproces

bevordert. Kraanmachinist Hans Bom

van loonbedrijf De Rijke in Nagele

mengt de hoop tijdens en tussen het

laden door. Zo komen het stro en de

Microferm er al redelijk goed door-

heen. De pluspunten van het systeem

aldus De With:
1 besparing afvoerkosten organisch

materiaal;
2 besparing aanvoerkosten gft;

3 behoud mineralen binnen het eigen

bedrijf;
4 opwaardering organischestofbalans;

5 een gezond bodemleven.

Tussentijds doet De With er stro bij en

mengt het geheel goed. Er kan eventu-

eel ook mest aan toegevoegd worden.

Jan Hoekstra van het gelijknamig loon-

bedrijf Hoekstra in Oosterzee (Fr.)

brengt de grondstof voor de compost

met een Massey Ferguson 7490 en een

grote mestverspreider op de plek waar

de kuil komt. De verticale walsen ver-

delen en mengen het product perfect tot

een homogene massa die straks mooie

compost geeft. Er ontstaat een strakke

bult van ongeveer 200 ton. De totale

kosten hiervoor bedragen zo’n €1.250.

Dat is minder dan de afvoerkosten van

het restmateriaal.

Als het storten klaar is, werken de telers

met heftrucks de kuil af, zodat het plas-

tic er op kan om de kuil luchtdicht af te

dekken. Nog even met de schop wat

bijwerken en dan met een touw de

breedte van het plastic kleed bepalen.

De 12 meter brede rol wordt met be-

hulp van de lepels van twee heftrucks

uitgerold. Met z’n tweeën is het dan

goed te doen. Vanwege de wind leggen

de telers eerst de zijkant met zand vast,

voordat ze het hele kleed er over trek-

ken. Het plastic moet er strak over en

luchtdicht sluiten. Het composterings-

proces duurt ongeveer acht weken.

De compost rijdt De With dit voorjaar

uit op het aardappelland. Jan de With

laat hier een restant zien van het eerste

jaar en vertelt dat je heel secuur moet

werken om een mooie bult Bokashi-

compost te maken. Nauwkeurig wer-

ken is heel belangrijk, zodat alle even-

tuele ziektekiemen en onkruid goed

verteren en er schone en veilige com-

post overblijft.

Bokashi lasagna maken op Schiermonnik-
oog. Naar aanleiding van een lezing over bo-
demvruchtbaarheid van Mulder Agro BV
op Schiermonnikoog is een aantal veehou-
ders begonnen met het aanmaken van een
grote Bokashi-lasagna.

Aan diverse materialen, zoals stro, vaste
mest, drijfmest, kalvermest en riet zijn
Ostrea Zeeschelpenkalk, Edasil kleimine-
ralen en Microferm toegevoegd en vervol-
gens afgedekt met plastic.

Na een periode van 6-8 weken zal de fer-
mentatie klaar zijn. De Bokashi lasagna zal
worden gebruikt op het maïsland. Wij hou-
den u graag op de hoogte van de ontwikke-
lingen op Schiermonnikoog.

Fermenteren Composteren
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Composteren zonder zuurstof

Mengen

Fermenteren zonder zuurstof

Meerdere malen keren



De samenwerkende bedrijven binnen
het “Groei in balans!” concept (Agri-
ton BV, Mol Agrocom BV, Ten Brinke
BV en van Iperen BV) willen verder
investeren in het delen en uitdragen
van kennis op gebied bemesting met
indirecte dan wel directe invloed op
gewasbescherming.

Gewasbescherming en bemesting zijn
nauw met elkaar verbonden. Dit is de
laatste jaren door de aangescherpte mest-
wetgeving duidelijk naar voren geko-
men. Dit vraagt niet alleen om nieuwe
producten, maar ook om een andere aan-
pak van gewasbescherming en bemes-
ting dan voorheen. Deze nieuwe inzich-
ten en producten verdienen onder
Nederlandse omstandigheden gedegen
bestudeerd te worden voordat ze op gro-
te schaal worden ingezet. Door kennis
van de individuele bedrijven te bundelen
en door het aanleggen van meerjarige
proefvelden willen de “Groei in balans!”

partners de landbouwer van praktische
adviezen en nieuwe ontwikkelingen
voorzien die de continuïteit van hoog-
waardige land- en tuinbouw bevordert.

Overheid en samenleving stellen steeds
strengere eisen aan de manier waarop
voedsel wordt geproduceerd. Kwali-
tatief hoogwaardig voedsel met een zo
laag mogelijke milieubelasting staat

daarbij voorop. Hierdoor zal op een ande-
re manier naar bemesting en gewasbe-
scherming gekeken moeten worden.
Veel resultaten van onderzoek uit de
vorige eeuw zullen geen adequaat ant-
woord meer geven op de problematiek
van vandaag. Kennisbundeling en geza-
menlijk onderzoek is van wezenlijk be-
lang om de telers tijdig van die informa-
tie te voorzien welke binnen de over-

heidsdoelstelling passen met behoud van
opbrengst en kwaliteit. Adviezen binnen
het “Groei in balans!” concept zijn geba-
seerd op gedegen landbouwkundige
kennis, ondersteunt met meerjarig land-
bouwkundig onderzoek.

De groep nodigt ook andere bedrijven
uit om gezamenlijk bovenstaande
doelen te bereiken.

Vloeibaar bemesten heeft een naam!

De bedrijven welke samenwerken in
“Groei in balans!” stellen zich tot doel
meer kennis te vergaren welke ten
goede komt aan de agrarische sector.
Men realiseert dit door de expertise
welke in elk bedrijf afzonderlijk aan-
wezig is te bundelen en te kanaliseren
en daar waar hiaten zijn deze zo moge-
lijk aan te vullen. Door de verder gaan-
de privatisering van overheidsdien-
sten binnen de Nederlandse land- en
tuinbouw dreigt een stuk objectieve
kennis weg te vallen. Om dit op te vul-
len willen de gezamenlijke “Groei in
balans!” bedrijven elkaar ondersteu-
nen en versterken met het delen van
kennis en het laten uitvoeren van onaf-
hankelijk onderzoek.

De doelstelling van de gezamenlijke
bedrijven is om niet zozeer product ge-
richt te werken maar vooral kennis ge-
richt. Door de kennis openlijk met elkaar
te delen kan een ieder haar klanten zo
objectief mogelijk van een gedegen voor-
lichting voorzien. Bemesting wordt
steeds meer een specialisme met een
grote verscheidenheid aan producten.
Het zal naar de toekomst toe steeds be-
langrijker worden om de specifieke
kenmerken van de verschillende mest-
stoffen te begrijpen en te weten hoe toe te
passen voor een optimaal technisch en
economisch resultaat. Van hieruit kun-
nen dan keuzes worden gemaakt voor
een zo efficiënt mogelijke bemesting-
strategie.

Doelstelling
”Groei in balans!” is een totaalconcept
van bemesting voor de landbouw, waar-
bij de bodemvruchtbaarheid duurzaam
wordt verbeterd. Met het juiste advies
gecombineerd met de juiste producten
bieden wij de teler een oplossing voor
een evenwichtige bedrijfskringloop van
organische en anorganische meststoffen.
Groei in balans betekent een hoger ren-
dement voor akkerbouw, vollegronds-
groententeelt en veehouderij.

Fosfaatruimte
Akkerbouwer en varkenshouder Mark
Haverkamp is er nauw bij betrokken.
„Mijn streven is zo veel fosfaatruimte te

creëren, dat ik de eigen varkensmest
kwijt kan”. Mark Haverkamp heeft in
maatschap met zijn ouders een akker-
bouwbedrijf van 66 hectare. Naast het
akkerbouwbedrijf heeft Haverkamp
2000 vleesvarkens. Hij wil graag zo veel
mogelijk gebruikmaken van de eigen
varkensmest. “Dat scheelt in de mestaf-
zet en kunstmestgebruik.” In dat kader
doet hij mee aan het project “Groei in
balans!” Samen met Ton van de
Meeberg, van Ten Brinke uit Creil heeft
hij een bemestingsplan opgesteld. Voor
het poten heeft Haverkamp een fronttank
op de trekker om tijdens het poten een
behandeling uit te voeren met Subliem
tegen Rhizoctonia. Voor de bemesting

daarna maakt hij gebruik van de meststof
Flex Fertilizer. Tijdens het frezen van de
ruggen wordt de vloeibare meststof Flex
12-12 met sporenelementen Borium en
Zink vanuit de fronttank en een verdeler
met injecteur in de rug geïnjecteerd.
Daarmee wordt 155 kg toegediend. Dat
is 19 kg zuivere stikstof en fosfaat dat bij
de knol wordt gebracht.

Organische mest
Doel van het project “Groei in balans!“ is
het streven naar duurzame landbouw
door zo veel mogelijk organische mest
uit te rijden. “De structuur en kwaliteit
van de bodem op niveau houden kan
alleen met het gebruik van zo veel moge-
lijk organische mest en minimum hoe-
veelheid kunstmest”, zegt Wouter Ten
Brinke .
Samen proberen de vier toeleveringsbe-
drijven de benodigde kunstmest zo effi-
ciënt mogelijk toe te passen. Daarbij
zoeken ze naar soorten die zo weinig
mogelijk of niet uitspoelen en waarvan
de plant optimaal kan profiteren.

Meststoffen als Flex Fertilizer en
Powerline zijn nauwkeurig toe te dienen
en laten ruimte over voor organische
mest. Dit geldt ook voor gras en maïs.
”Goede bemesting is belangrijk voor de
opname van sporenelementen en daar-
mee voor de gezondheid van het vee.
Veehouders zijn meer dan alleen produ-
cent van melk, ze zijn ook plantentelers”
aldus Ten Brinke.

Veel onderzoek naar bemestingnor-
men is gedaan in de zestiger en zeven-
tiger jaren van de vorige eeuw. We
hebben in die jaren dan ook enorme
opbrengstverhogingen kunnen reali-
seren door het gebruik van kunstmest.

Dat met het gebruik van kunstmest ook
het organische stof gehalte, lees humus-
gehalte, in de bodem daalde kreeg in die
tijd weinig tot geen aandacht. Door het
dalen van het humusgehalte in de bodem
is het gedrag van kunstmest in de bodem
en de effecten van deze kunstmest op de
plant flink veranderd. Zo is door het
dalen van het humusgehalte het buffer-
effect van de grond flink gedaald waarde
door er veel meer meststoffen uit gaan
spoelen. Hier wordt met onze bemesting
normen helaas geen rekening meer mee
gehouden. Ook het hoge zoutgehalte van
onze hedendaagse kunstmeststoffen
heeft een groter negatief effect bij gron-
den met een laag humusgehalte. Er treedt

eerder zoutschade op. Helaas wordt er
tegenwoordig door het wegvallen van
Wagenings onderzoekgeld weinig tot
geen fundamenteel onafhankelijk onder-
zoek meer gepleegd. Het gevolg is dat er

op veel plekken onjuist en te veel wordt
bemest. Dit is een onnodige kostenpost
voor de boer. Door de samenwerking
binnen groei en balans proberen de sa-
menwerkende bedrijven door middel

van onafhankelijk onderzoek meer in-
zicht te krijgen in het optimaal bemesten
van gewassen onder onze hedendaagse
omstandigheden. Hierdoor hopen zij
objectievere voorlichting te kunnen ge-
ven hetgeen leidt tot een beter rendement
voor de boer en een lagere belasting voor
het milieu. Het eerste is van belang voor
de toeleveringssector, want alleen bij
een renderende land- en tuinbouw is hun
toekomst verzekerd. Ook het tweede
punt is zeker niet onbelangrijk. De land-
en tuinbouw zal alleen dan kunstmest
voor hun tak kunnen behouden als we
aan kunnen tonen dat de milieubelasting
verminderd.
Dit zal aangetoond moeten worden met
onafhankelijk landbouwkundig onder-
zoek. Vloeibare bemesting op basis van
zuren en specifiek geplaatste micro start
meststoffen, hebben inmiddels in het
gepleegde onafhankelijk onderzoek
aangetoond deze uitdagingen voor de
toekomst aan te kunnen.

