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Voor u ligt het laatste Agritoontje van 2017. Volgend jaar hoort u

product te lanceren. Maar daar communiceren we in 2018 uiteraard

uiteraard weer van ons. Dan ook middels een digitale versie; een goed

over. Digitaal en misschien nog op papier, wat vindt u eigenlijk? We

voornemen voor 2018. Zo zijn we ook voornemens onze productieop-

horen het graag. Deze papieren versie staat in het teken van onderzoek

schaling te optimaliseren voor foodproductie en een bijzonder

en nieuwkomers. Nieuwkomers in ons assortiment, in de communicatiemiddelen en in het team. En oh ja, in deze uitgave ook een MINI-actie;-)

Actueel

Afgelopen jaar stond in het teken van groeien; een nieuw pand,

Enrico de Puijsselaar

meer opslag en productie opschaling met extra fermentatie-

Begin 2018 verwachten wij Enrico de Puijsselaar voor een leerover-

ketels. Dat gaat samen met personele ondersteuning. We stellen

eenkomst transport en logistiek. Enrico is in bezit van een heftruck-

u daarom graag voor aan onze nieuwe teamgenoten. Om verdere

rijbewijs en al langer bekend met onze firma’s.

Drie jaar Steenmeelgebruik te kort voor productieverhoging

vacant voor logistiek en productie.

Stagiaires

Steenmeel wordt door Agriton met name geadviseerd om de bo-

Opzet proef, voor drie jaar onderzoek

Nieuwsgierig? Bel gerust voor meer informatie.

Zander de Jong uit Wapse volgt de opleiding Junior assistent accoun-

demvruchtbaarheid te verhogen, als aanvuller van sporenelemen-

Er liggen 9 verschillende objecten met diverse soorten steenmeel en

groei te waarborgen zijn er op dit moment nog nieuwe vacatures

Onderzoeksresulaten steenmeelproef veenkoloniën

tant en algemene economie aan het Drenthe College te Assen.

ten. Een product dat de laatste jaren toenemende belangstelling

andere bodemverbeteraars om het effect van de verschillende pro-

Sybrand Scheveers

Hij ondersteunt onze afdeling administratie tot februari 2018.

krijgt. Vooral met de vraag of dit product ook bijdraagt aan op-

ducten op de bodem en de opbrengst te kunnen bepalen. In deze

Sybrand Scheveers uit Kollumerzwaag, is afgelopen zomer gestart om

Yvar Jongedijk uit Noordwolde komt op de woensdagen bij ons om

brengstverhoging. Drie jaar van testen levert (nog) geen baanbre-

proef is ieder jaar een onderhoudsbemesting uitgevoerd van 1000 kg

onze fermentatieprocessen verder te optimaliseren. Als voedingsspe-

zijn stage namens het Terra College te vervullen.

kende trends op. Verwachting is ook dat dit pas op langere termijn

product per hectare. Dit is toegepast voorafgaand aan het zaaien/po-

cialist, met de opleiding MBO 4 Life Sciences, gaat Agriton, naast Feed

Hij is actief bij logistiek en productie.

zichtbaar wordt. Ook dat wordt weer proefondervindelijk gemaakt.

ten. De proef is als een blokkenproef uitgevoerd waarbij ieder object

ook upgraden naar Food.

Voor nu, hier de resultaten van

in 4 herhalingen is toegepast.

drie jaar research en uitleg bij,

De grootte van ieder veldje was

Nynke Bijlsma

wat Agriton betreft, de juiste

6 x 10 meter. Het perceel waar de

Nynke Bijlsma, uit De Knipe, is per september begonnen aan een leer-

toepassing van dit product.

proef heeft gelegen betreft zand-

overeenkomst. Nynke heeft haar HAVO afgerond en is in de functie

grond gelegen in Kiel-Windeweer.

van ‘chemisch laborante in opleiding’, actief bij Agriton.

