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In deze nieuwsbrief praten we over de agrarische ontwikkeling uit het veld en van het lab van Agriton Noordwolde.

Brexit of Nexit?

'Verdeel en heers' was het motto van Julius Ceasar tijdens zijn regeerperiode. Dat dit concept niet vol 

houdbaar is in een democratie blijkt wel uit de Brexit van het Verenigd Koninkrijk! En niet alleen daar, 

maar ook in Nederland en de rest van de wereld. Het lijkt steeds meer te gaan om het individuele belang 

en minder om het algemeen belang. Met alle dreigingen van vervuiling en opwarming van de aarde is het 

juist van groot belang dat we dit vereend aanpakken. Samen zijn we sterker en dan kan het niet zo zijn 

dat alleen het eigen belang prevaleert. Dit geldt met name voor ons vakgebied, de land- en tuinbouw. 

Gezamenlijk optrekken met alles wat hoort bij akkerbouw en melkveehouderij, zorgt voor de grootste 

slagkracht. Als gehele sector in gesprek gaan voor een eerlijk inkomen en zorg voor klimaat en planeet. 

Dat kan alleen samengaan als we ook daadwerkelijk samenwerken. Komt allen tezamen, en niet alleen 

met kerst!

Albert de Puijselaar, Jan Feersma-Hoekstra en Gjalt-Jan Feersma-Hoekstra
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Agriton in de prijzen met een innovatie-award voor Bokashi

De unie van Waterschappen en Kirkman Company willen actief bijdragen aan de klimaatverandering. Ze zoeken 

daarvoor naar methodes om steeds meer circulair te werken. Zodoende ontstond De Circulaire Challenge.

Een uitdaging waarbij ondernemers werd gevraagd om oeverproducten curculair te maken als hoogwaardige 

toepassing van biomassastromen uit de oever. Er is bij de beoordeling gelet op de circulaire impact, innovativiteit 

en rendabiliteit van de ingediende voorstellen. 43 ondernemers stuurden een inzending waaruit Agriton als een 

van de zes kandidaten uit werd verkozen om een presentatie van een rendabele business case te geven. Agriton 

pitchte met Bokashi, gemaakt van slootresten als duurzame bodemverbeteraar en won daarmee €10.000,- euro 

voor onderzoek naar Bokashi. Het innovatieve onderzoek richt zich op invasieve exoten en het waterhoudend 

vermogen van de bodem.

Meer informatie overDe challenge >>>

_______________________________________________________________________________________

Gruno recycling Groningen maakt met hulp van Mulder Agro, Bokashi volgens Agriton-recept.

Fourage bedrijf Mulder Agro maakte er een demo-film van >>>

_________________________________________________________________________________________



Krant Agriton en Agro-Vital in aantocht
Bij Agriton wordt de opgedane kennis en ervaringen van afgelopen twee jaar onder de loep gelegd. 

Ervaringsverhalen van klanten en van onze verkoop en adviseurs worden verteld aan journalist Wiebe Dijkstra 

en gebundeld in een krant: De Agriton-krant, (met inslag van Agro-Vital-krant) die zijn tiende editie krijgt. De 

krant zorgt voor een pas op de plaats; het maken van de eind som, tot nu toe. Goed voor de bewustwording en 

goed om met eigen ogen te zien dat we niet stil staan. Goed voor ons en goed voor u. In januari gaan al onze 

verhalen ter perse en kunt een krant opvragen. Enkele verhalen delen we alvast op onze website >>>

Wiebe Dijkstra (journalist) aan het werk tijdens de dealerdag; lees er in januari over  in de krant

_________________________________________________________________________

SoilFoodWeek Friesland smaakt naar meer 
Van 10 tot en met 13 oktober a.s. vond de eerste Soil Food Week plaats en stond Leeuwarden, Oosterwolde en 

Drachten een week lang in het teken van bodem, voeding en gezondheid. De Soil Food Week maakte ook 

onderdeel uit van de Dutch Agri Food Week en de Biodiversiteit maand in Fryslan en het programma van 

LF2018. Jan Feersma- Hoekstra mocht er namens Agriton een workshop 'fermenteren' geven. De aftermovie 

van deze week vindt u hier >>>



EM Natuurlijk Actief (EMNA)is een zusje van Agriton en werkt voor de consumentenmarkt. Samen werken ze 

aan hetzelfde: een gezonde en houdbare wereld met concepten en producten die daar aan bijdragen. Zo werkt 

EM Natuurlijk Actief net als Agriton, ook met Effectieve Micro-organismen (EM). Maar dan voor bijvoorbeeld 

schoonmaakmiddelen, keuken-bokashi, vijverballen en binnenkort ook een foodproduct: EMdrink! In deze rubriek 

vertellen we erover. 