De afgelopen 30 jaar is er in Neder-
land een privatiseringsgolf op gang
gekomen. Veel overheidstaken zijn
overgeheveld naar het bedrijfsleven
met het idee dat onderlinge concur-
rentie zou leiden tot lagere kosten.

Dit is niet alleen bij onze nutsbedrijven
het geval geweest maar ook bij onder-
wijs- en onderzoekinstellingen heeft de
privatisering flink huisgehouden. Veel
van de met overheidsgeld betaalde on-
derzoekinstituten moesten op eigen be-
nen komen te staan en zorgen voor hun
eigen inkomen.
Dit heeft veelal geleid tot meer competi-
tie waardoor er naarstig is gezocht naar
goedkopere, alternatieve onderzoekmet-
hoden. Echter, met deze gang van zaken
is er ook een stuk van de nauwkeurigheid
verloren gegaan. Niet dat men er volle-
dig naast zit maar de gegevens geven
steeds meer een richting aan in plaats van
absolute waarheden. Op zich is dit niet
zo erg, ware het niet dat de veevoeding
en bemestingadviseurs juist steeds meer
met absolute eenheden moeten gaan
werken. Een fosfaat- onderzoek maakt
straks uit of een boer 50 of 70 kg fosfaat
mag gaan aanwenden en BEX bepaalt
aan de hand van de uitslagen van geno-
men monsters een belangrijk deel van
het inkomen van de boer. Eenzelfde mon-
ster naar drie verschillende laboratori-
ums sturen kan in veel gevallen geld
opleveren. De verschillen kunnen der-

mate groot zijn dat dit geld op gaat leve-
ren in plaats van geld kosten. Zo is het
helaas ook gesteld met veel landbouw-
kundig onderzoek.

Gedegen landbouwkundig onderzoek
zou gestoeld moeten zijn op proeven
over meerdere jaren met meerdere her-
halingen. Vervolgens zou dit statistisch
getoetst moeten worden voordat er con-

clusies getrokken gaan worden. Helaas
ook hier heeft de tijd haar tol geëist.
Onderzoek is duur geworden en hoe
minder proeven met minder herhaling-
en, hoe goedkoper het wordt! Als we
vervolgens met dergelijk verkregen on-
derzoeksresultaten de boer op gaan is de
boer de dupe en hierdoor uiteindelijk de
gehele agrarische sector. Het is in het
algemeen landbouwbelang dat er gede-

gen en goed onderzoek gedaan wordt.
Het lijkt er echter op dat met de richting
welke laboratoria en onderzoekinstitu-
ten noodgedwongen opgaan, dit alge-
meen belang niet wordt gediend. Groei
in balans wil met gedegen, onafhank-
elijk onderzoek en door de discussie met
de laboratoria aan te gaan, proberen een
zo goed mogelijk onderbouwd advies bij
de teler neer te leggen.

Kennis als basis Onafhankelijk of commercieel onderzoek?

Groei in Balans voor rendement en milieu “Groei in balans!” wil verder met duurzaam onderzoek

Agriton is leverancier en producent van natuurlijke producten voor de agrarische
sector. Deze producten zijn erop gericht om de chemische, fysische en biologi-
sche aspecten in de kringloop bodem-plant-dier-mest te verbeteren. Deze drie
processen werken onafscheidelijk met elkaar samen aan een duurzame land- en
tuinbouw. Kennisoverdracht, research en development staan bij Agriton hoog in
het vaandel. Met name de EM Technologie ontwikkelt door Prof. Dr. Teruo Higa
van de University of the Ryukyus, Okinawa, Japan vormt hiervoor de basis.
Effectieve Micro-organismen (EM) kunnen op vele manieren worden toegepast
voor bodem, plant en dier.

Partners van “Groei in balans!” zijn bedrijven die gezamenlijk kennis en
ervaring delen op gebied van efficient bemesten. Ieder bedrijf kent zo zijn
eigen specialisatie. Door actief met elkaar de kennis te delen en verder uit te
diepen wordt de vooruitgang versneld. De partners zoeken steeds naar
verbeteringen om te komen tot een optimale bemesting en een kwalitatief
beter product wat niet ten koste gaat van de kwaliteit van de bodem. Sterker
zelfs, zij streven ernaar de kwaliteit van de bodem en bodemleven te
verbeteren door meer organische mest te gebruiken zodat de landbouw
duurzamer wordt en de opbrengsten, ondanks dat er minder bemest wordt,
toch op peil blijven of zelfs zullen stijgen.

Mol Agrocom is een particuliere toeleverancier voor de land- en tuinbouw en de
groenvoorziening. Door een goede dienstverlening in de vorm van advies streeft
Mol Agrocom naar groei bij haar afnemers. Groei in kennis, kwaliteit en
kwantiteit. Door constante innovatie kan dit waargemaakt worden. Innovatie op
het gebied van gewasbescherming, zaaizaden, pootgoed en bemesting zorgen
ervoor dat we als sector vooruit gaan. Groei fascineert ons bedrijf, wij denken dat
het u ook fascineert! Wilt u mee groeien? Kijk dan op onze website: www.molag-
rocom.nl voor meer informatie en de contactgegevens.

www.groeiinbalans.nl

Agro-vital is dé onderneming die zich richt op de geïntegreerde teelt van land- en
tuinbouwgewassen. Door gericht gebruik te maken van hulpstoffen, bladmest-
stoffen en speciale meststoffen wordt het toepassen van gewasbeschermingsmid-
delen en kunstmest geoptimaliseerd. In een tijd waar milieu een steeds belangrij-
ker rol gaat spelen en grondstoffen almaar duurder worden is het efficiënt(er)
gebruik van gewasbescherming en bemesting een must. Agro-vital denkt haar
doel te kunnen verwezenlijken door het importeren en/of produceren van
innovatieve technieken op het gebied van zowel gewasbescherming als
bemesting.

Ten Brinke b.v. is een innovatief bedrijf gespecialiseerd op het gebied van
teeltgeleiding voor de land- en tuinbouw. Het bedrijf richt zich met name op de
akkerbouw, veeteelt, bloembollen, vollegrondstuinbouw en op de groenvoorzie-
nende sector. Naast het geven van teeltbegeleiding levert het bedrijf gewasbe-
schermingsmiddelen, meststoffen en zaaizaden. De nieuwsbrief “Paraplu
nieuws” zorgt samen met de website www.tenbrinkebv.nl dat u uitstekend op de
hoogte blijft van alle actualiteiten op gebied van gewasbescherming en
bemesting. Daarnaast zijn er in de winter nog de nodige informatieavonden waar
u ook punten kunt halen voor de verlenging van uw spuitlicentie.

Van Iperen B.V. is specialist voor land- en tuinbouw. Meststoffen, gewasbescher-
ming en sierteeltverpakkingen zijn onze kernactiviteiten. Wij zijn natuurlijk
leverancier, maar meer nog adviseur. Wij leveren productenpakket altijd met een
gedegen advies, met beide benen op uw grond. Zo gaan we samen met u voor het
beste resultaat. Innovatie staat bij Van Iperen hoog in het vaandel. Na bijna 20 jaar
ervaring met vloeibare meststoffen in de tuinbouw, ontwikkelden wij een
succesvolle lijn vloeibare meststoffen in de akkerbouw: Powerline meststoffen.
Deze vloeibare meststoffenlijn is gemakkelijk inzetbaar op moderne akkerbouw-
bedrijven en is straks niet meer weg te denken voor een efficiënte bemesting
binnen de strenger wordende regelgeving in de landbouw. Onze akkerbouwspe-
cialisten begeleiden u graag in de beste strategie van bemesting en gewasbescher-
ming op uw bedrijf.

Proeven die in 2011 en 2012 zijn gedaan in samenwerking met Groei in Balans.

Bezoek aan aardappelproef bij Hilbrands LaboratoriumVloeibare meststoffen van Iperen Bijeenkomst op proefboerderij

Bezoek demovelden bij Mol Agrocom

Onderzoek aardappelen bij Proeftuin zwaagdijk

Proefpercelen tulpen bij Ten Brinke BV





Door Wiebe Dijkstra

Bote Terpstra plantte dit jaar voor het
eerst zijn aardappelen in combinatie
met een meststof van Flex Fertilizer.
Zeventig hectare op zijn eigen bedrijf en
50 hectare op dat van een collega. Zijn
eerste ervaringen zijn positief. Volgend
jaar weer? ,,Natuurlijk, over tien jaar
zijn alle meststoffen vloeibaar.’’

Terpstra is specialist in pootaardappe-
len. Afgelopen jaar verbouwde hij op
zijn bedrijf in het Friese Marrum 70
hectare pootaardappelen en voor 15
akkerbouwers uit de buurt doet hij de
bewaring, het sorteren, of het opzakken
van het pootgoed.

Zijn eerste ervaringen met Flex Fertili-
zer, de vloeibare stikstof- en fosfaat-
meststof van Agro-Vital, een zusterbe-
drijf vanAgriton, had Terpstra al eerder.
Alleen deed de loonwerker toen het
werk. Dit jaar deed hij het voor het eerst
zelf. Daarvoor is op de Structural poot-
machine een MB-apparaat gebouwd
om de vloeibare meststof in dezelfde
werkgang als het poten in de grond te
brengen.

De ervaring van Terpstra is dat er met
Flex Fertilizer minder stikstof en fosfaat
nodig is om het zelfde resultaat te berei-
ken als met korrelmeststof. Volgens
Arjen Bijlsma van Hoogland BV, de
leverancier van de vloeibare meststof,
ligt de besparing aan stikstof op 10 tot
20 procent en van fosfaat op 40 procent.

Hoogland verkoopt veel vloeibare mest-
stoffen en heeft zijn eigen Flex-formule
18-12 (stikstof - fosfaat verhouding)
met zwavel, borium en zink. De stikstof
hierin is volledig in amide-vorm wat
een gecontroleerde groei geeft en je
geeft voldoende stikstof met niet teveel
fosfaat aan de basis, verklaart Bijlsma.

Flexibiliteit
Het grootste voordeel is volgens de
Marrumer pootgoedteler de flexibiliteit
van het systeem. ,,Je kunt veel makke-
lijker bijsturen. Op de ene plaats iets
meer meststof, mocht dat nodig zijn en

op de andere iets minder.’’ Naast de
bemesting tijdens het poten wordt ook
via het blad bij bemest met Flex Fertili-
zer. Ook dat verhoogt volgens de teler
de flexibiliteit. Het advies van Hoog-
land is om 70 procent van de behoefte te
geven via de grond en de rest via het
blad.’’

Van tevoren hoorde Terpstra wel eens
opmerkingen over de extra handeling
tijdens het poten en of je wel alles goed
in de gaten kunt houden wanneer je
meerdere werkzaamheden in één keer
doet. ,,Dat valt best mee. Bovendien
werken wij met het GPS-systeem.’’
Lachend: ,,Dan heb je alle tijd om rustig
om je heen te kijken.’’

Vloeibaar bemesten bespaart werk en
meststof, maar het allerbelangrijkste is
volgens Bijlsma van Hoogland dat er
een hogere financiële opbrengst in zit.

,,Flex Fertilizer zorgt er namelijk voor
dat er meer knollen worden gevormd in
de maat 28-55. Een uniformere maat-
sortering dus, en daar gaat het de poot-
goedteler om.’’ Dat resultaat blijkt ook
al jaren uit de proefvelden van Hoog-
land en die van ‘Groei in balans’, een
samenwerking van meerdere handels-
bedrijven in het hele land.

Dit jaar zorgde het weer er echter voor
dat op alle bedrijven pootgoed prima in
de maat is gegroeid. ,,We hebben regen
gehad op elk moment dat we het nodig
hadden voor de knolvorming’’, zegt
Terpstra. ,,Ik kan dus nu nog niks zeg-
gen over het financiële effect op mijn
bedrijf in vergelijking met dat van ande-
ren. Daarvoor moet je volgend jaar
maar terugkomen.’’

Organische stof
Wat de boer bespaart met inzet van Flex

Fertilizer kan hij gebruiken voor de
inzet van extra organische stof, advi-
seert Bijlsma. ,,Dan sla je twee vliegen
in één klap.’’ Pootgoedteler Terpstra:
,,Wij hebben al jaren een stal met vlees-
kuikens.’’ Overigens gaat de kippen-
mest niet op het aardappelland, maar op
graan dat jaar op jaar wordt geteeld.
,,Dan hakselen we het stro en werken
dat onder.’’