In de media en door gebruikers

De gewassen waar het onderzoek

Naast de microscopen is er de laatste jaren ook flink geïnvesteerd in

wordt veel gecommuniceerd

in plaats gevonden heeft zijn

apparatuur om de chemie te bepalen. Nynke werkt nu aan de proto-

over diverse toepassingen van

zetmeel aardappelen (2015+2017)

collen, zodat wij uw vragen en verzoeken met een gedegen advies

steenmeel. Zo ook dat het een

en suikerbieten (2016).

kunnen onderbouwen.

groot potentieel heeft om de opbrengst te verhogen. Iets dat we

Steenmeel heeft meer tijd nodig

bij Agriton zien als een indirect

voor hogere opbrengsten

effect van het op peil brengen

De opbrengsten zijn, zoals

In verband met de productieopschaling ontving EM Produc-

van de mineralogie in de bodem.

tion op 10 november j.l. vier nieuwe ketels voor foodproduc-

Leveringen rond de feestdagen

Hoofddoel van deze proef was

tion. De eerste charges staan op dit moment al in fermentatie.

daarom ook het onderzoeken of

De laatste bestellingen worden donderdag 21 december

Vier ketels erbij betekent een extra productiecapaciteit van

er met natuurlijke bronnen -zoals steenmeel- de minerale samenstel-

de media over werd geschreven. De opbrengsten laten tussen behan-

tot 12.00 uur verwerkt! De laatste levering van 2017 is

250.000 liter per jaar!

ling in de bodem kan worden hersteld en daarmee de vitaliteit van de

deld en onbehandeld weinig verschil zien. Dit geldt zowel voor de

gewassen kan worden gewaarborgd. Wat het aan productverhoging

zetmeelaardappelen als ook de suikerbieten. De interne kwaliteit van

zou doen was een bijkomstige nieuwsgierigheid.

de zetmeelaardappelen van seizoen 2017 en de bodemgesteldheid

dus vrijdag 22 december. Dinsdag 2 januari worden de
eerste bestellingen van 2018 verstuurd. De eerste levering in 2018 is dus op woensdag 3 januari.

Eerstvolgende beurzen 2018
Biobeurs Zwolle

17 en 18 januari

RMV Venray

27, 28 februari en 1 maart
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Colofon

verwacht redelijk egaal over de
Bodenmonsters voor analyses van proefveld in Kiel-Windeweer

verschillende behandelingen.
Dit in tegenstelling tot wat er in

wordt nog geanalyseerd.

EM AGRITON BV I Molenstraat 10-1 I 8391 AJ Noordwolde
Tel: +31 (0)561 433115 - info@agriton.nl www.agriton.nl

In samenwerking met twee Agriton-dealers Johan Schuitema en

Steenmeel moet zich bewijzen op langere termijn; een vitale bodem

Mulder Agro is drie jaar geleden een proef met steenmeelbemesting

heeft uiteraard potentie tot meer opbrengst. Wat Agriton betreft

Opmaak: TRYNKES communicatie en creatie
Redactie en tekst: C. Bondt, GJ Feersma Hoekstra, Joost Mulder,
Albert de Puijsselaar en T. Havinga
Zet- en drukfouten voorbehouden

gestart. De proef is uitgevoerd door Agro Research International bij

wordt steenmeel met name ingezet voor onderhoud van de bodem-

een akkerbouwbedrijf in de veenkoloniën.

mineralogie en niet voor opbrengstverhoging op korte termijn.
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Actueel

Ontwikkeling en onderbouwing Bokashi gaat door

Dat Agriton actief is met boxenstrooisel

een poeder zoals Vulkamin in de boxen

is u vast bekend, maar dat daarbij ook

te strooien. Een activiteit die veelal

Inmiddels kunnen we stellen dat Agriton dé

Want er zijn ook kritische vragen. Dat is goed.

bodemvruchtbaarheid. De resultaten na drie

een passende strooier geleverd kan

handmatig wordt gedaan, maar door deze

specialist is geworden op bokashi-gebied.

Gelukkig kunnen we dat gefundeerd onder-

jaar van beproeving lieten een verhoging van

worden is wellicht nieuw. Tijdens de

strooier sneller en lichter wordt gemaakt.

