
Een ‘nieuwe’ nieuwsbrief, met informatie over Agro-Vital. Niet 

meer samen met Agriton in één nieuwsbrief, maar nu helemaal 

gewijd aan Agro-vital. We vertellen hoe u met het efficiënter 

benutten van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen,

 meer resultaat kunt bereiken. Dat is wat bij Agro-vital nage-

streefd wordt. Alles wat daarvoor in huis is, onderzocht of ontwik-

keld wordt of elders over te lezen valt, vertellen we u hier graag. 
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Product in de kijker           

Anti-Drift is een hulpstof bij het gebruik 

van gewasbeschermingsmiddelen om drift 

te beperken. Met de toenemende eisen en 

voorwaarden die er gesteld worden aan het 

toepassen van gewasbeschermingsmiddelen 

is Anti-drift een goed product om op verschil-

lende fronten de toepassing te verruimen.

Anti-drift is een speciale polymeer die in-

vloed heeft op de viscositeit van de oplossing 

in de spuittank. Door zijn 

unieke eigenschappen is 

het in staat de vorming 

van kleine druppels te 

voorkomen zonder dat 

er een te grove druppel 

ontstaat. Dit betekent dat 

de vloeistof soepeler wordt 

gebroken tot druppeltjes 

en dus de druppelgrootte 

gelijkmatiger is. De kans 

op verwaaien (drift) van de spuitvloeistof 

wordt zo voorkomen. De gelijkmatige drup-

pelverdeling zorgt tevens voor een betere 

bladbedekking. 

Om drift te reduceren, bijvoorbeeld bij belen-

ding, is Anti-Drift uitermate geschikt om toe 

te passen. Ook onder omstandigheden met 

veel wind levert het een beter resultaat en 

meer spuitbare uren. Een prettige bijkom-

stigheid is dat het geen effect heeft op de 

werking van gewasbeschermingsmiddelen. 

Onafhankelijke tests hebben aangetoond dat 

het verlies door drift al snel 20% bedraagt. 

Dit leidt tot een aanzienlijke vermindering 

van de werkzaamheid van het gewasbe-

schermingsmiddel. Anti-drift is 100% veilig 

in combinatie met verre weg de meeste 

gewasbeschermingsmiddelen. Mengen met 

Sencor- en Bromoxinylbevattende middelen 

in wateroplosbare folieverpakking wordt 

afgeraden.

Alle voordelen van Anti-drift op een rij:

- Betere bladbedekking

- Minder drift.

- Meer spuitbare uren

- Betere werking van gewasbeschermings 

 middel

- Veilig met verreweg de meeste   

 gewasbeschermingsmiddelen.

Flex Fertilizer in Europa
Niet alleen in Nederland, maar ook 

in een aantal andere landen wordt 

Flex Fertilizer geproduceerd. Er wordt 

aan de weg getimmerd met nieuwe 

fabrieken en nieuwe mensen. Zo is 

in Denemarken het bedrijf BJ-Agro 

actief met een nieuwe fabriek en is 

in Engeland het bedrijf Aiva Fertiliser gestart met productie. De twee 

fabrieken in Noorwegen zijn afgelopen jaar gemoderniseerd.

De formuleringen die door Agro-Vital in de markt gezet worden gaan 

hoofdzakelijk in de gewassen gras, mais, aardappelen en enkele 

groentegewassen. De ervaringen van Nederland worden ook in an-

dere landen gezien. Onder andere de betere eiwit kwaliteit in het gras.

 Actueel            

Anti-drift, meer spuitbare uren

Agriton viert binnen-

kort haar 25e levens-

jaar. Een periode van 

wortelen, groeien en 

bloeien. Met passie 

voor onze producten, 

met visie op de toekomst van de landbouw. 

We geloven in het circulaire proces bodem, 

plant dier en mest. Een continu proces waar 

we na 25 jaar graag, met u stil bij willen staan. 

Om terug te blikken, naar de toekomst te 

kijken, maar vooral om te vieren dat we jarig 

zijn!  Schrijf de datum alvast in de agenda: 

vrijdag 9 september.  

Een uitnodiging met meer informatie ont-

vangt u nog met de post.

Oprichter Frits van den Ham 80 jaar 
Op 23 April jl vierde Frits van den Ham, de 

grondlegger van Agriton, zijn 80ste verjaar-

dag. Een mijlpaal waar Agriton samen met 

hem bij stil stond. Er werden herinneringen 

opgehaald over de oprichting en het ‘op-

groeien’ van de firma die dit jaar 

haar 25e levensjaar viert.

Onder leiding van Frits van den 

Ham werd Agriton 7 augustus in 

1991 opgericht. Het behandelen 

van drijfmest, het niet laten rotten 

maar rijpen van mest, was zijn 

belangrijkste filosofie. In 1995 werd 

dit verder uitgebouwd met EM; 

Effectieve Micro-organismen. 

