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De dealerdag van Agro-vital trok weer veel geïnteresseerden, die na de lezingen over hormonen en bodemschimmels nog een stevige discussie voerden.

Meer weten? Zie pagina 12 en 13

Zin en onzin over fosfaat en bladmeststof

Meten is weten, is in alle gevallen
een verstandig uitgangspunt. Daarom wordt er ook nu weer in deze
editie van Agro-vital veel actuele
informatie verstrekt. Daarmee kunnen dealers en boeren hun voordeel
doen. Hoe staat het er voor met
fosfaat en wat is het nut van bladmeststoﬀen?

De informatie is ditmaal verwerkt in
infographics die het mogelijk maken in
één oogopslag de meest actuele feiten
op te pikken. Wat zijn de voordelen van
bladmeststoﬀen, wat zijn de eigenschappen, welke soorten meststof
bestaan er en hoe kan de meststof het
beste worden toegepast.
Is fosfaat een probleem aan het wor-

den? Is er nog voldoende voorraad?
Duidelijk is dat fosfaat onmisbaar is
voor alle leven op aarde. Daar zonder
wordt het de dood in de pot. Tegelijkertijd is fosfaat een probleem zodra er te
veel aanwezig is in de bodem of in het
oppervlaktewater.
De overheidsregels voor fosfaat zijn
streng. Alsof dat het grootste probleem

is voor de veehouderij. Het leidt in ieder
geval tot een soort windhandel in
fosfaatrechten, een extra kostenpost
voor de boeren. Agro-vital introduceerde als één van de eerste in Nederland
microgranulaten op basis van fosfaten.
Daarnaast is P-Focus ook weer terug in
de handel.
Zie pagina 5 en 7

Tiende editie

Dit is de tiende editie van Agriton/Agro-vital-krant. Eens in de twee jaar
wordt een krant samengesteld voor
dealers en boeren. Om daarmee iedereen op de hoogte te brengen van de
nieuwste ontwikkelingen op het
gebied van bodemverbetering en
meststoﬀen.

Goed
advies
Onder
de loep

Soms moet je de kwestie even goed
onder de loep nemen voordat je een
beslissing kunt nemen. Goed advies
kan niet zonder onderzoek. Goed
onderzoek om het nog maar wat duidelijker te zeggen en geen verkooppraatjes. Agro-vital doet onderzoek
overal in het land, op zand en op klei en
laat ook door anderen onderzoek
doen. In deze editie van dit nieuwsblad
valt daar weer veel over te lezen.
Zie pagina 8 en 9

Waterkwaliteit

In het lab van Agro-vital gebeurt van
alles, onder andere het onderzoek van
water. Wat is de hardheid van het water
en wat is de pH? Die zijn van groot
belang bij de spuiten met gewasbeschermingsmiddelen. Als die niet de
juiste waarden hebben betekent dat er
meer middelen nodig zijn. Tips om daar
geld mee te besparen?
Zie pagina 15

Ander weer: nieuwe gewassen

Wetenschappers in de wereld koppelen klimaatverandering aan
weersextremen. De kans op dikke
buien nemen toe, net als af en toe
wateroverlast. Eén van de gevolgen
is dat land- en tuinbouw te maken
krijgen met andere bedrijfsomstandigheden. Dat kan weer leiden tot
aanpassingen in het bouwplan;
sommige gewassen zullen worden
vervangen door andere.

Los van de weersveranderingen van nu
hebben zich vaker aanpassingen in het
bouwplan voorgedaan als gevolg van
nieuwe rassen met andere raseigenschappen. Maïs was lange tijd
alleen geschikt voor warmere streken
in Europa en elders in de wereld. Snijmaïs is intussen immens populair. Voor
druiventeelt moest je in Frankrijk zijn,
nu groeit de wijnbouw ook stevig in
Nederland en België.

In deze krant staan de ervaringen van
druiventeler Dirk Talpe in Wervik in
West-Vlaanderen. Hij is van huis uit
vaste plantenteler. Hij zag af van uitbreiding in een krimpende markt.
Afgelopen tijd stapte hij daarom over
op wijnbouw. Dat is zijn echte passie.

Daarom zocht hij de schoolbanken
weer op, de kneepjes van het vak moet
hij in de praktijk leren.
Wijndomein Ravenstein heet het
bedrijf dat hij samen met echtgenote
Patricia Lenoir opzette en waar zij
onlangs de eerste klanten op een

glaasje wit, rood of mousserend trakteerden. Hulp bij de eerste ervaringen
krijgt hij van een externe adviseur en
van Agriton België. 'De grond bepaalt
de kwaliteit van de wijn', zegt de nieuwe teler.
Meer hierover op pagina 11

Agro-Vital
Molenstraat 10-1
8391 AJ Noordwolde
Tel: +31 (0)561 433115
info@agriton.nl www.agro-vital.eu

Jürgen Degraeve, directeur van Agriton België neemt een kijkje op het
wijnbedrijf van Dirk Talpe in Wervik (rechts).

Redactie en vormgeving:
TRYNKES communicatie en creatie
Wiebe Dijkstra, publicist
...................................................................
Zet- en drukfouten voorbehouden
Bron: KNMI
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EM Agriton en Agro-vital nieuwsblad
Agriton en Agro-vital zijn twee verschillende bedrijven en toch horen ze bij
elkaar. Broer en zus van hetzelfde concern, die elkaar versterken bij het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid.
Voor beide bedrijven is dat het grote
doel. Wat dat betreft horen beide kranten ook onverbrekelijk bij elkaar en
worden ze gezamenlijk bij alle lezers
gepresenteerd. De belangrijkste reden

om deze krant uit te geven is om u als
dealer en klant op de hoogte te houden
van de laatste ontwikkelingen op het
gebied van een gezonde bodem die
nodig is voor gezonde mensen en
dieren. De behoefte aan kennis over
wat de grond nodig heeft aan mineralen, sporenelementen en microorganismen om optimaal te kunnen
functioneren, neemt almaar toe.

De twee actuele kranten zijn ook ditmaal geschreven door agrarisch
journalist Wiebe Dijkstra en samengesteld met publiciste Trynke
Havinga. Havinga doet parttime marketing en publiciteit bij Agriton.
Dijkstra is al langere tijd verantwoordelijk voor tekst en interviews
voor de Agriton-Agro-vital-krant.