En ook mogen we er bij vertellen dat we daar

bouwen. Voor de veel-voorkomende vragen

het organische stof gehalte zien van maar liefst

landbouwbeurzen in Hardenberg en Assen

trots op zijn.

ligt een TIEN bokashi-feiten document voor u

0,6%. Dit is al een behoorlijke toename, maar

werd deze strooier al gedemonstreerd.

Nieuwjaarsactie: Bij twee BigBags

klaar. Bij interesse kan dat opgevraagd worden.

er is meer dan organische stof. De proef is

Mogelijk dat u hem daar heeft gezien.

Vulkamin koopt u de AG Mini voor:

verlengd en is nu voor het vierde jaar herhaald

De AG Mini strooier is zeer geschikt om

€995,- in plaats van €1200,- !

We zijn al vele jaren actief met het delen van
kennis over bokashi, o.a. via dealerdagen,

Receptuur

zodat er ook over de langere termijn meer

beurzen en het geven van lezingen. Altijd

Tevens is het van belang de werkwijze en de

gezegd kan worden over de effecten in de

op grond van onderzoek en ervaringen van

receptuur toe te lichten, zodat de cruciale rol

bodem.

gebruikers. Het fermenteren van organisch

van Microferm, de Aegir Zeeschelpenkalk en de

materiaal als voedsel voor bodemleven is een

Edasil Kleimineralen duidelijk wordt.

In het voorjaar van 2017 is er onderzoek

uniek concept, daar zijn we 10 jaar geleden als

We sommen ze hier op. Uitgebreide info vindt

gedaan naar de wormenpopulatie door het

pioniers mee gestart op basis van jarenlange

u in onze folders.

Louis Bolk Instituut. Hierbij wordt onderscheid

kennis uit Japan. Daar is het inmiddels al meer

Microferm: zorgt voor de fermentatie waar-

gemaakt tussen strooiselbewoners en bodem-

dan 35 jaar gemeengoed. De Microferm, EM,

door de ontsluiting van biomassa plaats vindt.

bewoners.

wordt hier gemaakt op strikt recept.

Aegir Zeeschelpenkalk: voorkomt verzuring,

De totale wormenpopulatie blijkt met 55% toe

Eind september organiseerde EM Agriton Natuurlijk Actief een

waren bezoekers uit Japan. Rafela Taniguchi, van de overkoepe-

We mogen onszelf dan ook ervaren bokashi-

waardoor de ontsluiting van biomassa door-

te nemen bij toepassing van Bokashi en dat bij

themadag voor de Nederlandse en Belgische EM verkooppun-

lende organisatie EMRO Japan, vertelde over de werkzaamheden

makers noemen.

gaat gedurende de tijd van bewaring.

lage (standaard) dosering á 9,5 ton per hectare.

ten. Een dag vol met ontmoetingen en voordrachten over EM,

van de EM Research Organisation en de onderzoeken met EM-X

Edasil Kleimineralen: binden vocht en belang-

Deze constatering is een bevestiging van het

Bokashi en EM-X Gold. De dag werd gehouden bij Mediamatic en

Gold. Dr. Tanaka, een Japanse arts, lichtte zijn praktijkervaringen

Door de diverse ervaringen, met bv. bermmaai-

rijke mineralen en nutriënten die tijdens het

onderzoek van Jeroen Onrust (promovendum

afgesloten bij Micropia in Amsterdam.

met EM-X Gold toe. Na een zonnige wandeling door Amsterdam

sel, rietmaaisel van natuurterreinen, bladresten

fermentatieproces vrijkomen.

RUG), waaruit ook blijkt dat Bokashi en/of vaste

van gemeenten, slootmaaisel, stroresten en

En om het bereidingsproces te vergemakkelij-

mest positief effect hebben op de wormenpo-

EM Adviseurs Berto van Deelen en Simone Vos startten met een

voerresten kan er steeds beter maatwerk wor-

ken is er sinds kort een gecombineerd product

pulatie in de bodem.

verhaal, onder meer over groeiontwikkelingen bij Agriton.

den geleverd. Vraagstellingen en onderzoeken

ontwikkeld, Bokamix genaamd. Lees erover in

worden steeds specifieker. En de onderzoeksre-

groene kader hieronder.

sultaten liegen er tot nu toe niet om. Het sterkt

Een micro-URBAN
beleving bij de
EM dealerdag!