EMBassadors natuurlijk actief voor EMNA
De visie van EM Natuurlijk Actief is met de natuur mééwerken, puur natuur. Als fan van EM is dat natuurlijk 

logisch. Maar de werking van EM is (nog) niet vanzelfsprekend voor iedereen. Afgelopen tijd hebben we bij EM 

Natuurlijk Actief plannen gemaakt hoe we onze boodschap verder kunnen verspreiden. 

Als 1 ding duidelijk werd uit de strategiesessies van afgelopen jaar is dat ‘samen-werken’ centraal staat bij het 

kunnen verkondigen van onze boodschap. Een boodschap die uit het hart komt en mensen verbindt. Want alleen 

samen maken we duidelijk dat vitale en gezonde mensen, dieren en gewassen afhankelijk zijn van een 

vruchtbare bodem.

Een concrete uitkomst van een aantal communicatie-strategiesessies zijn onze kersverse EMbassadors. Een 

selecte groep EM-fanaten met jarenlange ervaring, is gevraagd voor het EM-ambassadeurschap. Voor EMNA is 

het één van de manieren om de boodschap via enthousiaste kenners te verspreiden. En omgekeerd biedt het de 

EMbassadors allerlei mogelijkheden om kennis te vergroten en uit te wisselen, hun netwerk te delen en inspiratie 

op te doen. De 1e sessie is achter de rug. Een dag waarbij opviel dat de thematiek enorm leeft en mensen elkaar 

graag helpen. Het ambassadeurschap wordt in 2019 verder uitgerold. Aan de stemming zal het bij het slagen 

daarvan in elk geval niet liggen. Schrik dus niet als er binnenkort een EM-fan op je af stapt. Het is een 

boodschapper van EM Natuurlijk Actief;-)

Namens de mensen van EMNatuurlijkActief alvast een vitaal en enthousiast 2019 gewenst!

Er wordt getoost op een start van een gezamenlijke reis als EM avonturiers. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Aan tafel bij Agriton 
Een beurs is ‘by far’ de beste plek om mensen uit het kennisveld te ontmoeten, relaties te onderhouden en met 

elkaar in gesprek te gaan. Onze stand heeft daar recentelijk een restyle voor gekregen, met als doel ‘het 

gesprek’centraal te stellen. Schuif dus gerust aan voor een informatief verhaal, een goede discussie, 

kruisbestuiving met uw collega’s. Maar ook gewoon om elkaar te treffen en een drankje te nuttigen. We zijn te 

vinden voor dit grote doek, aan de lange stamtafel. Komt u ook? De eerstvolgende gelegenheden daarvoor is op 

de Biobeurs in Zwolle ( 23 en 24 januari).

Directeur Albert de Puijsselaar pleit voor beter onderwijs

Friesch Dagblad, geschreven door Peter Halbersma:

Volgens directeur Albert de Puijsselaar geeft de bodemgezondheid inmiddels behoorlijke problemen en dient 

verbetering ervan als maatschappelijke opdracht te gaan gelden waarbij vors geïnvesteerd moet worden in de 

juiste kennis. Hij stelt hardop de vraag: als we biodiversiteit willen, hoeveel hebben we er dan voor over? En wat 

kan de boer eraan veranderen? ,,We zeggen het allemaal te willen, en dat is goed bedoeld, maar we werken niet 

aan de basis. En dat is opleiding, voorlichting en onderzoek.” Een verandering, zou dus op de scholen moeten 



beginnen. Lees het volledige artikel >>>

Introductie staigaire lab

_________________________________________________________________________

Wat u moet moet weten op de drempel van 2018 - 2019

• Per 1 januari wordt de BTW (landelijk) op alle goederen het lage tarief verhoogd van 6% naar 9%. Voor 

de goederen van Agriton geldt dat dus ook.



• Binnenkort ontvangt u de aangepaste prijslijst voor 2019. Ook hier geldt dat nationale prijsstijgingen 

consequenties heeft voor onze prijslijst. Gemiddeld stijgen de producten met 4%.

Bezorgingen tijdens de feestdagen

• De laatste bestellingen van 2018 worden donderdag 20 december tot 12.00 uur verwerkt!

• De laatste levering van 2018 is vrijdag 21 december.

• Woensdag 2 januari worden de eerste bestellingen van 2019 verstuurd.

• De eerste levering is op donderdag 3 januari.

Team Agriton wenst u fijne feestdagen toe!

________________________________________________________________

Klik HIER voor aanmelden nieuwsbrief
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