Agriton/Agro-vital staat op meerdere beurzen en tentoonstellingen voor informatie en advies aan boeren en dealers.

Deze krant bestaat uit twee aparte
delen die zijn samengevoegd. Het
eerste deel heet EM Agriton natuurlijk actief, het tweede Agro-vital
nieuwsblad. Het eerste gaat over
algemene zaken de diergezondheid,
het tweede over grond en bemesting. In beide delen komen boeren
en tuinders in Nederland en België
aan het woord om hun ervaringen
met collega's in beide landen te
delen.

Agriton is in Nederland opgericht in
1991 door Frits van den Ham en is
gevestigd in Noordwolde. De directie
bestaat uit Albert de Puijsselaar, later
uitgebreid met Jan Feersma Hoekstra
die in 2000 naast het bestaande Agriton, Agro-vital oprichtte. Sinds 2018 zit
ook Gjalt Jan Feersma Hoekstra in de
directie. Agriton België staat op eigen
benen, maar heeft wel stevige banden
met het Nederlandse moederbedrijf.
Jürgen Degraeve is directeur. Het

bedrijf is gevestigd in Mesen in WestVlaanderen. De klanten wonen in
Vlaanderen en Wallonië en een ﬂink
deel van Frankrijk. Als gevolg van
dezelfde taal wordt er regelmatig
publicitair samengewerkt. In Europa
zitten verder Agriton-vestigingen in
Finland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en
Turkije. Ook dat zijn zelfstandige vestigingen met een nauwe band met het
oorspronkelijke bedrijf in Nederland.
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Visie van Jan Feersma Hoekstra op actuele ontwikkelingen

Landbouw op drempel van nieuwe tijd
waar wij als Agriton ook graag ons
steentje aan willen bijdragen. CO2neutraal moet geen doel op zich zijn,
maar een middel om de duurzaamheid
te vergroten. Als de consument die
kant op wil, moet de zuivelindustrie
daar wel op inspelen. Mijn idee: Minder
verplichten en meer belonen. Dat is
beter voor iedereen.’

Land- en tuinbouw staan op de drempel van een nieuwe tijd, waarin meer
aandacht wordt besteed aan de
kwaliteit van de bodem en de duurzaamheid van de manier van produceren. Agriton is al meer dan 25 jaar
actief bezig met de kwaliteit van de
grond en duurzaamheid en de verbetering daarvan. En niet zonder
resultaat. Hoe is de stand van zaken?

Intussen komt ook de wetenschap in
een versnelling. Kijk naar de kennis
over de rol van hormonen bij planten
en die van schimmels als hulpmiddel
voor een gezonde planten- en
bomenteelt. In deze editie van de
Agriton/Agro-vital-krant staan
interessante visies over deze onderwerpen.
'Interessante ontwikkelingen als je ziet
welke rol de wetenschap kan spelen in
de plantenwereld. Daar proberen we
gebruik van te maken, ook door ons
hierin te verdiepen. Over de rol van
schimmels bijvoorbeeld hield ik een
lezing tijdens de Agro-vital-dealerdag
in Apeldoorn. Prima om dat nog eens
na te lezen.’

Jan Feersma Hoekstra, directeur van
Agriton/Agro-vital: 'Inderdaad staan
we met de land- en tuinbouw op een
tweesprong. Welk pad volgen we, gaan
we de natuur beheren, of gaan we de
natuur beheersen. Als het om de economie gaat, wint het beheersen van de
natuur en het is de vraag of dat wel de
goede richting is. Je kunt namelijk geen
twee ruggen uit één varken snijden.
Het is het één of het ander.’

Kringlooplandbouw was een paar
generaties uit de mode, nu praat
iedereen er over en lijkt dat de nieuwe toekomst. Hoe komt zo'n verandering eigenlijk tot stand?
'Ja, dat is heel mooi, maar je moet het
ook als een soort modegril zien. Voor
dit punt geldt hetzelfde als voor verduurzaming. Als je als akkerbouwer
een boterham kunt verdienen met
pootaardappelen en uien, begin je niet
zo maar met andere gewassen. Het
gaat er vooral om: kunnen we concurreren met de wereldmarkt of niet. Als je
hier 130.000 euro voor een hectare
grond moet betalen en elders in de
wereld 20.000, is de rekensom makkelijk.' 'Al die verhalen over kringlooplandbouw door jan en alleman zijn
mooi, maar geef me er ook een verdienmodel bij, hoe je in de toekomst kunt
concurreren met boeren uit andere
landen met grote bedrijven, met minder goed renderende gewassen en
producten.’

Intussen heeft Landbouwminister
Carola Schouten haar toekomstvisie
geheel gebaseerd op kringlooplandbouw. Daarmee wil ze naar minder
kunstmest en minder krachtvoer.
Resultaat: betere mest, betere
bodem en betere producten. Stap in
de goede richting?
'Natuurlijk sta ik achter Carola. Haar
denken is mijn denken. Maar de vraag
is: hoe moeten we dat dan invullen. Dat
antwoord moet nog komen. In dit
kader moet ik even kwijt dat het
opslaan van CO2 in de bodem mooi
klinkt, maar hoe zou je dat dan moeten
waarderen. Dit geeft een opdrijvend
eﬀect op de grondprijs. Voedselproductie is dan niet meer de hoofdzaak.
Hetzelfde verhaal geldt voor het pleidooi voor windmolens. Boeren moeten
hun inkomen kunnen verdienen met
boeren.’

Het proces van verandering in de
boerenwereld is in volle gang. Een
opmerkelijke opmerking die je
tegenwoordig hoort: veehouders
moeten als akkerbouwers naar hun
grond kijken: meer gewassen, meer
eiwitrijke producten en maïs inruilen voor voederbieten.
'Prima om in die richting te denken en
op te pakken wat kans van slagen heeft,
maar het is allemaal nog zo vaag. Vee-

Jan Feersma Hoekstra: Wij bieden alternatieven voor het gebruik van chemische middelen.

houders zijn veehouders en akkerbouwers akkerbouwer. Daar zijn ze allebei
goed in. Ik denk wel eens andersom:
een akkerbouwer zou eens naar zijn
gewas moeten kijken zoals een veehouder naar zijn koe kijkt. Pas als het

productie in Europa, bomen te gaan
planten in de Sahara. Compensatieregelingen noemt men dat. Te gek voor
woorden.' 'Het enige wat helpt voor
een beter milieu is consuminderen.
Dan doe je echt wat aan duurzaamheid.