EM-natuurlijk actief

werd de dag afgesloten met een bezoek aan museum Micropia.

Er zijn de laatste jaren collega’s bijgekomen, er zijn opslagloodsen

Meer EMNA-nieuws

Zo zullen we de komende jaren blijven testen,

aangekocht en de productiecapaciteit is uitgebreid. Directeur Jan

Naast de genoemde zorginstelling en horecabedrijf Mediamatic is

fine-tunen en natuurlijk weer terugkoppelen

Feersma Hoekstra vertelde over de cruciale rol van microbiologie

sinds kort ook restaurant ‘Terug naar de basis’ in Enschede aan de

ons in de visie onze als meest doeltreffend te

Lopende onderzoek

aan u. Want er loopt meer dan hier genoemd.

en EM. Wist u dat er ongeveer 100 miljard micro-organismen zitten

slag gegaan met de Bokashi-container. Zij verwerkten al een tijd

beschouwen.

Zoals u waarschijnlijk al eerder hebt gelezen

Delen is voor velen, en velen kunnen de bo-

in 1 ml Microferm? En dat zij de beste vrienden zijn die je maar kan

de resten uit de keuken in emmers. Ze zochten een praktischer en

De veelvoorkomende vragen die we tegenko-

wordt er in samenwerking met proefboerde-

demvruchtbaarheid helpen te boosten.

wensen?

efficiëntere manier om Bokashi te maken en kwamen uit op onze

men tijdens de lezingen en bezoeken aan de

rij SPNA in Ebelsheerd een meerjarige proef

Zo wordt Bokashi voor de consumentenmarkt

Christina van der Galiën, van zorginstelling Nieuw Toutenburg

speciale container. Ideaal om van eigen ‘afval’ weer een goede

gebruikers zijn geïnventariseerd.

gedaan naar de effecten van o.a. bokashi op

bij ons genoemd; Bokashi-bodem-booster!!

deelde haar ervaringen over het gebruik van de Bokashi-containers

grondstof te maken voor de bemesting van hun eigen groentetuin.

in de werktuin van hun bewoners. Alle keukenresten van het
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Nieuw product: Bokamix

Drie toxinebinders in 1 folder

Het maken van optimale bokashi vraagt

Om de gevolgen van mycotoxines in de veehou-

om afstemming van de juiste ingrediënten.

derij zoveel mogelijk te beperken heeft Agriton

Om dit proces te vergemakkelijken is een

drie mycotoxinebinders in het assortiment:

gecombineerd product gemaakt van de

Zeozan, Bionit-S en Toxisorb.

benodigde Aegir Zeeschelpenkalk en Edasil

In een nieuwe folder wordt de gezamenlijke

Kleimineralen. Meteen in de juiste verhouding

werking toegelicht. In een tabel wordt duidelijk

en met 1 machine in één keer te strooien.

welk product u het beste kunt kiezen.

verpleeghuis worden gefermenteerd in de containers en later

We zijn blij met de ontwikkelingen die we de afgelopen jaren

ondergewerkt in de moestuin. Een mooi concept om de kringloop

hebben doorgemaakt. Er zijn dit jaar weer meer verkooppunten

sluitend te maken, maar ook om de bewoners in de werktuin een

bij gekomen en zien we een stevige groei in de verkoop, van

nuttige dagelijkse activiteit te bieden. Hoofdsprekers deze dag

bijvoorbeeld de Bokashi-keukenemmer en schoonmaakmiddel
Wipe&Clean.