Er werd gesproken over chemische, fysische 

maar vooral ook biologische landbouw. 25 

jaar na dato beginnen deze contouren zicht-

baar te worden. We zijn van den Ham zeer 

erkentelijk voor zijn overtuiging en strijd die 

hij aanging op de traditionele visie op land-

bouw. Ook de Hongaren feliciteerden en be-

dankten hem bij deze speciale gelegenheid 

met een unieke fles wijn, met als opdruk: 

‘The EM-pioneer in Europe’!

Ruimte voor ontwikkeling
Op alle fronten is er het afgelopen jaar geïn-

vesteerd in ontwikkeling en groei. Zo is onze 

kantoorruimte uitgebreid met werkplekken, 

overlegruimtes en een nieuwe kantine. 

De oude kantine wordt binnenkort verbouwd 

tot extra groot laboratorium. Meer ruimte 

voor onderzoek en ontwikkeling. Bent u in de 

buurt? Kom gerust eens kijken hoe je vanuit de 

kantine (skybox) zicht hebt op alle effectieve 

producten van Agriton. De koffie staat klaar!

Vakantieregeling transport
Onze huis transporteur Westerman heeft 

tijdens de vakantieperiode een speciale 

regeling, maar zoals mogelijk bekend is, ma-

ken wij ook gebruik van Tielbeke transport. 

Door de combinatie van deze  twee wordt 

uw bestelling toch op tijd geleverd.
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Personeel en organisatie        

     Agenda:  

25 jaar EM Agriton bv   9-sep-16  Noordwolde

Agrarisch Schouw Joure   22-sep-16 Joure

Bokashi demo-dag   29 -sep-16 Achterveld

Rundvee en mechanisatie vakdagen  1 tm 3 nov-16 Hardenberg

Rundvee en mechanisatie vakdagen   22 tm 24 nov-16 Gorinchem

Noord Nederlandse Landbouwbeurs   14 tm 17 dec-16 Leeuwarden
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Colofon 

Beurskalender        

Agro-Vital deelt graag 

in haar kennis. Deze 

nieuwsbrief is daar 

een van de middelen 

voor. Daarnaast kunt u 

nieuws over Agro-Vital of 

aanverwante informatie 

lezen op onze website 

www.agro-vital.nl ,onder 

het kopje ‘media’. 

Voor CalciMax is recente-

lijk een folder gemaakt. 

Er wordt uitgelegd hoe 

het werkt en toegepast 

kan worden. 

De folder is te bestellen 

bij de administratie van 

Agro Vital (0561) 433 

155.

Kort           



Rijenbemester in de mais 

Toedienen van vloeibare meststof

Maaien proefvelden
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Product in de kijker           

Calcifert Sulphur is een nieuwe 

gegranuleerde calciumsulfaat 

voor het verkrijgen van de 

juiste balans tussen Calcium en 

Zwavel. Deze twee elementen 

zijn essentiële voedingsstoffen 

voor gewassen en grasland. 

Bodems die aan een van deze 

mineralen tekort hebben kun-

nen slecht produceren.  Zwa-

vel is namelijk de sleutel tot 

een efficiënte benutting van 

stikstof en voorkomt verspil-

ling van de stikstof bemesting. 

Met de stijgende prijzen, is 

het van essentieel belang dat 

de verspreidde meststof ook 

optimaal benut wordt. Als de 

toevoer van stikstof niet wordt 

gecompenseerd met voldoen-

de zwavel, kan het beperkt 

beschikbaar zijn voor de groei 

van het gewas, met alle ge-

volgen van dien. Ook voor de 

eiwit-kwaliteit en samenstel-

ling in grasland is voldoende 

zwavel van groot belang. 

Calcifert Sulphur is een snelle 

en eenvoudige manier om 

zowel calcium als zwavel  in 

de bodem op peil te brengen. 

Met een samenstelling van 

39% calcium (als CaO) en 56% 

zwavel (als SO3) is Calcifert 

Sulphur één van de zuiverste 

calciumsulfaat-producten op 

de markt. Calcifert Sulphur 

heeft een neutraliserende 

waarde van nul, wat betekent 

dat het geen invloed op de 

pH-waarde van de grond heeft. 

Het product is verkrijgbaar in 

600kg zakken en kan met een 

kunstmeststrooier verspreid 

worden.

Calcifert Sulphur: 
voor calcium en zwavel in korrelvorm

Ad Breure in Klaaswaal, een van de 

voorlopers in de rijenbemesting 

voorspelt dat rijenbemesting voor een 

groot aantal gewassen praktijk wordt. 

Verschillende bemesters voor verschil-

lende bemestingsstoffen zijn in ontwikkeling of worden al toegepast. 