Kringlooplandbouw prima, maar
de boer moet wel een inkomen verdienen
gehele dier goed wordt verzorgd,
wordt er melk geproduceerd! Wat wel
een goed idee is, is meer samenwerking tussen boeren en dan natuurlijk
ook samen verdienen. Samenwerken
betekent hier wel degelijk samen
werken.’
Belangrijkste doel van dit moment
is: minder uitstoot van CO2 en broeikasgassen. Dat past naadloos in het
klimaatakkoord waarvoor tijdens de
klimaattop in het Poolse Katowice
eind 2018 belangrijke stappen zijn
gezet. Lang niet overal in de wereld
wordt het belang echter onderstreept.
‚Als je het hebt over meer samenwerking, dan is dat dringend nodig op het
gebied van het klimaat. Iedereen heeft
z'n eigen agenda, de industrielanden
en de landen met veel platteland. Als je
niet oppast, nemen ze een voorstel aan
om als tegenmaatregel tegen CO2

We moeten stoppen met de Apple
benadering die elk jaar maar weer met
nieuwe modellen op de markt komt,
terwijl de oude toestellen nog probleemloos draaien. Langer gebruik is
ook een vorm van duurzaamheid.’
Iedereen heeft het er over, de klimaatverandering. De weersextremen nemen toe en zullen ook de
agrarische sector treﬀen. Hoe kunnen we ons daar tegen wapenen?
'Het zal best dat de milieuvervuiling tot
klimaatverandering leidt, maar de
omstandigheden zijn ook veranderd.
Dat het water soms voor overlast zorgt,
komt ook door de verstedelijking in de
hele wereld en dichterbij huis, kijk naar
de greppels in het land. Waar zie je die
nog? Niet alle land is geschikt voor
drainage!
De wetenschap is tot een publicatiecompetitie geworden. Onderzoeken
moeten gepubliceerd worden, lees

verkopen. Wat niet sexy is, wordt niet
onderzocht, laat staan gepubliceerd.
Soms vraag ik me af: zijn we nog wel
kritisch genoeg. Dikke buien kwamen
ook voor in de tijd van mijn 'pake'.’
De laatste tijd blijkt dat de landbouw
steeds minder een plaag is, zoals
velen jarenlang suggereerden, maar
eerder de redding van het milieu is.
Van alle economische activiteiten in
de wereld is de agrarische sector
verreweg de minst vervuilende. Dat
mogen we wel eens wat duidelijker
maken.
'Ja, dat moeten we duidelijker in beeld
brengen. Er wordt te vaak gesuggereerd dat de boeren er een potje van
maken, terwijl dat niet het geval is.
Boeren willen het gewoon goed doen
op alle fronten. Het is voor hen wel
belangrijk dat er een duidelijk en
betrouwbaar beleid komt waarmee je
een toekomst kunt plannen met goede
beslissingen.’
Een internationaal zuivelbedrijf dat
in actie komt om de CO2-uitstoot in
de totale sector te verminderen is
Danone. In deze krant wordt uitgelegd op welke manier Danone en
Agriton samenwerken om de kwaliteit van drijfmest te verbeteren en
CO2 te besparen.
'Ja, dat zijn uitstekende initiatieven,

De discussie gaat nog altijd over
biologische of reguliere land- en
tuinbouw. Moeten er keuzes worden
gemaakt, of zijn er mogelijkheden
voor een tussenvorm?
'Geïntegreerde landbouw heeft volgens mijn inzicht de meeste kansen
voor de toekomst. Meer dan biologisch
boeren. Dat levert alleen maar veel
gezeur op over certiﬁcering en middelen die wel of niet mogen worden
gebruikt. Dat gaat steeds meer in de
richting van een gevecht over interpretatie van regeltjes en dat levert weinig
rendement op. Het is duidelijk dat we
minder afhankelijk van chemie worden, maar helemaal zonder kunnen we
niet.’
Ook actueel is de visie van de Europese politiek nu het Europese Hof
niet wil rommelen met het DNA van
planten en gewassen.
'Genetische modiﬁcatie is gewoon niet
keren, vooral niet nu er nieuwe, meer
natuurlijke methoden zijn ontwikkeld.
Met genetische modiﬁcatie knippen
wetenschappers stukjes DNA, met
daarop een bepaald gen, uit een cel en
plakken dit in het DNA van een cel van
een ander organisme. Met het nieuwe
Crispr-Cas worden genen met ongewenste eigenschappen 'uit gezet' en
gewenste 'aan gezet', net zoals bij
mutaties in de natuur gebeurt.’
De vraag is: wat heeft Agriton de
agrarische sector te bieden en op
welke manier kan minister Schouten
de helpende hand worden geboden?
'Het gebruik van chemie zal verminderen en daarvoor bieden wij alternatieven. Wat de minister wil sluit naadloos
aan bij onze gedachten over de toekomst van de land- en tuinbouw: Met
minder middelen hetzelfde of beter
resultaat halen. Open staan voor nieuwe ontwikkelingen, meer nieuw onderzoek uitvoeren en beter kijken naar
onderzoek dat al is gedaan. In het
verleden waren ze nog zo gek niet. Niet
voor niks dat het credo altijd al was:
Onderzoekt alle dingen en behoudt
het goede...'