Het Flex Fertilizer concept komt uit
Denemarken. Met de ontwerper er van
wordt overlegd over de formules. In
eerste instantie was de verhouding stik-
stof-fosfaat 12-12 en 18-14. In overleg
is dat 12-12 en 18-12 geworden, omdat
in sommige gevallen de fosfaatver-
strekking te hoog zou worden, legt Joost
Mulder van Agro-Vital uit. Hoogland
verkoopt sinds 2003 vloeibare meststof-
fen. In totaal gaat het intussen om 300 à
350 hectare pootaardappelen en een

veelvoud in maïs, granen en grasland.

De werking van Flex Fertilizer is opti-
maal omdat de werkzame stof zich bindt
aan het kleihumuscomplex in de bo-
dem. Daardoor is het voor de plant snel
opneembaar en spoelt het niet uit, ver-
telt Mulder. ,,Het is een soort polymeer,
zeg maar een ketenmeststof, die lang-
zaam en gecontroleerd vrijkomt. De
stikstof is in amide-vorm en daardoor
goed opneembaar voor de plant en is
niet zout, in tegen stelling tot de nitraat-
meststoffen.“

Ook kali
Flex Fertilizer wordt toegepast in de
pootaardappelteelt, maar ook bij andere
gewassen, zoals granen, uien en maïs en
ook in de veehouderijsector. Flex zorgt
voor beter eiwit in het gras. ,,En daar
moet de boer van melken’’, zegt Mul-
der. De werkwijze wordt volgens hem al
door diverse veehouders in Nederland
toegepast.

De vloeibare meststoffen van Flex Fer-
tilizer bevatten op dit moment hoofdza-
kelijk stikstof, fosfaat en mineralen. De
verwachting is dat over enige tijd kali
kan worden toegevoegd. Nu moet dat
nog apart en in korrelvorm worden ge-
strooid. Pootgoedteler Terpstra kijkt uit
naar de komst van die nieuwe complete
meststof. ,,Dat zou een mooie vooruit-
gang zijn.’’

Nu de fosfaatnormen worden aange-
scherpt is het van belang de mest opti-
maal in te zetten en ten volle te profite-
ren van de fosfaat die in de grond zit.
Voor de boeren die niet in staat zijn
vloeibare meststoffen toe te dienen
heeft Agro-Vital Humostart ontwik-
keld.

Humostart is een nieuwe manier voor
optimaal gebruik van stikstof en fosfaat,
maar dan in granulaatvorm. Dat maakt
het mogelijk om de meststof met 11
procent stikstof en 50 procent fosfaat
tijdens zaaien gericht in te zetten dicht-
bij het zaaizaad/pootgoed in de grond.
Ook dit product is niet zout en dus niet
verschralend voor de bodem.

Pootgoedteler Bote Terpstra in Marrum over Flex Fertilizer

‚Over 10 jaar alle kunstmest vloeibaar’

Arjen Bijlsma van Hoogland BV en Joost Mulder van Agro-Vital op het pootaardappelbedrijf van Bote Terpstra (links) in
Marrum.                                                                                                                                                  Foto: Wiebe Dijkstra

In opdracht van Agro-Vital uit

Noordwolde is in het groeiseizoen

van 2011 onderzoek gedaan naar een

efficiëntere manier van maïsbe-

mesting. Proeftuin Zwaagdijk heeft

deze proef uitgevoerd en heeft gecon-

stateerd dat er met toepassing van

minder fosfaat een gelijke opbrengst

behaald kan worden met een hoger

zetmeel gehalte.

De samenstelling
Humostart is een startmeststof met

50% snel opneembaar fosfaat, 11%

stikstof en 1% zink.
Zink is een onmisbaar element bij de

enzymvorming van de plant en zorgt

hiermede voor een goede vruchtzetting

bij het gewas. Tenslotte zijn er aan Hu-

mostart nog humuszuren toegevoegd

welke zorgen voor een plantstimule-

rend effect.

De resultaten
Met Humostart wordt 7,5 kg fosfaat per

hectare bemest t.o.v. 60 kg bij bemes-

ting met Tripelsuper. Door deze bespa-

ring kan 50 kg minder fosfaat worden

geplaatst of 50 kg fosfaat meer in de

vorm van organische mest.
Bij bemesting met Kas + Humostart is

het zetmeelgehalte maar liefst 49,8

gram t.o.v. 10,3 gram bij bemesting met

Kas + Tripelsuper. De percentages

droge stof en de VEM-waarden zijn bij

alle bemestingen gelijk. Voor wat be-

treft de percentages droge stof en de

VEM-waarden verschillen de diverse

bemestingen niet van elkaar.

Conclusie
Rijentoepassing met fosfaatmeststof-

fen geeft in alle objecten een minimaal

gelijk of vaak zelfs beter resultaat dan

een standaard bemesting met tripelsu-

per. In alle gevallen werd met een rijen-

bemesting een hoger zetmeelgehalte

gerealiseerd. Humostart en Flex Ferti-

lizer scoren met zetmeel het hoogst.

Het gewas met Humostart heeft in het

begin van het groeiseizoen direct een

goede start. Door de snellere wortelont-

wikkeling kan het gewas meer vocht en

voedingselementen opnemen en hier-

door is het gewas ook eerder afgerijpt.

Er wordt met Humostart dus ruimte

voor organische mest gewonnen, en het

geeft ook de mogelijkheid om eerder te

oogsten.
Kortom Humostart past bij de huidige

mestwetgeving en bij de weersomstan-

digheden.
Onderstaande tabellen verduidelij-

ken het onderzoek:.

Humostart wederom veelbelovend in Maïs
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In opdracht van Agro-Vital uit

Noordwolde is in het groeiseizoen

2011 onderzoek gedaan naar een

nieuwe vorm van bemesting in win-

tertarwe. Proeftuin Zwaagdijk toont

aan dat met de inzet van EfficieNt28,

een vloeibare stikstofmeststof, de

stikstofefficiëntie wel degelijk te ver-

beteren is.

De wintertarwe is gezaaid op 23 no-

vember 2010 en geoogst op 12 juni

2011. Er zijn 4 verschillende objecten

onderzocht, waarbij de stikstofgift te-

rug gaat van 202,5 naar respectievelijk

169 en 139 kg N/ha. Bij object 3 is in

plaatst van de traditionele 150 kg KAS

met slechts 25 kg Efficië-N-t28 bij be-

mest, derhalve een 16,5% lagere N-

gift. Deze lager N-gift resulteerde ook

nog eens in hogere tarweopbrengst

(10121 kg) en het hoogste percentage

droge stof. Dit alles met slechts één be-

spuiting met Efficië-N-t28. Bij object 4

is de N-gift zelfs nog verder verlaagd

(33%). Hier is 100 kg EfficieNt28 in

plaats van 350 kg KAS. De opbrengst is

zo goed als gelijk aan die van de stan-

daard bemesting en ook hier was het

droge stof percentage weer hoger dan

de standaard bemesting.
Aangezien Efficië-N-t28 gecombi-

neerd kan worden met andere bespui-

tingen kan de overbemesting met

kunstmest achterwege blijven. Het

komt erop neer dat met minder werk-

gangen en met minder input dezelfde

opbrengsten behaald kunnen worden.
Deze besparing op de N-gift geeft ver-

volgens ruimere mogelijkheden voor

plaatsing van organische bemesting.

Kortom een efficiente manier van be-

mesten die past bij de visie van Agro-

Vital.

Bij alle 4 objecten is het zaaizaad ont-

smet met Beret Gold en bij het 1e object

is het zaaizaad extra ontsmet met Whe-

at Seed Treatment, ook een product van

Agro-Vital.

De resultaten staan weergegeven in on-

derstaande tabel

Proeftuin Zwaagdijk 2010
Proeven in verschillende gewassen to-

nen een efficiënter gebruik van stikstof

in de vorm van Efficië-N-t28. Het pro-

duct Efficië-N-t28 is speciaal ontwor-

pen voor toepassingen in combinatie

met behandelingen met herbiciden en

fungiciden in zomer- en wintergranen.

Vergeleken met kalkamonsalpeter als

overbemesting in tarwe in de Po-vlakte

tonen een 7 maal hogere efficiëntie. In

proeven, uitgevoerd op Proeftuin

Zwaagdijk in 2010, werd overbemes-

ting met 40,5 kg stikstof uit kalkamon-

salpeter vergeleken met een afrijping-

ziekte bespuiting met 7 kg zuivere stik-

stof uit Efficië-N-t28.
Uit deze resultaten kan geconcludeerd

worden dat Efficië-N-t28 een effici-

ëntere N benutting heeft, een iets hoge-

re eiwitgehalte geeft en in de geteste do-

sering veilig voor het gewas is. In op-

brengsten konden geen verschillen wor-

den waargenomen. Dit betekent een be-

sparing van 33,5 kg zuivere N uit kalk-

amonsalpeter, wat overeenkomt met

een ruime 100 kg KAS. Omdat Efficië-

N-t28 gecombineerd kan worden met

een afrijpingziekte bespuiting kan de

overbemesting met kunstmest achter-

wege blijven. Hierdoor besparen we

een werkgang.

Winst te behalen bij bemesting van Wintertarwe

Efficië-N-t28 is een in Italië ontwikkelde stikstof meststof met het doel om

stikstof efficiëntie te verhogen. De bijzondere samenstelling van Efficië-N-t28

is herkenbaar voor het stofwisselingsproces van de plant. Hierdoor is het plant-

vriendelijk en er is een snelle opname en grotere (100%) opname door het blad

van ureum mogelijk. Daarbij zorgt de samenstelling voor een langdurige biolo-

gische beschikbaarheid en blijft het zelfs na regenval of irrigatie ter beschik-

king voor de plant.

De N samenstelling van Efficië-N-t28 bestaat uit:
• 6 % ureum : (NH2)2CO
• 22% ureumformaldehyde

Een van de sterke punten van Efficië-N-t28 is de totale mengbaarheid met de

meest gebruikte pesticiden die op de markt zijn en het lage zoutgehalte (10 keer

lager dan bij conventionele stikstofhoudende meststoffen) waardoor het risico

van verbranding zeer klein is. Door de organische opbouw van C-atomen is het

zelfs milieuvriendelijk. Mengen met voldoende water wordt geadviseerd om

het product goed te verdunnen om zo een optimale bedekking te bewerkstelli-

gen.

Efficië-N-t 28:
een vloeibare én evenwichtige stikstof bladmeststof
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Vooral met friet en tafelaardappelen
weten we dat de kalivoorziening van-
af de knolzetting optimaal moet zijn.
Dit niet alleen om een goede op-
brengst te garanderen maar tevens
om stootblauw tijdens het rooien, be-
waren en uitschuren te voorkomen.

Agro-vital heeft hetafgelopen jaar op
de Noordwaardhoeve een proef aan-
gelegd om te kijken in hoeverre een
bladbemesting met een zeer speciale
formulering aan kalium invloed zou
kunnen hebben op het verschijnsel
stootblauw. Zo werd er naast de stan-
daard kali bemesting een veld in vier
herhalingen in het geheel niet bemest
met kali. Tevens werd er ook een veld
in vier herhalingen met alleen Bladkali
TS bladbemesting aangelegd. Het veld
zonder kali gaf zoals te verwachten was
het hoogste % stootblauw terwijl het
veld zonder kali met alleen Bladkali TS
gespoten het minste stootblauw gaf in
heel de proef. Zelfs nog minder dan
met een volle kali bemesting aan de ba-
sis. Uit deze proef blijkt overduidelijk
dat Bladkali TS een positief effect heeft
op de voorkoming van stootblauw bij
aardappelen.

Bemesting aardappelen

In 2011 heeft Proeftuin Zwaagdijk in
opdracht van Agro-vital BV een proef
uitgevoerd in pootaardappelen waarbij
gekeken werd naar de effecten van pro-
ducten op het gebied van de bemesting.
De proef is bij Proeftuin Zwaagdijk ge-
registreerd onder nummer 11648. (zie
tabel 1 Behandelingen)

Tijdstip van toepassing.
De rijenbehandeling is uitgevoerd tij-
dens het planten. De bespuitingen met
Bladkali (behandeling 4) zijn uitge-
voerd op het moment dat het gewas

begon te sluiten. Deze bespuitingen
zijn uitgevoerd met een interval van 7
dagen.