Kinderziektes worden daar nog uitgehaald, maar het gros werkt reeds 

effectief. Zo bouwde Landbouwcommunicatie BV in Wageningen, van 

NCOR-coördinator (centrum voor rijnenbemesting) Herre Bartlema, 

een eenvoudige machine voor alle vloeibare meststoffen. Met een 

slangenpomp wordt de meststof naar bodem of gewas gebracht, via 

kouter of sproeiers. Een constructie die relatief simpel op eigen zaai-of 

grondbewerkingsmachine geplaatst kan worden. 

Uit verschillende onderzoeken van afgelopen 10 jaar blijkt dat er 15% 

minder meststof nodig is, terwijl de opbrengst gelijk blijft. Er kan met 

drijfmest, kunstmest, in granulaatvorm of met gewone korrels in de 

rij worden bemest. Enkele kanttekeningen zijn echter wel te maken. 

Rijenbemesting heeft alleen zin op arme gronden. Daarnaast is nauw-

keurige afstelling een randvoorwaarde. Mest te dichtbij veroorzaakt 

verbranding, te ver weg schiet zijn doel voorbij.

Rijenbemesting, het nieuwe kunstmeststrooien
Besparen op meststoffen 
vanwege de portemonnee 
en milieueisen zijn de twee 
grootste drijfveren achter 
de rijenbemesting. PPO 
becijferde na de oogst van 
consumptieaardappelen een 
hogere drogestofopbrengst 
van 2 ton/hectare. Naar 
schatting werkt 1/5 van de 
akkerbouwers al met deze 
vorm van precisiebemesting.

P-focus is een zeer efficiënte bron van N-P-K gebaseerd op 

hoogwaardige grondstoffen. Na twee jaar waarin het product op 

kleinere schaal is getest is het vorig jaar geïntroduceerd. Waar 

de toepassing begon in aardappelen wordt het dit jaar in vele 

gewassen, en zelfs als bladbemesting, ingezet. 

De ontwikkeling die P-focus dit jaar doormaakt is boven verwachting. 

Na vorig jaar een beperkte hoeveelheid te hebben geïntroduceerd 

heeft de afname dit jaar een enorme groei doorgemaakt. De voorde-

len die het product heeft ten opzichte van andere producten in de 

markt liggen ten grondslag aan deze groei. P-focus is pH-neutraal, 

zaad- en apparatuur-vriendelijk en goed mengbaar. De fosfaten zijn 

als Orthofosfaat aanwezig die direct beschikbaar en opneembaar zijn 

voor de plant. Bij beperkte beschikbaarheid van fosfaat en kalium van-

uit de bodem, biedt P-focus fosfaat en kali die goed opneembaar zijn. 

Als rijenbemesting kan het product op het zaad of de knol gespoten 

worden. Ook in combinatie met de diverse fungiciden en herbiciden 

treden geen complicaties op wat zorgt voor veel gemak bij het ge-

bruik. Voor veel gebruikers blijkt het feit dat P-focus geen corrosie van 

de apparatuur veroorzaakt een groot voordeel te zijn. 

Aanvankelijk als rijenbemesting geïntroduceerd wordt het door zijn 

unieke samenstelling en pH dit jaar ook als bladbemesting ingezet. 

Een prachtig product wat op meerdere manieren kan worden toege-

diend.

Samenvatting artikel uit: Akker Magazine, rubriek ‘bemesting’, mei 2016Gezien in de pers   

Onderzoek en ontwikkeling

P-focus, ontwikkeling en mogelijkheden

Productkennis wordt bij Agro-

Vital gestoeld op onderzoek. 

Op deze manier kom je tot het 

juiste advies voor een klant. 

Christiaan Bondt, adviseur Agro-

Vital: “Het gaat bovendien niet 

alleen om de werking op korte 

termijn, maar ook om de ef-

fecten, of bijeffecten op langere 

termijn. 

Drie jaar onderzoek 

Groei in Balans, een samen-

werking tussen Agro-Vital, Ten 

Brinke en Hoogland werken 

samen aan het graslandonder-

zoek in Amerongen en Lunte-

ren. Het onderzoek is afgelopen 

voorjaar gestart met 8  testob-

jecten, waar 7 verschillende 

(test)mesten worden gebruikt, 

naast 1 standaard mestsoort. 

Om de betrouwbaarheid te 

garanderen wordt deze test de 

komende twee jaar herhaald. 

Christiaan: “We kijken dan naar 

de grasgroei op basis van de 

verschillende meststoffen en 

meten daarbij de kwaliteit van 

de opbrengst.”

Graslandproeven voor hogere graslandopbrengsten
Aanscherpende bemestingsnormen dwingen de 
veehouder te streven naar optimale graskwaliteit 
om zo in voedzaam, eigen ruwvoer te voorzien. 
Vraag is dan wat de beste manier is om tot betere 
en betrouwbaardere bemestingsstrategie te 
komen.  Groei in Balans is daarom een meerjarig 
graslandonderzoek gestart om kennis hierover te 
verzamelen.