FOSFAAT
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Advies en begeleiding rondom
kwaliteit en veiligheid op uw bedrijf
Voedselkwaliteit loonwerk (VKL)
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
VCA-certiﬁcering
VCA cursus Basis en VOL, (ook E-learning)
CO2 Footprint certiﬁcering
ISO 9001/2015 certiﬁcering
Veiligheidskundige ondersteuning

Van der Sluis Advies en organisatie
Boerlaan 12 - 9321 XD Peize
050-3641716
Info@adviesorganisatie.nl - www.adviesorganisatie.nl

Voor een beter stikstof
rendement

Samenstelling:
Totaal Stikstof (N)
28%
Ureum Stikstof (N)
6%
Ureummethanal Stikstof (N) 2%
Maximum Biureet
< 0,7%

Voor een beter kali
rendement

Samenstelling:
Kalium (K2O) 25%
Zwavel (SO3) 42%

Voor calcium en borium
via het blad

Samenstelling:
Calcium (Ca)
8,0%
Borium (B) (effectief) 0,5%

BLADMESTSTOFFEN
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P-Focus

Bouwbedrijf Stegeman

Deactiveer mycotoxines in voer

Van eenvoudige timmerklus tot het bouwen
van uw droomhuis of bedrijfspand

MycoEx

®

De effectieve bescherming tegen ziekte en
dalende prestaties van de veestapel door
besmet voer. MycoEX® Basic is een geselecteerd aluminosilicaat met een hoge bindende
eigenschappen voor polaire mycotoxinen, met name
aﬂatoxine B1 en `Ergot` alkaloïden. Geﬁxeerd op het oppervlak van het
mineraal bindmiddel schadelijke mycotoxinen gedeactiveerd. De
adsorptie proces van MycoEX® Basic voorkomt de opname van de
toxines in de darmen van het dier. Hierdoor wordt de initiatie van het
schadelijke effect voorkomen.

Pepergaweg 22, 8396 GX Peperga
Tel. 0561-441383 Fax. 0561-441940
www.bouwbedrijfstegeman.nl

Mahlergasse 1 - D-93326 Abensberg
info@agrimont.de - www.bentonit.info
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UIT DE PRAKTIJK

Dirk Talpe stapt over van sierteelt naar wijnbedrijf

Dirk Talpe zit 27 jaar in het sierteeltvak.
Vorig jaar star e hij een wijnbedrijf van
tweeënhalve hectare en nam hij het
beheer over van wijngaard De Valk. Van
vaste planten naar druiven, het lijkt een
forse overstap. Maar dat valt mee, zegt
Talpe. 'Mijn overgrootvader kwam
vanuit Frankrijk naar hier en ik probeerde als kind al wijn te maken.' Was niet
echt een succes, zegt hij er lachend bij.

Talpe hee in Wervik in West-Vlaanderen een tuindersbedrijf van in totaal
15 hectare. Hij bouwde in deze streek
een naam op met de teelt van vaste
planten en dan vooral potchrysanten. Al
langere jd liep hij rond met de vraag:

bij het bedrijf ziet er prach g uit. Groepen zijn welkom voor een rondleiding.
Daar moet vooral ook de naamsbekendheid van komen, net als van de verkoop
aan huis en de deelname aan wedstrijden. 'We maken wijn op een natuurlijke
manier, dat is onze kracht.’
Wijnopleiding
De vaste planten blijven tot de wijnproduc e rendabel is, vertelt Talpe die het
bedrijf runt samen met echtgenote
Patricia Lenoir. Zijn ervaringen met vaste
planten komen hem goed van pas bij de
teelt van druiven. Hij volgt al een jd de
wijnopleiding in Ieper. Volgend jaar
studeert hij af. Met de nieuwe aanplant

’Microferm zodra de eerste
bladeren verkleuren’

groeien of wat anders gaan doen. Uitbreiden in een krimpende markt leek
hem niet verstandig en dus draaide het
uit op zijn grote passie: druivenbouwer
en wijnmaker.
De eerste wijn kan al worden geproefd.
Die komt van de halve hectare van De
Valk. Kunnen we alvast wat ervaring
opdoen, zegt Talpe. De ontvangstruimte

kan het volledige gamma aan rode, rosé,
wi e en mousserende wijn worden
gemaakt.
Het nieuwe wijnbedrijf heet Wijndomein Ravenstein, genoemd naar de
voormalige Heerlijkheid Ravenstein. De
druivenstruiken zijn aangeplant op de
zuidﬂanken van de Amerikaberg, een
mooi en vruchtbaar heuvelgebied. De

grond bestaat uit zandleem met in de
diepere lagen silexkeien en lemige klei,
een guns ge combina e voor de
mineraliteit in de wijnen.
Kwaliteitswijn maken kan niet zonder
veel kennis, legt de druiventeler uit.
Zonder een goede opleiding lukt dat
niet. En zonder goed advies ook niet,
voegt hij daar direct aan toe. Daarvoor
hee hij de hulp ingeroepen van Bart
Ganne, twin g jaar adviseur en accountmanager bij Intergrow met specialiteit
sierteelt en wijnbouw. Ze passen elkaar
prima en werken al langer samen.
Ganne hee zelf ook duizend wijnstokken staan.
Intergrow
Intergrow is na Boerenbond AVV het
grootste toeleveringsbedrijf in deze
sector in België. Ganne vertelt dat een
aantal pioniers al twin g jaar zoekt naar
de beste manier om druiven te telen in
dit gebied en naar de rassen die er het
beste passen. Of het klassieke rassen
moeten zijn of hybriden om resisten e
tegen ziekten op te bouwen. Vragen
waar je antwoord op moet vinden, zegt
Talpe.
Met wijnteelt beginnen vraagt veel
voorbereidende studie, gee de advi-

Dirk Talpe (rechts) maakt voor het eerst zijn eigen wijn, Bart Ganne van Intergrow adviseert hem.

Dirk Talpe en echtgenote Patricia Lenoir zijn trots op hun Ravensteinwijnen.
seur aan. Er zijn zoveel face en waar je
aandacht aan moet besteden. Eerst
denken en dan doen, is de belangrijkste
boodschap. 'Wat vooraf gedaan kan
worden, moet je ook doen. Later corrigeren is vaak heel las g,' legt hij uit.
Druiven zijn bijvoorbeeld gevoelig voor
aaltjes in de grond. 'Denk daar bij voorbaat aan en wat je er tegen kunt doen.'
De grond en hoe je daar mee omgaat
bepaalt de kwaliteit van de wijn, weet
Talpe als plantenteler als geen ander.
Daar moet je de grootst mogelijke aandacht aan besteden. 'Dat is gewoon de
basis voor lekkere wijn.' In de wijnfolder,
die hij in het proeﬂokaal al klaar hee
liggen voor de eerste bezoekers, noemt
hij het zo: 95 procent van de kwaliteitsfactor van de wijn wordt op de wijngaard
gerealiseerd.
Kolonisa e
Zorg dat de omstandigheden waaronder
je produceert op maal zijn, voegt
Ganne daar aan toe. Zijn advies is bijvoorbeeld om bokashi van organisch
materiaal te maken en dit uit te strooien
in april/mei, a ankelijk van temperatuursom en voch gheid en zo een
kolonisa e van de juiste bacteriën tot
stand te brengen. Daarmee kun je valse
meeldauw, die uit de bodem komt, goed
bestrijden.
Je moet het gewas op het veld al jd zien