Gewicht aardappelen
Het gewicht van de aardappelen in de
maat 35/45 is bij behandeling 3 lager
dan bij behandeling 5 en het onbehan-
delde object. In de maat 45/55 is het on-
behandelde object het object met de
meeste kg. In de maat 60+ is in het onbe-
handelde object weer de minste kg aard-
appelen te vinden. Bij de totaal produc-
tie is het kg/ha in het onbehandelde ob-

ject het laagst. De behande-
lingen 2 en 4 hebben een ho-
gere opbrengst als het onbe-
handelde object. De behan-
delingen 3 en 5 zijn gelij-
kwaardig aan behandeling
2 en 4. (zie tabel 5)

Blauwgevoeligheid
Door het op een betonvloer
laten vallen van 25 aardap-
pelen is de blauwgevoelig-
heid bepaald.Alle behande-
lingen verminderen de
blauwgevoeligheid. (zie ta-
bel hiernaast)

Conclusies
Op basis van de gegevens uit deze proef
kunnen de volgende conclusies worden
getrokken.
• Het niet bemesten zorgde voor een la-
gere productie en meer stootblauw.
• Het vervangen van de traditionele
meststof Tripelsuper door Humostart

(behandeling 4) heeft geen invloed op
de productie en blauwgevoeligheid.
• Alle behandelingen verminderen de
blauwgevoeligheid. De gewasbespui-
tingen met Bladkali TS (behandeling 3)
heeft een gelijke vermindering van
blauwgevoeligheid als de behandeling-
en met de traditionele meststof Patent-
kali.

Kan de landbouw de groeiende
vraag naar voedsel bijhouden?
De afgelopen vijftig jaar groeide de we-
reldvoedselproductie sneller dan de
wereldbevolking. De prijs van voedsel
daalde daardoor gestaag. Vanaf het
jaar 2001 boog de trend om en gingen
de prijzen omhoog. Eerst langzaam, en
de laatste jaren met snelle spurts.

Kan de landbouw de groeiende vraag
naar voedsel wel bijhouden? De we-
reldvoedselorganisatie FAO publi-
ceerden dit jaar een vooruitblik tot
2021 waaruit blijkt dat de productie
van voedsel ook het komend decenni-
um harder zal groeien dan de wereld-
bevolking. De groei van de voedsel-
productie zal wel afvlakken van 2,3%
naar 1,7%, maar dit is nog altijd ge-
noeg om elk jaar 0,7% meer te produ-

ceren per wereldburger. Maar is dit vol-
doende bij een stijgende welvaart?
Immers bij een stijging van de wel-
vaart zal de vraag per wereldburger
ook toenemen. Naar verwachting zal
door met name de stijgende welvaart
de vraag naar voedsel de komende ja-
ren groter zijn dan het aanbod met als
resultaat dat de prijzen voor vlees,
melk en graan structureel zullen stij-
gen.

Hoe ontstaan prijsschommelingen?
Prijsschommelingen ontstaan doordat
vraag en aanbod niet op elkaar zijn af-
gestemd. Vanaf 2006 zijn vanwege het
verminderen van de marktbescher-
mingsmaatregelen de schommelingen
van de prijzen van voedsel toegeno-
men. Immers vraag en aanbod worden
minder gestuurd door exportsubsidies

en interventiemaatregelen en zijn
daardoor minder op elkaar afgestemd.

Wat drijft de prijs van graan nu op?
Een uitzonderlijk hete droge zomer in
delen van de VS is volgens de Wereld-
bank een belangrijke reden voor de ho-
ge prijzen op dit moment. Sinds de ja-
ren vijftig is het in Amerika niet meer
zo droog geweest. Het weer was niet al-
leen slecht in de VS, ook Rusland, Oe-
kraïne en Kazachstan hadden een dro-
ge zomer, waardoor ze 10% minder
graan produceerden dan verwacht.
Handelaren lopen daarop vooruit door
hogere prijzen te rekenen.

Wat betekent dit voor uw bedrijfs-
voering?
Sterk schommelende opbrengst- en
kostprijzen is een nieuwe ontwikke-
ling in de melkveehouderij en vraagt
van u als ondernemer een omschake-
ling van passief naar actief onderne-
merschap. Alan Accountants en Advi-
seurs heeft een onderzoek gedaan on-
der 45 melkveebedrijven in Noord Ne-
derland met de volgende grafiek als re-
sultaat.

Uit het onderzoek blijkt dat veel melk-
veebedrijven nog niet klaar zijn voor
sterk schommelende prijzen. Uit de
grafiek is af te lezen dat bij een piek in
de opbrengstprijs deze ongeveer gelijk
is aan de kostprijs melk en dat bij een
dal in de opbrengstprijs de volledige ar-

beidskosten en een gedeelte van de va-
riabele kosten niet kunnen worden ver-
goed.

Hoe kan de kostprijs omlaag?
Kostprijs verlagen door het optimaal
inzetten van de relatief dure productie-
factoren grond, gebouwen en arbeid
spreekt voor zich, maar is op veel be-
drijven nog niet voldoende gereali-
seerd. Zo kunnen door verhoging van
de ruwvoeropbrengst per hectare (in-
tensiteit van 14.000 kg melk per ha
naar 16.000 kg melk, zonder verkoop
extra ruwvoer) de totale voerkosten da-
len met € 1,50 per 100 kg melk. Door
benutting van de gebouwen voor
100% in plaats van 80%, dalen de kos-
ten voor huisvesting met € 1,50 per

100 kg melk en door efficiëntere
looplijnen op het bedrijf kan meer dan
vijf uur per koe aan arbeid per jaar wor-
den bespaard (€ 1,00 per 100 kg melk).
Al met al een totale kostprijsverlaging
van € 4,00 per 100 kg melk.

Inzicht en actie!
Het doorvoeren van deze verandering-
en vraagt van u als ondernemer inzicht
in de bestaande situatie en actie! Alan
Accountants en Adviseurs heeft om
die reden een Minimaster opleiding
Melkveehouderij opgezet om u als on-
dernemer hierbij te helpen. Heeft u in-
teresse in deze opleiding dan kunt u
contact opnemen met Marcel van
Alphen, hij is bereikbaar via telefoon-
nummer (0594) 55 85 25.

Minder stootblauw in aardappelen
Behandelingen:

ob). Productperha.

1 Onbehandeld

fabr.

2 150kg/haTripelsuper+ 350kg/haPatentkali voor poten

550kg/haKAS

200kg/haKAS

200kg/haKAS

3 150kg/haTripelsuper

550kg/haKAS

200kg/haKAS

200kg/haKAS

5 l/ha Bladkali TS

4 350kg/haPatentkali

30 kg/haHumostart

550kg/haKAS

200 kg/haKAS

200 kg/haKAS

voor rijenfrezen

3 wekenNO

voor sluiten

voorpoten

voor rijenfrezen

3 wekenNO

voor sluiten

3-4 bespuitingen

voor poten

rijenbehandeling

voor rijenfrezen

3 wekenNO

voor sluiten

Aantal aardappelen met stootblauw.

Van passief naar actief ondernemerschap!
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De enige reden die Theo Folmer kan
bedenken waarom hij met de vloeiba-
re kunstmest van Flex Fertilizer zou
stoppen is de prijs. ,,Het moet wel
betaalbaar blijven.’’Ook al is de prijs
hoger dan van korrelmeststoffen, de
voordelen zijn altijd nog groter, zegt
de melkveehouder in Lunteren.

Folmer melkt 50 koeien op 30 hectare,
houdt 6.000 biologische legkippen en
doet loonwerk voor andere boeren, on-
der andere het uitrijden van vloeibare
meststoffen met een veldspuit met spe-
ciale doppen. Dit jaar al 400 hectare.
Alles draait bij hem om de kwaliteit van
het grasland. ,,Die moet optimaal zijn,
wil je met je koeien het beste resultaat
kunnen bereiken.’’

Voor Folmer is het duidelijk dat Flex
Fertilizer goed is voor bodem en bo-
demleven, de weerstand van het gras
verbetert en tot hogere grasopbrengsten
leidt. ,,Nergens zo’n snee als op de Flex-
percelen.’’ Ook de weerstand tegen
ziekten en schimmels in het gras neemt
volgens hem toe. De analyses van de
kuil kunnen zich op zijn bedrijf goed
handhaven, terwijl er door andere boe-
ren wordt geklaagd over het teruglopen
van de voedingswaarde en eiwitgehal-
tes.

Goede keuze
De Lunterse melkveehouder werd twee
jaar geleden op het spoor van vloeibare
kunstmest gezet door een ander loon-
werker die er mee adverteerde. Bij zijn
schoonvader zag hij het effect voor hij
besloot Flex Fertilizer voor de veehou-

derij in te zetten. Een goede keuze, oor-
deelt Folmer, zolang het prijsverschil
met kalkammonsalpeter niet meer dan
150 euro bedraagt.

Het prijsverschil wisselt, legt Aart-Jan
van der Wind van mengvoerbedrijf

Wolswinkel in Leusden uit. Dat komt
omdat er nog wel eens met de KAS-prijs
wordt gestuurd, KAS is veel meer af-
hankelijk van de energieprijs. Hij denkt
dat het prijsverschil tussen de 75 en 150
euro per hectare ligt. ,,Als je met vloei-
bare meststof 10 procent meerop-

brengst haalt, heb je het al terugver-
diend’’, beaamt Folmer.

Als Folmer zou stoppen met Flex-mest,
stapt hij gegarandeerd over op een
ureummeststof. ,,Daarvan zie je de
voordelen als je vloeibare kunstmest

gebruikt. Je kunt het vroeg uitrijden en
het spoelt niet uit omdat het in korte tijd
is gebonden aan het kleihumuscomplex
in de bodem. Elk voorjaar zien we daar
wéér de voordelen van.’’

Stimuleren
Folmer gebruikt vloeibare kunstmest
om de opbrengst en de kwaliteit van de
eerste en de tweede snee te stimuleren.
Omdat die in de kuil gaan voor het melk-
vee. De najaarssneden zijn bestemd
voor het jongvee. Dit jaar ging bij hem
de eerste drijfmest, 24 kuub, er eind
februari over. Gevolgd door een tweede
gift van 16 kuub eind mei. Na de derde
snee werd 14 kuub uitgereden en aan het
eind ven het seizoen nog eens 10 kuub.
,,We kiezen er voor om niet te veel en te
vroeg mest uit te rijden en bij de start
van het groeiseizoen meer te profiteren
van vloeibare kunstmest, terwijl we in
de herfst wat langer doorgaan met drijf-
mest.’’ In de herfst worden ook humus-
zuren ingezet om het gras sterker de
winter in te laten gaan. ,,Hoe beter de
wortelontwikkeling hoe meer je ook de
uitspoeling van drijfmest voorkomt’’,
zegt Van der Wind.

De Flex Fertilizer betrekt Folmer van
mengvoerbedrijf Wolswinkel in Leus-
den, die de producten van Agriton en
Agro Vital verkoopt. Het gaat om Flex
24+S, met 24 procent stikstof, 7 procent
zwaveloxide en een beetje fosfaat.
,,Daar zijn we voorzichtig mee omdat er
genoeg fosfaat in deze zandgrond zit’’.
Afgelopen jaar is er door Wolswinkel
Flex verkocht aan 20 à 25 veehouders.

‘Voordeel Flex Fertilizer weegt op tegen hogere kosten’

Melkveehouder Theo Folmer (links) in Lunteren en Flex-vertegenwoordiger Aart-Jan van der Wind zijn het eens: de
kwaliteit van grasland moet optimaal zijn.                                                                                    Foto: Wiebe Dijkstra

Mengvoerproducent Maarten Wols-

winkel verkiest kwaliteit boven

kwantiteit. ,,Niet de grote zal winnen

van de kleine, maar de snelle van de

langzame.’’ Het bedrijf J.J. Wols-

winkel Veevoeders in Leusden zit al

drie generaties in de familie. Jaar-

lijks wordt zo rond de 20.000 ton aan

krachtvoer geproduceerd, met name

voor de melkveehouderij. ,,Ja, daar

kunnen we een boterham mee verd-

ienen.’’