Meer informatie over deze producten is te lezen in bijhorende folder, te vinden op onze
website. Daar zijn inmiddels alle 12 folders van Agriton geactualiseerd.
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Actueel

Ontwikkeling en onderbouwing Bokashi gaat door

Dat Agriton actief is met boxenstrooisel

een poeder zoals Vulkamin in de boxen

is u vast bekend, maar dat daarbij ook

te strooien. Een activiteit die veelal

Inmiddels kunnen we stellen dat Agriton dé

Want er zijn ook kritische vragen. Dat is goed.

bodemvruchtbaarheid. De resultaten na drie

een passende strooier geleverd kan

handmatig wordt gedaan, maar door deze

specialist is geworden op bokashi-gebied.

Gelukkig kunnen we dat gefundeerd onder-

jaar van beproeving lieten een verhoging van

worden is wellicht nieuw. Tijdens de

strooier sneller en lichter wordt gemaakt.

En ook mogen we er bij vertellen dat we daar

bouwen. Voor de veel-voorkomende vragen

het organische stof gehalte zien van maar liefst

landbouwbeurzen in Hardenberg en Assen

trots op zijn.

ligt een TIEN bokashi-feiten document voor u

0,6%. Dit is al een behoorlijke toename, maar

werd deze strooier al gedemonstreerd.

Nieuwjaarsactie: Bij twee BigBags

klaar. Bij interesse kan dat opgevraagd worden.

er is meer dan organische stof. De proef is

Mogelijk dat u hem daar heeft gezien.

Vulkamin koopt u de AG Mini voor:

verlengd en is nu voor het vierde jaar herhaald

De AG Mini strooier is zeer geschikt om

€995,- in plaats van €1200,- !

We zijn al vele jaren actief met het delen van
kennis over bokashi, o.a. via dealerdagen,

Receptuur

zodat er ook over de langere termijn meer

beurzen en het geven van lezingen. Altijd

Tevens is het van belang de werkwijze en de

gezegd kan worden over de effecten in de

op grond van onderzoek en ervaringen van

receptuur toe te lichten, zodat de cruciale rol

bodem.

gebruikers. Het fermenteren van organisch

van Microferm, de Aegir Zeeschelpenkalk en de

materiaal als voedsel voor bodemleven is een

Edasil Kleimineralen duidelijk wordt.

In het voorjaar van 2017 is er onderzoek

uniek concept, daar zijn we 10 jaar geleden als

We sommen ze hier op. Uitgebreide info vindt

gedaan naar de wormenpopulatie door het

pioniers mee gestart op basis van jarenlange

u in onze folders.

Louis Bolk Instituut. Hierbij wordt onderscheid

kennis uit Japan. Daar is het inmiddels al meer

Microferm: zorgt voor de fermentatie waar-

gemaakt tussen strooiselbewoners en bodem-

dan 35 jaar gemeengoed. De Microferm, EM,

door de ontsluiting van biomassa plaats vindt.

bewoners.

wordt hier gemaakt op strikt recept.

Aegir Zeeschelpenkalk: voorkomt verzuring,

De totale wormenpopulatie blijkt met 55% toe

Eind september organiseerde EM Agriton Natuurlijk Actief een

waren bezoekers uit Japan. Rafela Taniguchi, van de overkoepe-

We mogen onszelf dan ook ervaren bokashi-

waardoor de ontsluiting van biomassa door-

te nemen bij toepassing van Bokashi en dat bij

themadag voor de Nederlandse en Belgische EM verkooppun-

lende organisatie EMRO Japan, vertelde over de werkzaamheden

makers noemen.

gaat gedurende de tijd van bewaring.

lage (standaard) dosering á 9,5 ton per hectare.

ten. Een dag vol met ontmoetingen en voordrachten over EM,

van de EM Research Organisation en de onderzoeken met EM-X

Edasil Kleimineralen: binden vocht en belang-

Deze constatering is een bevestiging van het

Bokashi en EM-X Gold. De dag werd gehouden bij Mediamatic en

Gold. Dr. Tanaka, een Japanse arts, lichtte zijn praktijkervaringen

Door de diverse ervaringen, met bv. bermmaai-

rijke mineralen en nutriënten die tijdens het

onderzoek van Jeroen Onrust (promovendum

afgesloten bij Micropia in Amsterdam.

met EM-X Gold toe. Na een zonnige wandeling door Amsterdam

sel, rietmaaisel van natuurterreinen, bladresten

fermentatieproces vrijkomen.