in zijn eigen context, zegt Ganne. 'En
daar naar handelen.' Ja, dat is de kunst,
beaamt Jürgen Degraeve van Agriton
België. Zijn bedrijf levert de middelen
die nodig zijn om een gezonde grond en
een gezond gewas te houden. Als we na
het gesprek het druivenveld nog even
inlopen worden nog tal van adviezen
uitgewisseld. 'Als de eerste bladeren
verkleuren kan een bespui ng met
Microferm van belang zijn', zegt Degraeve. Microferm werkt ook posi ef tegen
azijnsteek die veroorzaakt kan worden
door de Japanse fruitvlieg. Deze kan de
druiven aantasten omdat ze eitjes in de
druiven leggen. Het gevolg is dat de
gaatjes lekken en er azijnzuur wordt
gevormd. 'En dat wil je niet.'
Indien nodig wordt bladbemes ng
toegepast. Een lage dosering, zegt
Ganne. Beter een paar keer dan alles in
één spuitgang. De grond is vooral de
eerste jaren eigenlijk te rijk voor druiventeelt, vult Talpe aan.
Het grootste risico voor de wijnmaker is
echter de prijs. Als die naar beneden
gaat, omdat de wijn door collega's
goedkoper wordt aangeboden, kun je
niet meer rendabel produceren, vertelt
Talpe. 'We moeten minimaal 10 euro per
ﬂes rekenen en 16 euro voor een mousserende wijn, willen we de kosten terug
kunnen verdienen. De grondprijs ligt
hier namelijk heel hoog.'

Uitstekende proefresultaten met EﬃcieNt28
In Engeland is afgelopen seizoen een
bemestingsproef uitgevoerd in de
teelt van wintertarwe. Doel was om
een traditionele overbemesting te
vergelijken met een systeem waarbij
de overbemesting werd gegeven
met bladmeststoﬀen.

150 kg KAS (40 kg N) te vervangen met
20 liter EﬃcieNt28 (7 kg N). Een ﬂinke
verbetering in de stikstof eﬃciëntie

In Nederland wordt deze werkwijze al
jaren met goed gevolg toegepast. Zo is
een traditionele overbemesting van

dus. Nadat dit al meerjarig in Nederland beproefd is, komen nu ook uit
Engeland mooie onderzoeksresultaten

naar voren.
De proeﬂocatie in Engeland ligt op
kleigrond in East Yorkshire, waar tarwe

In Engeland 8,1 procent meer
tarwe dan standaard

Object

Vocht %

is ingezaaid op 5 november 2017.
Voorafgaand aan de start van de proef
had het veld 210 kg N / ha ontvangen.

Opbrengst ton /ha

Ruw eiwit

1 Ammonium Nitraat 116 kg/ha

16

6.85

13.5

2 EﬃcieNt28 20 l/ha

15

6.96

13.7

3 EﬃcieNt28 30 l/ha

16

7.40

13.4

4 EﬃcieNt28 40 l/ha

15

7.25

14.3

Daarna zijn verschillende objecten
aangelegd met een overbemesting
van 20, 30, of 40 liter EﬃcieNt28 / ha. Ter
vergelijking kreeg het standaardobject
een overbemesting van 116 kg Ammoniumnitraat (40 kg N).
De proef werd beoordeeld op gewas
fytotoxiciteit, groeikracht en op gewasopbrengst en eiwithoeveelheid.
Conclusies
EﬃcieNt28 scoorde in Engeland goed
ten opzichte van de standaard. Object
3 gaf maar liefst 8,1 procent meer
opbrengst in vergelijking met de standaard. Ook qua eiwitgehalten zijn
opmerkelijke resultaten te zien. Zo
bevat het object dat is overbemest met
40 liter EﬃcieNt28 / ha signiﬁcant meer
eiwit. Dat gaat om maar liefst 5,3 procent meer ruw eiwit dan de standaard.

Met betrekking tot de gewasveiligheid
kwam EﬀcieNt28 ook goed uit de test.
Zelfs in hoge doseringen was met het
blote oog geen verbrandingsschade te
zien in de behandelde objecten.

Superzacht
EﬃcieNt28 is een stikstofbladmeststof op basis van
methyleenureum. Dit is een
stikstofvorm die superzacht
voor het gewas is en daardoor
ideaal te combineren met
bijvoorbeeld de afrijpingsziektebespuiting. Dit scheelt
een werkgang en zorgt voor
een hogere stikstofeﬃciëntie
in de graanteelt.
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De wondere wereld van schimmels in de bodem

Zonder chemie en met schimmels is de toekomst

Een volle zaal aan teeltspecialisten tijdens de dealerdag van Agro-vital in Apeldoorn.
Hoera, twintig procent meer suiker
in de bieten. Of vijf procent meer
opbrengst zonder dat er ook maar
een hulpmiddel aan te pas hoeft te
komen. De nieuwe tijd staat voor de
deur, dacht Jan Feersma Hoekstra
toen hij twee jaar geleden op tv
hoorde dat een Belgische professor
gekorrelde mycorrhizae schimmels
had ontwikkeld. Fantastische kansen, dacht Feersma Hoekstra.
De werkelijkheid bleek evenwel lastiger. De bomen groeiden ook in België
nog niet tot in de hemel, zo vertelde hij
tijdens de jaarlijkse dealerdag van
Agro-vital. Dat bleek al snel nadat hij
contact had opgenomen met de Belgische professor, met de naam Stéphane

