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In deze nieuwsbrief praten we u bij over de laatste ontwikkelingen Agriton Group.

Maart 2021 
Het is weer voorjaar; Er is overal bedrijvigheid en we hebben lenteachtige temperaturen en

zonnig weer voor de boeg. Bij Agriton in Noordwolde hebben wij de afgelopen maanden hard

gewerkt om ons op de lente voor te bereiden. Wij zijn dus er dus klaar voor! U ook? 
 

EM Silage®: omruilactie
EM Silage® gras en mais is een vloeibaar inkuilmiddel dat in tegenstelling tot vele andere

inkuilmiddelen, naast melkzuur bacteriën ook gisten bevat. Doordat  de microbiologie er in een

actieve vorm inzit, heeft het een extreem snelle aanvangswerking. Omdat we met levende

microbiologie werken is het wel belangrijk om ieder seizoen met vers materiaal te werken. 
 
Indien u volle verpakkingen van vorig jaar heeft staan kunt u die daarom, zoals u gewend bent,

omruilen.   

 

Retouren kunt u aanmelden vóór Vrijdag 16 april 2021 via ons Inventarisatieformulier. Dit

geldt voor:

EM-Silage Bag in Box van 20 liter.

EM-Silage Fles van 1 liter.
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LET OP!!! EM Silage® die na deze datum retour wordt aangeboden wordt voor 50% vergoed!!  
 

 
Afb. Uw inkuil opwaarderen door fermenteren? Dat is mogelijk met behulp van inkuilmiddel EM

Silage®. 

 

Graskuil is een zeer voedzaam gefermenteerd product, dat is algemeen bekend. En toch weet

niet iedereen hoe zo’n omzettingsproces van graskuil werkt. Daarom lichten we in dit Infokatern
de stadia van het inkuilproces toe, met enkele tips voor het optimaliseren daarvan. 

 

Voor meer info raadpleegt u de EM Silage® folder of uw Agriton adviseur.

Agriton EM Silage®, een volledig natuurlijk inkuilmiddel voor snelle conservering,

http://agriton.eu/pdf/Inkuilen_wat_gebeurt_er_onder_het_plastic.pdf
https://agriton.nl/wp-content/uploads/2020/10/PRODUCT_LEAFLET_EM_SILAGE_GRAIS_MAIS_WEB-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oPgeaYhCn-k&t=1s
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kuilstabiliteit en beter verteerbaar voer. Geschikt voor zowel gras als mais.

Wetenschappelijke onderbouwing van bokashi 
Bokashi wordt al 25 jaar in de Nederlandse landbouw toegepast. Agriton doet dan ook al jaren

wetenschappelijk onderzoek naar de werking, onder anderen bij proefboerderij SPNA. Tijdens

een lezing op de biobeurs werd door Jan Feersma Hoekstra  ingaan op dit onderzoek. Ook

andere onderzoeken die betrekking hebben op bodem en gewas kwamen aan de orde. De

lezing is opgenomen en terug te zien op vimeo. Bekijk hier de lezing door Jan Feersma

Hoekstra. 

 
 

https://vimeo.com/503469297/e7361c65ed
https://vimeo.com/503469297/e7361c65ed
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Nieuwe uitgave Agriton Group Nieuwsblad
De elfde editie van het Agriton Group / Agro-vital Nieuwsblad is een feit. Eens in de twee jaar

wordt de krant samengesteld voor dealers en boeren. Om daarmee iedereen op de hoogte te

brengen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van bodemverbetering, diergezondheid

en meststoffen.   
 
Bekijk hier onze laatste editie van het Agriton Group Nieuwsblad. 
 

Uitbreiding personeel op diverse afdelingen 
Agriton maakt ook in het voorjaar van 2021 een sterke groei door. De volgende mensen zijn

onze diverse teams komen versterken:

Ingrid Visser, Chemisch analist.

Andrea Gorter, Productiemedewerker.

Brian van der Veen, Productiemedewerker.

Tygo van der Veen, Productiemedewerker.

Floris de Wal, Productiemedewerker.

Margot Schotanus, Productiemedewerker.

Youri de Vries, Productiemedewerker.

https://agriton.eu/pdf/Agriton_Group_Nieuwsbald_2021.pdf
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De uitputting van de bodem: het grote geld 
Afgelopen week besteedde Zembla aandacht aan onze sector. Onder anderen het
overmatig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen kwamen aan bod. Hoewel
sommigen dit zullen zien als kritiek, kunnen we dit juist ook zien als een kans. Bij
Agriton werken we al decennia aan een volhoudbare landbouw. Samen kunnen we
het verschil maken. Klik op de onderstaande afbeelding om de aflevering terug te
kijken. 
 

 
 
De uitputting van de bodem: het grote geld. 
 

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/de-uitgeputte-bodem-het-grote-geld
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/de-uitgeputte-bodem-het-grote-geld
http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://mailchimp.com/
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