RUG), waaruit ook blijkt dat Bokashi en/of vaste

van gemeenten, slootmaaisel, stroresten en

En om het bereidingsproces te vergemakkelij-

mest positief effect hebben op de wormenpo-

EM Adviseurs Berto van Deelen en Simone Vos startten met een

voerresten kan er steeds beter maatwerk wor-

ken is er sinds kort een gecombineerd product

pulatie in de bodem.

verhaal, onder meer over groeiontwikkelingen bij Agriton.

den geleverd. Vraagstellingen en onderzoeken

ontwikkeld, Bokamix genaamd. Lees erover in

worden steeds specifieker. En de onderzoeksre-

groene kader hieronder.

sultaten liegen er tot nu toe niet om. Het sterkt

Een micro-URBAN
beleving bij de
EM dealerdag!

EM-natuurlijk actief

werd de dag afgesloten met een bezoek aan museum Micropia.

Er zijn de laatste jaren collega’s bijgekomen, er zijn opslagloodsen

Meer EMNA-nieuws

Zo zullen we de komende jaren blijven testen,

aangekocht en de productiecapaciteit is uitgebreid. Directeur Jan

Naast de genoemde zorginstelling en horecabedrijf Mediamatic is

fine-tunen en natuurlijk weer terugkoppelen

Feersma Hoekstra vertelde over de cruciale rol van microbiologie

sinds kort ook restaurant ‘Terug naar de basis’ in Enschede aan de

ons in de visie onze als meest doeltreffend te

Lopende onderzoek

aan u. Want er loopt meer dan hier genoemd.

en EM. Wist u dat er ongeveer 100 miljard micro-organismen zitten

slag gegaan met de Bokashi-container. Zij verwerkten al een tijd

beschouwen.

Zoals u waarschijnlijk al eerder hebt gelezen

Delen is voor velen, en velen kunnen de bo-

in 1 ml Microferm? En dat zij de beste vrienden zijn die je maar kan

de resten uit de keuken in emmers. Ze zochten een praktischer en

De veelvoorkomende vragen die we tegenko-

wordt er in samenwerking met proefboerde-

demvruchtbaarheid helpen te boosten.

wensen?

efficiëntere manier om Bokashi te maken en kwamen uit op onze

men tijdens de lezingen en bezoeken aan de

rij SPNA in Ebelsheerd een meerjarige proef

Zo wordt Bokashi voor de consumentenmarkt

Christina van der Galiën, van zorginstelling Nieuw Toutenburg

speciale container. Ideaal om van eigen ‘afval’ weer een goede

gebruikers zijn geïnventariseerd.

gedaan naar de effecten van o.a. bokashi op

bij ons genoemd; Bokashi-bodem-booster!!

deelde haar ervaringen over het gebruik van de Bokashi-containers

grondstof te maken voor de bemesting van hun eigen groentetuin.

in de werktuin van hun bewoners. Alle keukenresten van het
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Nieuw product: Bokamix

Drie toxinebinders in 1 folder

Het maken van optimale bokashi vraagt

Om de gevolgen van mycotoxines in de veehou-

om afstemming van de juiste ingrediënten.

derij zoveel mogelijk te beperken heeft Agriton

Om dit proces te vergemakkelijken is een

drie mycotoxinebinders in het assortiment:

gecombineerd product gemaakt van de

Zeozan, Bionit-S en Toxisorb.

benodigde Aegir Zeeschelpenkalk en Edasil

In een nieuwe folder wordt de gezamenlijke

Kleimineralen. Meteen in de juiste verhouding

werking toegelicht. In een tabel wordt duidelijk

en met 1 machine in één keer te strooien.

welk product u het beste kunt kiezen.

verpleeghuis worden gefermenteerd in de containers en later

We zijn blij met de ontwikkelingen die we de afgelopen jaren

ondergewerkt in de moestuin. Een mooi concept om de kringloop

hebben doorgemaakt. Er zijn dit jaar weer meer verkooppunten

sluitend te maken, maar ook om de bewoners in de werktuin een

bij gekomen en zien we een stevige groei in de verkoop, van

nuttige dagelijkse activiteit te bieden. Hoofdsprekers deze dag

bijvoorbeeld de Bokashi-keukenemmer en schoonmaakmiddel
Wipe&Clean.