Declerck. Er zaten meer haken en ogen
aan het inzetten van bodemschimmels
om hogere producties bij landbouwgewassen te halen, dan in eerste
instantie werd meegedeeld. Het uiteindelijke concrete resultaat is wel dat Jan
Feersma Hoekstra nu veel meer weet
van mycorrhizae schimmels en hun
nuttige werk in de bodem in het belang
van planten en bomen. Door het contact dat hij maakte met de Belgische
professor kon de Agriton-directeur
aanschuiven bij een opleiding aan de
katholieke universiteit van Leuven
waar mycorrhizae deskundigen uit de
hele wereld bijeen waren.
Paddenstoelen
De studie naar schimmels is al eeuwen-

oud, leerde hij daar. Varkens zoeken
vanouds graag naar truﬀels, de vruchten van schimmels in de grond. Het
endo-type van mycorrhizae schimmels
groeien rond en in de cellen van de
wortels en zorgen voor allerlei voedingsstoﬀen voor planten en bomen.
Het ecto-type zit rond de wortels en
tussen de cellen, maar groeit er niet in.
Uit de informatie die hij in Leuven
opdeed, kwam duidelijk naar voren dat
er schimmeldraden lopen van de ene
boom naar de andere. Dat zie je ook bij
de zogenoemde heksenkringen. Die
kunnen kilometers groot zijn. Daarmee
zorgen ze niet alleen voor vervoer en
uitwisseling van voedingsstoﬀen, maar
het is ook een middel om met elkaar te
communiceren. Dat van schimmels

Groei in Balans
Groei in Balans is een samenwerk i n g s v e r b a n d t u s s e n A g r iton/Agro-vital, Ten Brinke BV in
Creil en Hoogland BV in Leeuwarden. Gezamenlijk proeven opzetten en met elkaar kennis delen is
het doel van de drie partners,
vertelde Wouter ten Brinke tijdens
de dealerdag van Agro-vital in
Apeldoorn. 'Vanmorgen vergaderden we en nu volgen we een interessante bijeenkomst.' De eerste
spreker tijdens de druk bezochte
dealerdag was Prof. Dr. Ir. Sander
van der Krol. De universitair
hoofddocent van Wageningen
Universiteit vertelde het laatste
nieuws over planthormonen en
hun toepassing binnen de agrarische sector. Het was Ten Brinke's
idee de Wageninger hoofddocent
voor de tweede maal een inleiding
over dit onderwerp te laten verzorgen.
Nieuw tijdperk
Ten Brinke: 'Er is op dit terrein
zoveel aan de hand en nog zoveel
te leren. Volgens mij staan we aan
het begin van een nieuw tijdperk.'
Om dezelfde reden stond een
inleiding van Jan Feersma Hoekstra op het programma:
Mycorrhizae schimmels en hun
toepassing in de landbouw.
'Ook daar zullen we de komende tijd nog veel over horen',

aldus Ten Brinke. Dat er in Apeldoorn ruim zestig teeltadviseurs
in de zaal zaten verwonderde hem
niet. 'Dit zijn de mensen die de
kennis in en buiten je bedrijf moeten doorgeven. De twee onderwerpen op de agenda leverden
veel stof tot discussie. Daaraan
kun je zien dat hormonen bij planten en de schimmeldraden in de
grond interessante onderwerpen
zijn.'
Arjen Bijlsma van Hoogland BV uit
Leeuwarden , de derde partner in
de samenwerking Groei in Balans,
vindt de dealerdag niet alleen de
moeite waard vanwege het nieuws
van de deskundige sprekers, maar
vindt de onderlinge uitwisseling
van informatie met collega's ook

van groot belang. 'Je komt iedereen tegen en je hoort altijd weer
nieuws uit de praktijk van alledag.
Erg belangrijk.
Onderzoek in 2018
Gjalt Jan Feersma Hoekstra schetste het beeld van het onderzoek
van Agriton/Agro-vital in 2018.
Graslandproeven werden uitgevoerd op kleigrond in Amerongen
en op zand in Lunteren en
betroﬀen vergelijkingen tussen
Eﬃcient28 bladmeststof en KAS.
Bij aardappelen ging het o.a. om
de producten Calcimax en Tytanit.
In Terneuzen met het ras Spunta,
en in Wanroy met het ras Hansa. De
proeven met P-Focus werden
uitgevoerd in Kerkwerve.

Op de Agro-vital dealerdag: Arjen Bijlsma (links) van Hoogland BV
uit Leeuwarden en Wouter ten Brinke van Ten Brinke BV uit Creil
vertegenwoordigen de samenwerking Groei in Balans, waarin ook
Agriton/Agro-vital partner is.

proﬁteren simpeler lijkt dan het is, werd
hem daar al snel duidelijk. 'Het is een
stuk moeilijker dan hier en daar wordt
beweerd.' Mycorrhizae schimmels
werken namelijk niet op kruisbloemigen en planten van de ganzenvoetfamilie. Verder wordt de schimmel
gemakkelijk verstoord door grondbewerkingen, kunstmest en fungiciden.
Oerwoud aan schimmels
Een onvoorstelbare wereld, zegt Feersma Hoekstra. 'Een compleet oerwoud
aan schimmeldraden rond en in de
wortels in de grond. Er komen o.a. ook
hormonen bij vrij die invloed op de
planten hebben en ook het verdediging mechanisme van planten tegen
aanvallers wordt er door beïnvloed.
Voor hem is het duidelijk dat we beter
naar de bodem moeten kijken en
moeten proﬁteren van de nieuwe
mogelijkheden die zich op dit terrein
voordoen. De symbiose tussen de
schimmels en de planten kan tonnen
aan opbrengstwinst opleveren, volgens Prof. Dr. Declerk, de Belgische
professor. Feersma Hoekstra gelooft
daarin, maar het lijkt eenvoudiger dan
het is, zegt hij. Het aantal gewassen dat
er commercieel gezien gebruik van kan
maken is beperkt. Het gaat namelijk om
uien, maïs, vlas, tomaten en aardappelen. Bij aardappelen gaat het om een
beperkt aantal oude rassen welke
mycorrhizae-gevoelig zijn. Om gebruik