Het bedrijf werd gesticht door grootva-

der Job Wolswinkel. De molen die het

graan maalde, is in de oorlog door Ne-

derlandse militairen in brand gescho-

ten en niet herbouwd. Daarvoor in

plaats kwam een grote dieselmotor. Of

hij nog wil groeien? Wolswinkel: ,,Dat

is geen doel op zich, we zien wel wat op

ons pad komt. Ons bedrijf heeft een

regionale functie en daar spelen we zo

goed mogelijk op in.’’

Korte lijnen
In 1990 nam Wolswinkel het collega-

bedrijf De Eersteling over. ,,De groei

die we de afgelopen jaren meemaakten

was voornamelijk autonoom en door

verbreding van het assortiment. Van-

wege de niet al te grote bedrijfsomvang

hebben we korte lijnen. Dat heeft veel

voordelen’’, zegt Wols-winkel.

De productie van voer voor kippen en

varkens is de laatste decennia overge-

nomen door die van maatvoeders voor

melkvee. Daarnaast zijn vloeibare

kunstmeststoffen in het leveringspro-

gramma gekomen, legt medewerker

Aart-Jan van der Wind uit. ,,Daar

springen we op in, omdat we het zien

zitten in dit product, maar ook omdat er

bij boeren behoefte is aan dergelijke

producten. En daar komen we tenslotte

op het erf.’’

Wolswinkel koos voor de producten

van Agriton en Flex Fertilizer van

Agro-Vital. ,,Ons eerste product was

Vulkamin, een boxstrooisel dat ammo-

niakvervluchtiging beperkt en minera-

len toevoegt, zegt Van der Wind. Het

gebruik leidt volgens hem tot drogere

boxen met daardoor een lagere besmet-

tingsdruk van schadelijke bacteriën.

,,Een prima kringloopproduct’’, zegt

hij.

In het leveringsprogramma zitten ook

de andere producten van Agriton en

dochterbedrijf Agro-Vital, zoals de

effectieve micro-organismen als mest-

verbeteraar en EM Silage als toevoeg-

middel aan gras- en maïskuil, zeeschel-

penkalk en allerlei andere mineralen-

producten.

Er bovenop
Wolswinkel was de eerste in de regio

die vloeibare kunstmest onder de aan-

dacht van veehouders bracht. Van der

Wind noemt de belangstelling van de

boeren voor Flex Fertilizer in het ge-

bied serieus. ,,Wij zitten er bovenop

omdat we een voortrekkersrol willen

vervullen in kringloopdenken. We

willen de werking aan iedereen uitleg-

gen.’’

Voor veel boeren is vloeibare kunst-

mest echter nog gewoon vloeibare

kunstmest, terwijl het Flex-product

meer is, zegt Van der Wind. ,,Dat spoelt

niet uit omdat het een bewerkte ureum-

stikstof is, het zorgt voor een eerdere

uitstoeling van de grasmat in het voor-

jaar en het zorgt voor een betere kwali-

teit van eiwit in het gras.’’ Voor gras-

land zijn Flex 11 (24N+S) en Flex 260

(24-2+S) beschikbaar.

Wolswinkel verwacht een uitbreiding

van het gebruik van vloeibare kunst-

mest, omdat boeren steeds preciezer

willen en moeten bemesten. ,,De tijd

van de akkerbouwmatige aanpak van

graslandbeheer is begonnen, maar we

hebben nog een flinke inhaalslag te

maken.’’Met name in het voorjaar is er

met een product als Flex winst te beha-

len’’, legt medewerker Van der Wind,

zelf afkomstig van een veehouderijbe-

drijf, uit.

Wolswinkel in Leusden gaat voor kwaliteit

Krachtvoerproducent Maarten Wolswinkel (links) en medewerker Aart-Jan van

der Wind bij hun bedrijf in Leusden. Foto: Wiebe Dijkstra

,,Dat spoelt niet uit omdat

het een bewerkte ureum-

stikstof is, het zorgt voor

een eerdere uitstoeling

van de grasmat in het voor-

jaar en het zorgt voor een

betere kwaliteit van eiwit

in het gras.’’

Op de uitslagen van veevoederanalyses wordt een getal voor ruw eiwit

gegeven. Dit ruwe eiwit wordt bepaald door de stikstof in het product te meten.

Er zit hier echter een addertje onder het gras.Alle eiwit die men meet bevat wel

16% stikstof, maar alle stikstof is geen eiwit. Voorbeelden hiervan zijn o.a.

nitraat en ammoniak. Een eiwit is opgebouwd uit een reeks van aminozuren.

Hoe langer de ketens, hoe hoogwaardiger het eiwit.Als we naar een aminozuur

kijken valt op dat de stikstof er hoofdzakelijk voorkomt als een amide stikstof

(NH2 groep aan een koolstof atoom ( C ) is gekoppeld).

Van stikstof naar eiwit

Een plant zal om aminozuren te maken de stikstof moeten krijgen of maken in

amide vorm. Nitraat, nitriet en bijv. ammonium zijn niet amide en worden niet

als lichaamseigen ervaren en moeten worden omgebouwd. Het ombouwen

kost energie maar de bacteriën kunnen een beperkte hoeveelheid goed

verdragen en benutten. Als de gehaltes hiervan te hoog worden, worden de

dieren als het ware een beetje vergiftigd. Op de analyses kunnen we dit terug

vinden als kuilen met een hoge OEB. In andere landen om ons heen werkt met

NPN ( non proteïn nitrogen = niet eiwit stikstof).

Nu is KAS nog altijd de meest gebruikte stikstofvorm in de Nederlandse land-

en tuinbouw welke bestaat uit;Ammonium en Nitraat. De nitraat, welke met de

sapstroom wordt opgenomen, wordt in de plant als een “gif” herkend. De plant

reageert hierop door de gifstof te verdunnen met water zodat het minder giftig

wordt. Dit resulteert in langere slappere cellen en de boer neemt dit waar als

groei. Op ureum en ammonium reageren planten geheel anders. Omdat ureum

niet als een gifstof wordt gezien en ammonium niet in overmaat kan worden

opgenomen, krijgen we een veel gelijkmatiger groei dan bij gewassen welke

veel nitraat aangeboden krijgen. Het ruw eiwitgehalte zal op de analyses lager

liggen maar de kwaliteit van het eiwit is veel beter. Het eiwit is veel rustiger in

de pens. De hoeveelheid NPN is veel lager en wij zien op onze analyses

meestal dan ook een lagere OEB.

De gedachte achter Flex Fertilizer

Productie van kwaliteitseiwit op het eigen bedrijf hangt sterk samen met de

bemestingskeuzes. Als we de plant gaan voeden met ureum en/of ammonium

verbindingen krijgen we dus een betere eiwitkwaliteit. Dit is de gedachte

achter de Flex technologie. Flex gaat uit van ureum welke via een speciaal

procedé als het ware een ketenmeststof wordt. Het voordeel hiervan is dat je

niet alleen een langere beschikbaarheid van de stikstof in amide vorm houdt,

maar er ook nog andere elementen aan toe kunt voegen. Zo kun je Flex maken

met verschillende sporenelementen. De in Flex aanwezige elementen

spoelen niet uit en kunnen ook niet vervluchtigen. Hierdoor ontstaat een hoger

stikstof rendement.

Een andere belangrijke bijkomstigheid is dat Flex meststoffen niet zout zijn.

Zouten in de bodem zijn negatief voor het bodemleven en ook negatief voor de

wateropname capaciteit van planten. Vooral op lichtere gronden kan een hoog

zoutgehalte niet alleen eerder tot verdroging leiden maar ook een negatief

effect hebben op het bodemleven. Flex technologie is een belangrijke stap in

de richting van kwalitatief beter ruwvoer geteeld op het eigen bedrijf waarbij

tevens wordt gewerkt aan een verhoogde bodemvruchtbaarheid.

Met Flex beter eiwit uit gras
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Er is de afgelopen 10 jaar al veel on-
derzoek gedaan naar de positieve ef-
fecten van EM Silage bij gras en ma-
ïs. In de praktijk hebben wij ook al-
tijd goede ervaringen met CCM en
MKS. Nu deed de mogelijkheid zich
eind 2012 voor om aan te sluiten bij
een lopende inkuilproef voor maïs bij
de Hogeschool Gent. Tevens doen we
een test met CCM om de inkuilka-
rakteristieken te beoordelen met en
zonder EM Silage.

Synvital en Spelt
Ook het fermentatieproces van Synvi-
tal en speltzemelen (Triticum spelta) lo-
pen mee in de CCM proef. Synvital
wordt op dit moment met veel succes
ingezet door EM Ltd bij de melkvee-
houderij in Engeland. Vanuit de paar-
densector kwam het verzoek voor het

gebruik van Spelt. Spelt is een erg oud
ras wat wordt beschouwd als de voorlo-
per van de huidige tarwesoorten. Spelt
komt tegenwoordig weer in de belang-
stelling bij de biologische landbouw,
omdat het minder bemesting nodig
heeft, beter resistent is tegen ziekten en
een zogenaamde harde korrel met een
hoog gehalte aan gluten.

Voorlopige resultaten
Deze zemelen en speltzemelen worden
gefermenteerd met EM Silage. In tabel
1 staan de eerste voorlopige onder-
zoeksresultaten van het lopend experi-
ment zonder de statistische verwer-
king. Ook hier is de aerobe stabiliteit
met EM Silage ijzer sterk, >170 uur.
170 uur: slaat op Honig Protocol – 7
dagen X 24U = 168 uur + 2 uur , nor-
maal wordt dit niet nog langer door ge-

zet. Verder worden nog de chemische
en microbiologische eigenschappen
van de materialen voor en na het fer-
menteren bepaald. Ook de voedings-
waarde (VEM, DVE etc) en de fermen-
tatie eigenschappen (pH, organische zu-
ren etc) worden bepaald en/of bere-
kend. Zodra alle cijfers bekend zijn
brengen wij u graag op de hoogte.

Als een koe voldoende van een even-
wichtig rantsoen vreet, kan ze ge-
zond een hoge productie realiseren.
Toch heeft 20% van alle koeien last
van subklinische pensverzuring.

In het algemeen geldt dat als de zuur-
graad van de pens gedurende langere
tijd (bijv. 4 uur) onder de 5,8 komt, van
subklinische pensverzuring wordt ge-
sproken. Symptomen van pensverzu-
ring zijn niet altijd even duidelijk. Maar
variatie in melkproductie, mestsamen-
stelling, pensvulling en vetgehalte, dat
soms zelfs zo laag wordt dat het lager is
dan het eiwitgehalte. Verder hebben de-
zekoeien een wat opgetrokken buik, lig-
gen ze met de kop in de flank en lopen
soms moeizaam. Het is te relateren aan
mismanagement. Vooral onvoldoende
drogestof opname uit ruwvoer komt
voor. Ook rantsoenen met veel snel ver-
teerbare koolhydraten of selectie van
het voer zijn risicofactoren. Boven aan

de actielijst staat een evenwichtig rant-
soen dat goed en zonder selectie door
de koe wordt gevreten. De basisvoor-
waarde voor een goed draaiende pens
en een gezonde koe.