Meer informatie over deze producten is te lezen in bijhorende folder, te vinden op onze
website. Daar zijn inmiddels alle 12 folders van Agriton geactualiseerd.
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AGRItoontjes
Personeel & Organisatie

Teamversterking aan u voorgesteld
Nieuwsbrief Agriton - december 2017

Sybrand

Nynke

Enrico

Zander

Yvar

Voor u ligt het laatste Agritoontje van 2017. Volgend jaar hoort u

product te lanceren. Maar daar communiceren we in 2018 uiteraard

uiteraard weer van ons. Dan ook middels een digitale versie; een goed

over. Digitaal en misschien nog op papier, wat vindt u eigenlijk? We

voornemen voor 2018. Zo zijn we ook voornemens onze productieop-

horen het graag. Deze papieren versie staat in het teken van onderzoek

schaling te optimaliseren voor foodproductie en een bijzonder

en nieuwkomers. Nieuwkomers in ons assortiment, in de communicatiemiddelen en in het team. En oh ja, in deze uitgave ook een MINI-actie;-)

Actueel

Afgelopen jaar stond in het teken van groeien; een nieuw pand,

Enrico de Puijsselaar

meer opslag en productie opschaling met extra fermentatie-

Begin 2018 verwachten wij Enrico de Puijsselaar voor een leerover-

ketels. Dat gaat samen met personele ondersteuning. We stellen

eenkomst transport en logistiek. Enrico is in bezit van een heftruck-

u daarom graag voor aan onze nieuwe teamgenoten. Om verdere

rijbewijs en al langer bekend met onze firma’s.

Drie jaar Steenmeelgebruik te kort voor productieverhoging

vacant voor logistiek en productie.

Stagiaires

Steenmeel wordt door Agriton met name geadviseerd om de bo-

Opzet proef, voor drie jaar onderzoek

Nieuwsgierig? Bel gerust voor meer informatie.

Zander de Jong uit Wapse volgt de opleiding Junior assistent accoun-

demvruchtbaarheid te verhogen, als aanvuller van sporenelemen-

Er liggen 9 verschillende objecten met diverse soorten steenmeel en

groei te waarborgen zijn er op dit moment nog nieuwe vacatures

Onderzoeksresulaten steenmeelproef veenkoloniën

tant en algemene economie aan het Drenthe College te Assen.

ten. Een product dat de laatste jaren toenemende belangstelling

andere bodemverbeteraars om het effect van de verschillende pro-

Sybrand Scheveers

Hij ondersteunt onze afdeling administratie tot februari 2018.

krijgt. Vooral met de vraag of dit product ook bijdraagt aan op-

ducten op de bodem en de opbrengst te kunnen bepalen. In deze

Sybrand Scheveers uit Kollumerzwaag, is afgelopen zomer gestart om

Yvar Jongedijk uit Noordwolde komt op de woensdagen bij ons om

brengstverhoging. Drie jaar van testen levert (nog) geen baanbre-

proef is ieder jaar een onderhoudsbemesting uitgevoerd van 1000 kg

onze fermentatieprocessen verder te optimaliseren. Als voedingsspe-

zijn stage namens het Terra College te vervullen.

kende trends op. Verwachting is ook dat dit pas op langere termijn

product per hectare. Dit is toegepast voorafgaand aan het zaaien/po-

cialist, met de opleiding MBO 4 Life Sciences, gaat Agriton, naast Feed

Hij is actief bij logistiek en productie.

zichtbaar wordt. Ook dat wordt weer proefondervindelijk gemaakt.

ten. De proef is als een blokkenproef uitgevoerd waarbij ieder object

ook upgraden naar Food.