van schimmels te kunnen maken moet
het anders in de landbouw, constateert
Feersma Hoekstra. De één op zeven
vruchtwisseling moet volgens hem
terugkomen. Met kennis van zaken
moet er een nieuw bouwplan worden
opgezet. Met b.v. luzerne als voedergewas en als groenbemester. 'Eerst met
een landbouwkundig oog naar de
bodem kijken en daarna naar het
opbrengstvermogen', is het advies.
Geen lichtknopje
'Het is geen lichtknopje dat je om kunt
zetten', stelt hij, 'maar er moet wel wat
gebeuren willen we in de toekomst
onze oude voorsprong kunnen herstellen. Tegen veel landen in de wereld
kunnen we wat kostprijs betreft niet
concurreren, dus moeten we het
anders doen. Als we bijvoorbeeld 2 ton
graan moeten inleveren en we hebben
voor 2 ton minder kosten, is dat toch
prima?' Beduidend minder chemie en
beter gebruik maken van het bodemleven is de toekomst, zo betoogt hij. 'Zaai
bv hopperupsklaver als groenbemester, neem maïs op in het bouwplan
omdat het een prima gewas is voor
mycorrhizae, net als gerst en zorg voor
meer samenwerking tussen veehouders en akkerbouwers. Vroeger waren
ze nog niet zo dom. Of ik nu negatief
ben? Nee. Ik zie gewoon nieuwe kansen. Wie wil meedoen: Meld je bij Agriton.'
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Ook planten hebben last van hormonen
energie in vergroting van de groei of in
het versterken van de weerbaarheid?
Bij de uitwerking van die keuze spelen
de hormonen een grote rol. Als het om
opbrengst gaat willen wij meestal dat
de plant voor groei kiest, maar als we
last hebben van belagers willen we dat
de plant voor weerbaarheid kiest.
Strigolactonen
De wetenschap gaat verder, constateert Van der Krol en we ontdekken
nog steeds nieuwe hormonen. Zo zijn
strigolactonen pas een paar jaar geleden ontdekt als hormoon dat de kieming van parasitaire planten stimuleert. Het was lang niet duidelijk waarom wortels van planten strigolactonen
uitstoten als ze vervolgens last krijgen
van parasitaire planten. Waarom heeft
natuurlijke selectie dat niet geëlimineerd? Maar vervolgens is ontdekt dat
strigolactonen ook een heel nuttige
werking hebben in de grond, omdat ze
schimmels als mycorrhizae aan trekken en de nuttige symbiose stimuleren.
Strigolactonen spelen zo een belangrijke rol bij nutriëntenopname van de
Professor Sander van der Krol: 'Planten leren van hun eigen ervaringen.
Daar beginnen wij inzicht in te krijgen.'

Pubers in de groei hebben er last
van: hormonen. Planten in de groei
net zo goed, legt Sander van der Krol
van Wageningen Universiteit uit.
Anderhalf uur ademloos luisteren
naar de professor die de rol van
hormonen bloot legt. 'we weten
ontzettend veel, maar het is zo
complex dat het daarom ook steeds
moeilijker wordt om simpele voorspellingen te doen. Maar begrip
hebben voor de complexiteit is in
ieder geval een begin.'

Geen activiteit bij planten zonder
hormonen. Hormonen zorgen er voor
dat het blad kan strekken en groeien,
dat er celdeling optreedt, dat er een
vruchtbeginsel wordt gevormd, dat de
plant niet omvalt, dat de bladeren er
op tijd af vallen en wat al niet meer. Van
der Krol sprak voor de tweede maal
tijdens de dealerdag van Agro-vital.
Gezien de vragen in de zaal, mogelijk
niet voor de laatste maal.

Kleine moleculen
Van der Krol is specialist op het gebied
van plantenhormonen en zoals hij zelf
zegt: 'Ik weet ook nog niet alles.' De
eerste vragen die opkomen zijn vrij
makkelijk te beantwoorden. Wat zijn
hormonen, welke hormonen zijn er en
wat is hun werking? Hormonen zijn
kleine moleculen die in de plant als
boodschapper optreden en voor groot
eﬀect zorgen.
Het bekendste hormoon is auxine en
daar weten we heel veel van, legde Van
der Krol uit. Auxine zorgt voor strekking in de plant, maar te veel auxine
kan strekking onderdrukken. Auxine
stimuleert tevens de beworteling en
vorming van het vruchtbeginsel.
Gibberelline spelen ook een rol bij
strekking. Chemische remmers van
gibberelline aanmaak in de plant
worden gebruikt om planten stevigheid en compactheid te geven, terwijl
gibberelline zelf wordt ingezet om
pitloze druiven groter te maken. Eigenlijk zijn bij celstrekking alle hormonen
betrokken, die in goed samenspel tot

de beste resultaten komen, schetste de
Wageningse wetenschapper. Het gaat
naast auxine en gibberelline, om ethyleen, cytokinine, jasmonzuur, brassinosteroïdes, en abscisinezuur.
Meer hormonen leidt niet per deﬁnitie
tot extra werking. Integendeel, er is
sprake van een optimum. Bij te veel
komt de werking tot stilstand. Die
complexe interacties tussen hormonen zorgt ook voor een natuurlijke en
robuuste balans. Toevoegen van hormonen kan de balans misschien tijdelijk verstoren maar de balans zal snel
hersteld worden. Nog steeds wordt er
intensief onderzoek gedaan hoe hormonen in planten werken.
'Het is bijna niet voor te stellen wat er
allemaal in de plant gebeurt. Al die
stapjes die nodig zijn voor groei, honderden genen die geactiveerd worden
en dan ook nog eens in de goede
volgorde'. Het mooie van de wetenschap is dat we tegenwoordig in staat
zijn om veel van die processen zichtbaar te maken met lichtgevende moleculen. Dat helpt enorm bij het begrijpen wat er gebeurt.
Afweer belagers
Van der Krol geeft meer voorbeelden:
Cytokinine is betrokken bij de scheutvorming en voorkomt veroudering van
de plant. Abscisine zorgt dat de bladval
op gang komt. Hormonen als Jasmonzuur en Salicylzuur spelen een rol bij de
afweer van belagers. Bijna alle hormonen worden binnen de plant getransporteerd. Als reactie op een ziekteverwekker kan de plant een stukje weefsel
inkapselen en laten afsterven, om te
voorkomen dat de hele plant ziek
wordt.
De natuur staat voor niks, blijkt uit de
woorden van de specialist. Dat uit zich
bijvoorbeeld in de ﬂexibiliteit van
planten. Omdat de plant staat waar 'ie
staat en dat niet zelf heeft uitgekozen,
moet 'ie het doen met wat er op hem
afkomt en daar zelf een keuze uit
maken. De signalen die een plant
ontvangt werken als een soort schakelaar: steekt de plant zijn beschikbare

plant. Dit is belangrijk als er maar weinig fosfaat in de bodem zit. In onze
landbouw hebben we het nu vooral
over problemen met te veel fosfaat,
maar de voorspelling is dat over 20 jaar
de wereld fosfaat voorraad op is. Van
der Krol maakt zich ongerust over het
dreigend fosfaattekort in de wereld.
'Over 20 jaar is fosfaatbemesting niet
meer zo vanzelfsprekend, maar de
plant heeft wel fosfaat nodig om energie vast te kunnen leggen en om de cel
membraan van elke cel te maken.’