Zeeschelpenkalk- & Oesterkalkmeel
Pensbuffer, kalkbron en mineralen-
mengsel in één product! Een ieder die
deze producten gebruikt is er inmiddels
wel van overtuigt dat deze producten
verdraaid goed werken. Het wordt met
succes ingezet ter voorkoming van of
opheffen van pensverzuring. Veel ge-
bruikers zien ook de neveneffecten zo-
als een betere conditie en hardere klau-
wen. Toch zijn er nog legio boeren wel-
ke nog gewoon bicarbonaat of voeder-
kalk gebruiken. Vaak is men zich niet
bewust van de voordelen van Zeeschel-
penkalkmeel en/of Oesterkalkmeel.
Derhalve nemen we de voordelen nog
eens onder de loep. Ten eerste is zowel
zeeschelpenkalkmeel als oestermeel bij-

na twee keer zo actief als bicarbonaat.
Kan bicarbonaat maar één zuur-ion bin-
den, met onze producten worden er
twee zuur-ionen gebonden per mol!
Daarnaast zitten er in bicarbonaat geen
mineralen en ook geen calcium, welke
vooral bij hoog productieve dieren erg
belangrijk zijn. Met de melkgift ontrekt
het dier nl. veel kalk aan het lichaam
(lees botten) waardoor het beenwerk
flink onder stress komt te staan. Met zee-
schelpenkalk- en oesterkalkmeel vult u
deze behoefte dagelijks aan. Voeder-
kalk zorgt daarentegen wel voor kalk
maar ook niet voor de belangrijke spo-
renelementen welke wel in de Ostrea
producten zitten. Hierdoor kan men een-
voudig tot wel 50 % op mineralen be-
zuinigen en dat is directe winst.

Dus vervangt men bicarbonaat of voe-
derkalk door Zeeschelpenkalkmeel of
Oesterkalkmeel, dan kan het mineralen
mengsel met de helft terug !

Hogeschool Gent onderzoekt Synvital en Spelt

In Oktober 2001 werd EM Silage
voor het eerst onderzocht door ID
TNO Lelystad. In deze proef werd
EM Silage vergeleken met EM1 en
een nul controle. EM Silage had in dit
experiment een duidelijk positief ef-
fect op de eind pH en de aërobe stabi-
liteit van de grassilage in vergelijking
met niet geïnoculeerde silage. Na het
onderzoek bij ID TNO volgde nog ve-
le proeven bij diverse instituten in bin-
nen- en buitenland. Met name de pH,
de aërobe stabiliteit, melk- en azijn-
zuurgehaltes zijn vele malen signifi-
cant verbeterd, in zowel gras- als ma-
ïssilages.

Er zijn veel verschillende inkuilmid-
delen op de markt en de meeste fabri-
kanten bieden voor elk gewas weer
een ander middel aan. Agriton heeft
met officiële proeven inmiddels aan-
getoond dat EM Silage niet alleen
zeer effectief is in gras en maïs maar
ook zeer effectief is bij het inkuilen
van GPS en CCM. Het grote voordeel
hiervan is dat handel, loonwerker en

boer met één en hetzelfde product
meerdere kanten uit kan. Het gevaar
van ongebruikt product wordt op de-
ze manier tot een minimum beperkt.
Al meer dan 10 jaar heeft EM Silage
bewezen dat het een uitstekend in-
kuilmiddel is voor het maken van een
perfecte graskuil. Nu al weer meer
dan 8 jaar terug kwamen ook de per-
fecte resultaten van EM in de maïs in
onafhankelijke proeven boven water.
De goede resultaten waren niet alleen
te vinden voor snijmaïs, ook in CCM
en MKS heeft EM Silage inmiddels
haar sporen verdiend. Tevens werd in
die periode aangetoond hoe goed de
werking van EM Silage in Gehele
Plant Silage (GPS) is.
Weer later volgen de zeer goede re-
sultaten in grasklaver mengsels en ro-
de klaver. En dit alles in onafhank-
elijk onderzoek. Met EM-Silage be-
schikt u dus over een prima (en mis-
schien wel het beste) inkuilmiddel
welke voor vrijwel alle inkuil doe-
leinden kan worden gebruikt en dat is
wel zo gemakkelijk!

10 Jaar onderzoek
basis succes EM Silage!

Pensverzuring bij herkauwers

Mycotoxinen kunnen leiden tot ver-
minderde voeropname, slechte groei
en zelfs onvruchtbaarheid veroorza-
ken bij varkens. Door toevoeging van
adsorptiemiddelen kunnen myco-
toxinen echter gebonden worden in
het maagdarmkanaal en zijn dan ver-
volgens onschadelijk.

Ervaring met TOXISORB bij zeugen
Mycotoxinen besmetting van voedings-
middelen: ZEA) tot 12 ppb,Zearalenon (
Deoxynivalenol (DON) tot 330 ppb

Naast het varkensvoer bevatte ook het
stro hoge DON-waarden. De zeugen na-
men het voer slecht op. Tijdens de
draagtijd was er een verminderde eet-
lust en na het werpen sloeg het zelfs om
in het voer weigeren. Vervolgens werd
de melkproductie verminderd bij de zeu-
gen en diarree bij biggen. Dit leiden tot
ca 10 tot 15 % uitval. Toenemend ge-
bruik van geneesmiddelen en speciaal
voer met medicamenten brachten geen
aanzienlijke verbetering.

Om het probleem van diarree bij biggen
te voorkomen, die mogelijk veroorzaakt
werd door de met mycotoxinen besmet-

te zeugenmelk, werd 4 kg TOXISORB
door het zeugenvoer gemengd. Al in de
eerste week van de toediening van
TOXISORB verbeterde de voeropname
aanzienlijk en normaliseerde in de twee
weken daarna volledig. Tegelijkertijd,
verhoogde melkproductie bij de zeugen
weer en de ernstige diarree bij biggen
nam af. Door de inzet van TOXISORB
bevind het aantal biggen met diarree
zich nu weer op een normaal niveau en
de biggen worden weer gekenmerkt
door een betere bespiering, betere groei
en een goede conditie.

Ook het uitvalverlies van de biggen be-
reikte weer het normale niveau van 2 %
en de worpprestaties van de zeugen
kwam weer terug tot 11-12 biggen
/worp.

Effecten van hoge concentraties fumo-
nisine B1 in graan op prestatiepara-
meters en gezondheidstoestand van
vleesvarkens

Hoge Fumonisine B1 concentraties (43
ppm FB1), gevoerd voor een periode
van 6 weken, hebben een groot effect
op de prestaties van het afmesten en op

de gezondheidsparameters van vlees-
varkens. Met behulp van de mycotoxi-
nenbinder Toxisorb zijn twee testgroe-
pen, met respectievelijk 2kg en 4kg
Toxisorb in het voer, vergeleken met
een positieve en negatieve controle voe-
der. Bij alle geteste parameters konden
de waarden worden behouden, afhan-
kelijk van de dosis, op het niveau van de
negatieve controle. Uit deze studie valt
te concluderen dat Toxisorb ook een
nier-en hepatoprotectieve effect heeft
tegen hoge concentraties FB1. Histop-
athologische schade in de longen en het
hart kan ook vrijwel geheel worden ver-
meden. Deze mycotoxinenbinder biedt
dus een effectieve bescherming voor
vleesvarkens tegen fumonisine B1 in de
voeding.

Samenvatting
Mycotoxinen in graan, maïs, kuilvoer
en stro, worden vaak niet herkend en
ook acute toxiciteit bij dieren komen zel-
den voor. Meer frequent, en dus econo-
misch significant, is de afname in pres-
tatie.

Dit komt vooral door infectieziekten,
omdat het immuunsysteem is bescha-

digd. De mycotoxinen binder TOXI-
SORB beschermt vleesvarkens en big-
gen tegen prestatieproblemen en het
voorkomt onvruchtbaarheid bij zeugen.

Dosering bij hoge mycotoxinen besmet-
ting is 4 kg /ton voer. Bij afname van de
besmetting kan het naar 2 kg/ton voer
worden verlaagd.

het onzichtbare gevaar in varkensvoer

Mycotoxinen
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De bestrijding van perenbladvlo in peer
blijft in Nederland een actueel thema,
bestrijding verloopt gemiddeld geno-
men moeizamer dan enkele jaren gele-
den.
De belangen zijn enerzijds groot door
een continu stijging van het areaal peer
in ons land, welke overigens op steeds
grotere eenheden in monocultuur plaats
heeft. Anderzijds door het weliswaar
beschikbaar zijn van goede middelen
tegen perenbladvlo, maar waarbij een
discussie leeft rondom de juiste positio-
nering en achtergronden bij de werking
van deze middelen. De invloed op na-
tuurlijke vijanden, het wettelijk ge-
bruiksvoorschrift van het middel en
soms een maximaal aantal behande-
lingen per jaar spelen een grote rol bij
de vaststelling van de totale strategie in
bestrijding.

Binnen deze proef is onderzoek gedaan
naar de bestrijding vanaf de 4de genera-
tie welke na de oogst (herfst) actueel is.
Dit om beter inzicht te werven in de
kracht van de middelen in deze periode
en daarmee ter aftasting voor het posi-
tioneren van middelen.

Doel van de proef
Het doel van de proef is om meer in-
zicht/ kennis voor de praktijk te werven
in de werking van middelen ter bestrij-
ding van perenbladvlo na de oogst. Dit
op basis van de toenemende druk van
perenbladvlo in relatie met de beschik-
baarheid van middelen.

Werkwijze
De proef is uitgevoerd in een volwassen
Conference perceel met een zware druk
van perenbladvlo in de maanden augus-
tus en september van dit jaar. De bespui-
tingen volgens paragraaf 2.3. Objecten
zijn uitgevoerd op basis van perenblad-
vlo stadia en de weersomstandigheden
inclusief voorspelling.
In elk object is één bespuiting op 10

oktober uitgevoerd. Het spuitrapport
van dit moment is als bijlage in het rap-
port opgenomen. Verder is na het spuit-
moment geduurende de proef op 3 ver-
schillende momenten beoordelingen
uitgevoerd op de mate van aanwezig-
heid van perenbladvlo larven en spring-
ers. Dit te weten op de momenten: • 16
oktober • 25 oktober • 6 november.
Verder is het gewas met regelmaat ge-
controleerd op mogelijke fytotoxische
reacties.

Perenbladvlo beoordelingen
In het na traject van de uitgevoerde be-
spuiting (10 oktober) zijn in totaal 3 be-
oordelingen uitgevoerde op de mate van
aanwezigheid van perenbladvlo larven
en springers.

Larven
Voor het beoordelen van de perenblad-
vlo larven zijn per herhaling tussen knie
en schouder hoogte, zowel binnen- als
buitenzijde van de bomen, van 20 bla-
deren (is 80 bladeren per object) het

aantal larven geteld. In grafiek 1 zijn het
gemiddelde aantal larven op het blad
per beoordelingsmoment en object weer-
gegeven.

In een grafiek wordt weergegeven dat
gemiddeld genomen in object 1 het
grootste aantal larven zijn waargeno-
men. Verder is gemiddelde druk van de
larven na 16 oktober afgenomen, wat
verklaarbaar is doordat veel larven
springer zijn geworden. In de periode
van 25 oktober t/m 6 november is het
aantal larven stabiel gebleven.

Springers
Tijdens het beoordelen van het aantal
larven is tevens van dezelfde bladeren
het aantal springers geteld. In object 1
(onbehandeld) zijn het grootste aantal
springers waargenomen. In alle andere
objecten werden gedurende proef min-
der springers waargenomen.

Effectiviteit bestrijding per object
t.o.v. Onbehandeld

De beoordelingen op aantal larven vol-
gens grafiek 1 zijn in tabel 5 omgere-
kend naar het bestrijdingspercentage
t.o.v. van object 1 Onbehandeld welke
0% is. Verder is van elk object het ge-
middelde bestrijdingspercentage over
de gehele proef periode uitgerekend.
Vervolgens zijn per beoordelingsmo-
ment en van het gemiddelde bestrij-
dingspercentage wat per object over de
gehele proef werd behaald, statistisch
met elkaar in vergelijking gebracht.
Tijdens de statistische verwerking is
0,05 als Onbetrouwbaarheidsdrempel
gehandhaafd.

Bestrijdingspercentage op peren-
bladvlo larven
Op basis van de resultaten kan worden
verondersteld dat de verschillen in be-
strijdingspercentages op moment van
de laatste beoordeling kleiner zijn t.o.v.
de eerste beoordeling.

Roetdauw
Een belangrijk criterium van perenblad-
vlo na de oogst is de bloemknopkwali-
teit wat van invloed is op de oogst voor
het volgende jaar. De larven van de pe-
renbladvlo kunnen aan de bloemknop-
pen in een korte periode ernstige schade
aanbrengen middels hun zuigactivitei-
ten. Dit kan lijden tot verzwakking van
de bloemknoppen tot het doden van
deze bloemknoppen. Met name in situa-
ties met een gering tot matig aantal
bloemknoppen is de schade voor fruitte-
lers aanzienlijk.
Gedurende proef is er geen specifieke
beoordeling uitgevoerd op de mate van
roetdauw (zwartverkleuring) op de
boom.