Voor nu, hier de resultaten van

in 4 herhalingen is toegepast.

drie jaar research en uitleg bij,

De grootte van ieder veldje was

Nynke Bijlsma

wat Agriton betreft, de juiste

6 x 10 meter. Het perceel waar de

Nynke Bijlsma, uit De Knipe, is per september begonnen aan een leer-

toepassing van dit product.

proef heeft gelegen betreft zand-

overeenkomst. Nynke heeft haar HAVO afgerond en is in de functie

grond gelegen in Kiel-Windeweer.

van ‘chemisch laborante in opleiding’, actief bij Agriton.

In de media en door gebruikers

De gewassen waar het onderzoek

Naast de microscopen is er de laatste jaren ook flink geïnvesteerd in

wordt veel gecommuniceerd

in plaats gevonden heeft zijn

apparatuur om de chemie te bepalen. Nynke werkt nu aan de proto-

over diverse toepassingen van

zetmeel aardappelen (2015+2017)

collen, zodat wij uw vragen en verzoeken met een gedegen advies

steenmeel. Zo ook dat het een

en suikerbieten (2016).

kunnen onderbouwen.

groot potentieel heeft om de opbrengst te verhogen. Iets dat we

Steenmeel heeft meer tijd nodig

bij Agriton zien als een indirect

voor hogere opbrengsten

effect van het op peil brengen

De opbrengsten zijn, zoals

In verband met de productieopschaling ontving EM Produc-

van de mineralogie in de bodem.

tion op 10 november j.l. vier nieuwe ketels voor foodproduc-

Leveringen rond de feestdagen

Hoofddoel van deze proef was

tion. De eerste charges staan op dit moment al in fermentatie.

daarom ook het onderzoeken of

De laatste bestellingen worden donderdag 21 december

Vier ketels erbij betekent een extra productiecapaciteit van

er met natuurlijke bronnen -zoals steenmeel- de minerale samenstel-

de media over werd geschreven. De opbrengsten laten tussen behan-

tot 12.00 uur verwerkt! De laatste levering van 2017 is

250.000 liter per jaar!

ling in de bodem kan worden hersteld en daarmee de vitaliteit van de

deld en onbehandeld weinig verschil zien. Dit geldt zowel voor de

gewassen kan worden gewaarborgd. Wat het aan productverhoging

zetmeelaardappelen als ook de suikerbieten. De interne kwaliteit van

zou doen was een bijkomstige nieuwsgierigheid.

de zetmeelaardappelen van seizoen 2017 en de bodemgesteldheid

dus vrijdag 22 december. Dinsdag 2 januari worden de
eerste bestellingen van 2018 verstuurd. De eerste levering in 2018 is dus op woensdag 3 januari.

Eerstvolgende beurzen 2018
Biobeurs Zwolle

17 en 18 januari

RMV Venray

27, 28 februari en 1 maart
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Colofon

verwacht redelijk egaal over de
Bodenmonsters voor analyses van proefveld in Kiel-Windeweer

verschillende behandelingen.
Dit in tegenstelling tot wat er in

wordt nog geanalyseerd.

EM AGRITON BV I Molenstraat 10-1 I 8391 AJ Noordwolde
Tel: +31 (0)561 433115 - info@agriton.nl www.agriton.nl

In samenwerking met twee Agriton-dealers Johan Schuitema en

Steenmeel moet zich bewijzen op langere termijn; een vitale bodem

Mulder Agro is drie jaar geleden een proef met steenmeelbemesting

heeft uiteraard potentie tot meer opbrengst. Wat Agriton betreft

Opmaak: TRYNKES communicatie en creatie
Redactie en tekst: C. Bondt, GJ Feersma Hoekstra, Joost Mulder,
Albert de Puijsselaar en T. Havinga
Zet- en drukfouten voorbehouden

gestart. De proef is uitgevoerd door Agro Research International bij

wordt steenmeel met name ingezet voor onderhoud van de bodem-

een akkerbouwbedrijf in de veenkoloniën.

mineralogie en niet voor opbrengstverhoging op korte termijn.
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