Enkele conclusies
Aan de hand van de resultaten uit deze
veldproef zijn de onderstaande conclu-
sies geformuleerd:
• Het wisselvallige weertype gedurende
het seizoen heeft er voor gezorgd dat er
sprake was van een onregelmatig ver-
loop van de perenbladvlo. Dit bemoei-
lijkt de bestrijding in de praktijk maar
ook in de proef, wel heeft het geresul-
teerd in interessante resultaten.

• In de proef hadden we te maken met
een hoge druk perenbladvlo en effect
van de bespuitingen, daarmee is de veld-
proef geslaagd.
• In het proefveld is geen fytotoxische
reactie waargenomen.
• Voor een optimale werking van syste-
mische middelen is een goede opname-
door het gewas van belang. De bespui-
tingen in deze proef zijn in het afgehar-
de gewasstadium uitgevoerd. Daarmee
van uitgaande dat de middelen duidelijk
minder zijn opgenomen in vergelijking
wanneer deze in de zomer worden toe-
gepast.
• De bestrijding van 1.0 ltr/ha Micro-
ferm op basis van natuurlijke microor-
ganismen is gelijk aan 2 kg Dithane
WG.
• 0,14 kg/ha Teppeki heeft de beste aan-
vangswerking maar 0,25 ltr/ha Calypso
had een betere duurwerking.

Enkele van de aanbevelingen en be-
langen voor de praktijk
• Schade dat perenbladvlo na de oogst
aan de bloemknoppen en daarmee de
productie voor het volgende jaar kan
aanrichten, mag absoluut niet onder-
schat worden. Daarmee ook na oogst de
perenbladvlo ontwikkeling blijven con-
troleren en indien nodig tijdig ingrijpen,
dit gezien de procentuele werking van
alle bespuitingen die in deze proef (na-
jaar) zijn tegengevallen.
• Een onregelmatig verloop van de pe-
renbladvlo ontwikkeling bemoeilijkt de
bestrijding, daarmee is goede timing,
middelenkeuze en spuittechniek van
groot belang.
• Gezien de beperkte werking van een
enkele toepassing na de oogst is het
raadzaam te denken in een systeembe-
nadering. Herhaalde toepassingen of
afwisseling van stoffen met oog op be-
strijding, nuttigen en resistentie mana-
gement zijn verstandig.
• Interessant op een groter proefveld is
het toetsen van de bijdrage die nuttigen
hebben naast de inzet van winter Kao-
lin, Microferm, Teppeki en Dithane.
Van deze middelen is bekend dat zij
geen schade toebrengen aan de popula-
tienuttigen.

Veldproef bestrijding perenbladvlo najaar op Conference

CultusAgroAdvies BV - 2011

In de boomkwekerij is bodemvrucht-
baarheid een belangrijk item voor goe-
de groeiomstandigheden tijdens de
teelt.

De teelt van boomkwekerijgewassen
wordt steeds intensiever, waardoor de
bodem uitgeput raakt. Om deze reden
wordt er de laatste decennia steeds
meer met compost gewerkt om de bo-
dem op peil te houden. Er zijn diverse
soorten compost verkrijgbaar met een
uiteenlopende samenstelling en uiteen-
lopende eigenschappen. Diverse com-
post fabrikanten leveren compost met
bacterie of schimmelpreparaten voor
een goed bodemleven. Door het fer-
menteren van organische resten ont-
staat het product Bokashi een product
met mogelijk bodemverbeterende ei-
genschappen. Er blijft meer organische
stof behouden in het product en er is een
grote groep effectieve micro-organis-
men in aanwezig. Deze eigenschappen
zouden volgens EMAgriton moeten lei-
den tot de volgende resultaten: Betere
gewasgroei; Onderdrukking van bo-
demparasieten; Toename van het bo-
demleven en betere doorlaatbaarheid
van de grond. Door toevoeging van Bo-
kashi compost in de boomkwekerij
wordt verwacht dat er sterkere planten
en een betere groei verkregen wordt.

Plan van aanpak:
De tweejarige proef zal worden uitge-
voerd op een proefperceel bij Boomwe-
reld te Geijsteren (Limburg) in 2 ge-
wassen (Buxus, Prunus). Om de wer-

king van Bokashi compost te vergelij-
ken met een gangbare compost zal deze
er naast komen te liggen. Daarnaast
komt een blanco te liggen waar geen or-
ganische mest wordt gebruikt
De volgende behandelingen zullen in
de proef worden meegenomen:
1) Blanco (geen organische mest)
2) Bokashi (10 ton/ha.)
3) Groen Compost (40 ton/ha.)
In de proef zal gelijk aan de gangbare
teelt 2x per jaar kunstmest worden ge-
strooid. Ieder object zal een grootte heb-
ben van ca. 30m².
Om de toestand van het bodemleven te
bepalen zullen er gedurende de proef
op 3 momenten grondmonsters geno-
men worden. Deze worden geanaly-
seerd op bodembiologie. Deze mon-
sters worden genomen voor aanvang
van de proef, aan het eind van groeisei-
zoen 1 en aan het eind van groeiseizoen
2 (einde proef).
Voor aanvang van de proef zal 1 mon-
ster van het perceel genomen worden.
Gedurende de proef zullen 3 monsters
genomen worden (van iedere behande-
ling 1).

Omdat iedere behandeling 2 gewassen
omvat worden de monsters steeds in het-
zelfde gewas genomen (Buxus of Pru-
nus). Naast een monster waarbij de bo-
dembiologie beoordeeld wordt, zullen
er ook grond monsters genomen wor-
den welke door Blgg Oosterbeek gea-
nalyseerd zullen worden. Deze zullen
genomen worden 1 maand na aanvang
van de proef en aan het einde van de
proef. Deze monsters worden in alle 3
behandelingen genomen en zullen in-

zichtbaar maken hoe het verloop is van:
organische stof, pH en de in de bodem
aanwezige mineralen. Daarnaast zal op
6 momenten gedurende de looptijd van
de proef een visuele beoordeling
plaatsvinden. Dit zullen 3 beoordeling-
en per jaar zijn (April/Juli/ Oktober
2012 en 2013).

Er wordt visueel beoordeeld op kleur
en vertakking. Daarnaast wordt de leng-
te van de planten gemeten bij de laatste
beoordeling aan het eind van ieder
groeiseizoen. Er worden telkens de-
zelfde 20 planten uit elk proefobject be-
oordeeld. De planten worden vergele-
ken t.o.v.20 planten uit de blanco be-
handeling. Bij de eindbeoordeling zul-
len ook uit ieder proefveld van 20
planten de wortels worden beoordeeld.

Huidige status
De proefveldjes zijn aangeplant in het
najaar van 2011, kort daarop zijn een
aantal grondmonsters genomen om het
bodemleven te beoordelen en een alge-
meen grondmonster genomen voor
BLGG.
Afgelopen jaar zijn de planten al een
aantal keer visueel beoordeeld en is
half oktober een eindbeoordeling 2012
uitgevoerd, waarbij ook de lengte van
de planten gemeten is.
Daarnaast zijn in oktober weer een aan-
tal grondmonsters gestoken ter beoor-
deling op bodembiologie. Aankomend
jaar is het 2e en laatste groeiseizoen van
dit 2-jarige project, waarin weer een
aantal beoordelingen en een eindbeoor-
deling en afronding van dit project zul-
len plaatsvinden.

CultusAgroAdvies BV - Maart 2012

In de teelt van buxus moet regelmatig
gespoten worden om cylindrocladium
buxicola onder controle te houden.
Daar zijn verschillende gewasbescher-
mingsmiddelen voor op de markt met
uiteenlopende resultaten. In overleg
met Agriton is Microferm bekeken op
effectiviteit op cylindrocladium. Hier-
voor zijn in 2011 diverse proeven uitge-
voerd.

Doel van de demo
Het doel van deze demo is de effectivi-
teit van Microferm + Guard (toevoeg-
middel) op cylindrocladium in buxus
nader te bekijken.

Behandelingen
De voor Agriton van toepassing zijnde
objecten zijn weergegeven. Microferm
is vergeleken met Flint en Ortiva, 2 pre-
ventieve gewasbeschermingsmiddelen
Er is een interval van 1 week gehan-
teerd.
Het infectiemoment is gekozen tussen
de tweede en derde bespuitingen in. De
eerste bespuiting is van toepassing ge-
weest bij middelen met een preventieve
strategie.

Conclusies
In proef 1, uitgevoerd in mei, is geen
aantasting van cylindrocladium geko-
men. Hoogstwaarschijnlijk is dit ver-
oorzaakt door de hoge temperatuur (+
30 ºC) in de tunnel net na de kunstmati-
ge infectie. Daardoor is de proef her-

haald in september.
Proef 2 uitgevoerd in september heeft
een lichte aantasting gehad. De aantas-
ting is niet echt doorgezet, daarom is be-
sloten nog een keer in te zetten.

In proef 2 is weinig verschil waarneem-
baar geweest tussen de diverse
behandelingen. Bij object 2 (onbehan-
deld besmet) en object 14 (Microferm)
was de indruk dat er iets meer aantas-
ting te zien was. Dit uitte zich in een iets
hogere uitslag.

In proef 3 uitgevoerd in novem-
ber/december 2011 is anders waarge-
nomen. Daarbij is meer verschil te zien:
- Onbehandeld besmet (object 1) liet
meer vlekjes cylindrocladium zien dan
alle behandelde objecten.
- Op basis van deze proef is af te leiden
dat alle behandelingen een effect laten
zien op de aantasting. Bij het object met
Microferm is zelfs helemaal geen aan-
tasting waar te nemen.
- Op basis van deze proef is er een goe-
de werking van Microferm.

De totale conclusie van de proeven met
Microferm is op basis van proef 2 en 3
lastig omdat bij proef 2 ten opzichte van
onbehandeld geen effect zichtbaar was
en in proef 3 het gewas zelfs schoon
bleef van enige aantasting met cylin-
drocladium.

De proeven geven in ieder geval aanlei-
ding nog eens verder naar dit product te
kijken in de toekomst.

Bokashi in de boomkwekerij Demo Microferm op
cylindrocladium in Buxus
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Door Geert Top (B)

De laatste maanden doen heel wat
verontruste berichten de ronde in
verband met de algemene boomvita-
liteit. Een opmerkelijk bericht is de
ophef rond de opgang van de Essen-
ziekte en de mare in sommige nieuws-
berichten ”dat er aan die ziekte niets
te doen valt”.(?) Wij willen hier toch
een lichtpunt doen schijnen in deze
duisternis.

Wat is nu de Essenziekte? In vaktermi-
nologie wordt die ook de ‘Ash Dieback
Disease” genoemd. Het is het resultaat
van de schimmel “Chalara fraxinea” die
zich vanaf 2010 in vrijwel alle essenbe-
standen manifesteert, voornamelijk op
de eindtwijgen van deze boomsoort.
Hierdoor ontwikkelen de aangetaste
essen een tak- en kruinsterfte, wat slecht
is voor de continue groei, voor de hout-
productie en voor de algemene veilig-
heid (takbreuk). De infectie kan continu
gebeuren doorheen het jaar.

Wat is de correlatie van de ziekte t.o.v
de biosfeer waarin wij leven? Alge-
meen is men verwonderd dat deze ziek-
te zo’n grote uitbreiding kende vanaf
2008 Metingen volgens de acupunctuur
filosofie (zie www.panacis.be) wijzen
uit dat de uitbreiding/verspreiding/
agressiviteit van de schimmel Chalara
fraxinea rechtstreeks te maken heeft
met de “elektromagnetische vervui-
ling” van onze biosfeer. Deze biosfeer
wordt de laatste jaren meer en meer
belast met diverse draadloze systemen
(gsm, gps, Astridsysteem,….) die ook
verbindingen aangaan met het aard-
magnetisch systeem.

Veel bomen hebben ook weinig immu-
niteit, kennen weinig groei en bladmas-
sa en worden ’s winters dan prooi van
wortel- en stamvoetziekten waardoor
zij bij storm plotseling om kunnen waai-
en of afbreken aan de stamvoet.

Kan EM (Effectieve Micro-organis-
men) verbetering brengen in het voor-
komen van het ziektebeeld ?
Hiebij laten we Geert Blancke van
boomkwekerij Ter Koutere in Aarsele
(West-Vlaanderen, België; www.ter-
koutere.be) aan het woord, die sinds
2009 werkt met EM:

“Wij maken gebruik van Bokashi in de
bodem (ongeveer 10 T/ha) en voor het
aanplanten. We maken deze land- of
tuinbouwbokashi zelf door het fermen-
teren van fijn organisch materiaal op de
boomkwekerij. Hierbij wordt Micro-
ferm (verdunning 2 liter/m3 organisch
materiaal) met toevoeging van Vulka-
min en zeeschelpenkalk, in een hoop
vermengd met het organisch materiaal.
Het wordt goed aangedrukt en lucht-
dicht afgedekt met plastiekfolie. Als
organisch materiaal gebruiken we o.a.
koeien- of paardenmest, draft, vlasle-
men, gras, hakselmais, groentenafval,
stroo(meel), .... Eigenlijk geldt: hoe
gediversifeerder het organisch materi-
aal, hoe beter de kwaliteit van de bokas-
hi. (Rode) ui blijkt een goede natuurlij-
ke afweerstof te zijn voor de immuniteit
van Fraxinus spp; dus hebben we dit
jaar een behoorlijk grote dosis uien toe-
gevoegd aan de Bokashi kuil die mo-
menteel ligt te fermenteren voor ge-
bruik in de lente van 2013”.

Gebruik van EM in de opkweek van
Fraxinus spp

Hierbij wordt dus voor de aanplant van
Fraxinus spp (als bosgoedplant of afge-
ënte 1+1), Bokashi in de bodem aang-
ebracht aan 10 Ton/ha (+ de reeds bijge-
voegde Vulkamin gesteentemeel + zee-
schelpenkalk )
Het Effectieve Micro-organismen-
verhaal met inbreng van mineralen
wordt verder in Ter Koutere als volgt
ingevuld: de grasstroken tussen de bo-
menrijen worden voor het maaien be-

spoten met 10 l EM-Aper ha en het afge-
maaide gras wordt als een zwad aan de
boomvoeten gelegd waar het verder
fermenteert/verteert. Ongeveer een-
maal per maand wordt ook EM-A in de
boomkruinen verstoven met toevoeging
van o.m. Oenosan kalkmeststof als mi-
neraal middel. Op die manier wordt EM
verder aangevuld in de bodem en wor-
den mineralen rechtstreeks in de blade-
ren van de plant ingebracht.
Om het effect van EM in de bodem te
bestendigen wordt een lichte dosis han-
delsbokashi (in zakken van 25 kg) aan-
gestrooid op de boomvoeten van de

essen elk najaar en in een regenperiode.
Via neers lag komen de micro-
organismen direct in de wortelzone
terecht.

Naast het aanbrengen van Effectieve
Micro-organismen en mineralen op
geregelde tijdstippen werd ook werk
gemaakt om een aantal interferenties
weg te nemen van het elektriciteitnet-
werk en gsm-masten uit de omgeving
met het aardmagnetisch systeem.
Hierdoor zijn bomen dan in staat om het
aangebracht systeem van micro-
organismen en mineralen ten volle te
benutten.

Resultaten van de EM werkwijze :
Het vroegere bodemprobleem van Ver-
ticillium in deze kwekerij – met zware
verliezen in de opkweek van bomen
algemeen – werd geneutraliseerd (sinds
2010); zeker sinds Bokashi wordt in-
gewerkt in de bodem voor het planten.
Geen aantasting van essenziekte op de
gewone es (Fraxinus excelsior) in de
kwekerijbestanden waar deze land-
bouwbokashi werd ingewerkt en verder
onderhouden met EM-A + mineralen-
bespuitingen. Dit in tegenstelling tot
oudere bestanden van de gewone Fraxi-
nus excelsior (= zonder Bokashi in de
bodem) waar de ziekte zich nog wel
manifesteert.

Geert Blancke hoopt dat het effect van
deze werkwijze zich zal uitbreiden naar
de Fraxinus “Westhoffs Glory” en verd-
er ook naar de geelbladige essen (Fraxi-
nus exc “Aurea” en vooral Fr exc “Jas-
pedea”) die blijkbaar toch gevoeliger
zouden zijn. De immuniteit en vitaliteit
van planten kun je stelselmatig herbou-
wen dankzij geregelde toepassing van
de combinatie van micro-organismen
en mineralen.
De laatste jaren heeft Ter Koutere geen
gebruik meer gemaakt van insecticiden
of fungiciden. De immuniteit van het
plantgoed is dusdanig verbeterd dat
ziektes en plagen zich wel nog manifes-
teren (vaak slechts tijdelijk), maar niet
in die mate dat een scheikundige bestrij-
ding nog nodig is. Niet alle problemen
zijn opgelost door het gebruik van EM,
maar er is een duidelijke daling van
ziekten, terwijl het in de traditionele
boomkwekerij vaak juist het omgekeer-
de is. Ook de hoeveelheid gestrooide
meststoffen van organische of chemi-
sche aard is continu verminderd zonder
inboet aan groeikracht of kwaliteit van
het verkoopbaar eindproduct.
Structuurschade aan de percelen door
rooiwerkzaamheden wordt veel gemak-
kelijker terug goedgemaakt door in-
breng van EM (Bokashi, bespuitingen
met EM-A of Microferm,…) in de bo-
dem.

Lichtpunten bij de Essenziekte in de boomkwekerij door gebruik Effectieve Micro-organismen

De Caesarsboom bij de Westpoort in

Lo blijft vitaal.

Deze imposante Taxus baccata (stam-

omtrek +/- 2.8 meter!) staat in Lo

(West-Vlaanderen, België) bij de even

historische Westpoort. Volgens de over-

levering zou Julius Caesar bij zijn door-

tocht naar Brittannië aan deze boom

zijn paard gebonden hebben. Of de

boom werkelijk zo oud is, kunnen we

betwijfelen. Bovendien is de Taxus of

venijnboom zeer giftig en dodelijk voor

paarden. Het zou dus niet zo verstandig

geweest zijn van Julius Caesar om zijn

paard daar vast te binden.
Wat wel vaststaat, is dat deze boom

zeker een 300 jaar oud is. Hij werd in de

loop van de jaren gestut en de holle

stam werd dichtgemetseld. In 2010

werd o.a. EM gebruikt om de naaldval

en aantasting van schildluis om te ke-

ren. Er werden geen chemische midde-

len ingezet tegen deze insectenplaag.
Sindsdien doet de Caesarsboom het

behoorlijk goed en regelmatig krijgt hij

een ‘EM-onderhoudsbeurt’ met wat

EM aan de boomvoet en wordt een

mengsel van EM met minerale midde-

len verneveld in de boomkroon.
Of Ceasar er werkelijk zijn paard vast-

bond, blijft onzeker maar deze monu-

mentboom is zeker onze aandacht

waard!

EM en Momumentbomen

Patrick Hoflack, tuinaannemer en

kerstboomkweker, ziet tegenwoordig

zijn Picea omorika’s goed evolueren

met EM en mineralen.
Patrick Hoflack en zijn echtgenote Hilde

zijn al meer dan 20 jaar actief in private en

openbare groenwerken. Daarnaast runnen

ze een kwekerij en groothandel in kerstbo-

men. In de loop van de jaren werd veel

geëxperimenteerd in de kerstboomteelt

met teeltafwisseling (met tijdelijk gras-

land), plantpotten met doorgroeigaten

(om verkoop en verhandeling mogelijk te

houden), verschillende potsubstraten,

enz. Tot 2008 werd grotendeels gewerkt

met scheikundige bestrijding van luizen,

spinten en mijten, maar de problemen

bleven bestaan (misvorming van plant-

scheuten, wortelrot, veel uitval, ….) Door

goede ervaringen in de private tuinaanleg

om buxusbollen en taxushagen vitaal te

houden groeide het idee om ook in de

kerstbomenteelt EM toe te passen.

Concreet worden een 3-tal behande-

lingen van de combinatie van Mi-

croferm en Oenosan kalkmeststof

afgewisseld met nog een paar schei-

kundige insecticidenbehandelingen

+ vloeibare meststoffen. Dit resul-

teert in een veel beter rendement dan

het vroegere systeem van meststof-

fen gecombineerd met insecticiden

en fungiciden. Het meest markante

volgens Patrick is de heropleving

van zijn partijen Picea omorika

(fijnspar) door het geregeld spuiten

van deze combinaties. Daardoor

blijven zelfs de oudere Picea planten

goed en massief in de groei en kan

hij mooie grote exemplaren ver-

koopbaar aanbieden. Hierdoor

wordt ook het scheikundig sproei-

stofgebruik verminderd wat positief

onthaald wordt.

Kerstbomen kweken met EM

Toepassen van Bokashi en EM als al-
ternatieve methode biologische
grondontsmetting

Wageningen UR Glastuinbouw te
Bleiswijk onderzoekt altenatieve met-
hode voor stomen. Bij een teler is op 17
Juli 2012 een kap van zo’n 400 m2 be-
handeld met Bokashi en EM voor tes-
ten van het effect tegen Verticillium dah-
liae en aaltjes (Pratylenchus pene-
trans). Ook zullen er metingen worden
gedaan aan de temperatuur en gassen-
productie. De resultaten van het onder-
zoek worden, door het inzetten van de
Greenportcampus voucher en de mid-
delen die vanuit het programma ‘Kas
als energiebron’ worden ingezet, pu-
bliekelijk. Biologische grondontsmet-
ting (BGO) is een natuurlijk proces. Bij
deze methode wordt een organisch ma-
teriaal onder gespit en vervolgens met
een plasticfolie luchtdicht afgedekt.
Het afdekken van de bodem zorgt er-
voor dat bodembacteriën die zonder
vrij zuurstof kunnen leven worden ge-
stimuleerd. Het organisch materiaal
dient als “voeding” voor deze groep
van bacteriën. De bacteriën zetten de or-
ganische stof om waarbij omzettings-
producten ontstaan die schadelijk zijn
voor plantenziekten en plagen. In de
praktijk is deze methode ook wel be-
kend als ‘bodem resetten’.

Doel van de proef
Bepalen of de methode van biologische

grondontsmetting met Bokashi en EM
effectief is tegen ziekten en plagen, zo-
als Verticillium dahliae. Bepalen of ‘bo-
dem resetten’ een mogelijk duurzaam
alternatief kan zijn voor grondontsmet-
ting met stoom, zowel op het gebied
van effectiviteit, planning en economie
voor teelten zoals chrysant of sla.

Enkele ervaringen met BGO
In emmers onder labcondities: Bij 16
en 8 graden Celcius, goede resultaten te-
gen aaltjes en Verticillium. Echter mini-
maal 4 weken onder plastic.

Kasproef in Bleiswijk: Goede resulta-
ten in substraatbedden tegen aaltjes en
schimmels. Bij 26 graden Celcius na 10
dagen beter effect dan stomen. Hoge do-

sering van 4 gram ruw eiwit per liter
grond. Kasproef Chrysant. Goede ont-
smetting bij gemiddelde temperatuur
van 32,5.C. Afdoding wortelknobbel-
aaltjes, wortelduizendpoot en Verticil-
lium.

Biologische grondontsmetting (‘bo-
dem resetten’) kan leiden tot zeer effec-
tieve en relatief snelle (na 10 dagen) ef-
fecten op schadelijke bodemorganis-
men zoals aaltjes en bodemschimmels.
Resultaten kunnen beter zijn dan bij
een diepe stoombehandeling (met drai-
nage).Niet altijd succesvol. Nauwelijks
effect tegen Sclerotinia bij sla experi-
ment. Nog veel onbegrepen: wat is bij-
voorbeeld de invloed van de natuurlijke
anaerobe microflora in de grond.

Biologische grondontsmetting met Bokashi en EM

27

Eindtwijg infectie gevoelig

Patrick Hoflack toont effect van EM

Caesarsboom in Lo blijft vitaal met EM

Kasproef Chrysant met Bokashi en EM
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