van toegevoegde hormonen. Dus algemene claims in de bijsluiter van een
commercieel product moeten soms
met een korreltje zout genomen worden.
Ook niet alle claims worden ondersteund door onafhankelijke en wetenschappelijk beproefde resultaten.
Waarom lijkt het toevoegen van hormonen de ene keer zo goed te werken
en de andere keer niet? Veel heeft te
maken met de voorgeschiedenis van
de plant. Een plant leert van zijn erva-

Sander van der Krol van Wageningen Universiteit:
Claims commercie rond hormonen soms te simpel
Commercie
De werking van hormonen is zo complex dat je niet altijd even makkelijk
kan stellen dat het gebruik van commerciële producten met hormonen
nuttig is bij de teelt van planten. Dat
komt bijvoorbeeld omdat resultaten
met het ene gewas niet simpel zijn te
vertalen naar resultaten met een ander
gewas. Zelfs binnen cultivars kunnen
er grote verschillen zijn in de eﬀecten

ringen en gaat daarom anders reageren. Dat zie je niet zo maar af aan de
buitenkant van de plant, dat blijkt pas
bij de reactie op stress. Een beetje
stress tijdens de groei zorgt er voor dat
de plant beter voorbereid is op sterke
stress later en eﬀectiever kan reageren.
'We beginnen inzicht te krijgen in hoe
dit geheugen van de plant werkt, zegt
Van de Krol. 'en dat is het begin om
meer grip op de materie te krijgen'.

Infokatern akkerbouw
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Ook met water kan boer geld verdienen
Heel veel dingen in de wereld en
zeker ook op agrarische bedrijven,
kunnen heel veel beter. Vaak is het
een kwestie van onwetendheid en
hebben kleine veranderingen grote
gevolgen, zowel in positieve als in
negatieve zin. Meten is weten, zegt
Jan Feersma Hoekstra directeur van
Agro-vital. Met de kwaliteit en de
temperatuur van spuitwater bijvoorbeeld kan de boer kosten
besparen.
Feersma Hoekstra en Agriton-medewerker Nynke Bijlsma gaven een verhandeling over water in een bijeenkomst met klanten van Ten Brinke in
Creil. Om hun verhaal praktisch toe te
lichten hadden ze onder andere een
weegschaal en bekerglazen meegenomen. Conclusie: warm water is lichter
dan koud water en heeft meer ruimte
om er gewasbeschermingsmiddelen in

op te lossen. De temperatuur van het
water is bepalend voor de eﬀectiviteit
van spuitmiddelen, demonstreerde
Bijlsma. 'Kijk maar hoeveel suiker je in
warm water kunt oplossen in vergelijking met koud water. Met koud water
kun je het er prima doorheen roeren,
maar echt oplossen gebeurt niet, het
zweeft door het water. Een deel van het
middel komt dus gewoon op de grond
terecht en dat is niet de bedoeling.’
Voorraadvat warm water
Stop met het spuiten met te koud
water, luidt het advies van Agro-vital.
'In plaats van het water uit de sloot te
halen, kun je beter een voorraadvat
aanschaﬀen om mee te spuiten. Met
name in het vroege voorjaar is de temperatuur 's morgen meestal maar net
boven de 4 graden en dat geldt ook
voor het slootwater. 'Dat is gewoon te
koud voor goede resultaten.' Ook 's

Onderzoek van waterkwaliteit bij Agro-vital.
avonds kan de temperatuur vrij stevig
dalen. Wees ook op dat moment voorzichtig met spuiten, adviseren Feersma
Hoekstra en Bijlsma. Spuiten met koud
water op bladeren die overdag in de
zon boven de 40 graden waren, is
ineﬀectief en kun je dus beter niet
doen. 'Hou de temperatuur van de
omgeving in de gaten en stem de
temperatuur van het spuitwater daar
goed op af. Het is eveneens verstandig
bij het spuiten na een warme dag
rekening te houden met het optreden
van thermiek, de opstijging van de
lucht. Daardoor kan zo 20 tot 30 procent van het water verdampen en het
middel dus ook, nog voor het op het
blad komt. 'Daar gaat je actieve stof.'
Omdat er steeds minder water wordt
gebruikt, neemt het gevaar toe.
Feersma Hoekstra herinnert zich dat er
met groeistoﬀen werd gespoten
vlakbij boomgaarden. 'Je kon er donder

Interesse voor water tijdens de bijeenkomst van Ten Brinke in Creil.

op zeggen dat de fruittelers in de buurt
klaagden over de negatieve eﬀecten
van het spuitwerk op hun appelbomen.
Dit liep ﬂink in de papieren.’

Hardheid en pH
Nog een advies: Kijk naar de hardheid
van het water en naar de pH. Een pH
van 5,5 tot 6 is ideaal, en de opname
door het blad is het meest ideaal bij een
pH van 5,5. Agro-vital heeft verschillende middelen in de handel om de
meest ideale omstandigheden voor
het spuiten te bereiken. Intake is een
pH-regulator en zorgt voor een juiste
pH en minder hard water. Het water
kleurt roze als de norm wordt bereikt.
Adjuvanten (hulpstoﬀen) kunnen de
werking van gewasbescherming middelen verbeteren maar maken van een
slechte waterkwaliteit geen topwater.
'Ga in elk geval op zoek naar een goede
waterbron', zegt Jan Feersma Hoekstra.

Met hulpstoﬀen 10 à 20 procent spuitmiddel besparen
en het op de plek komt waar het moet
zijn. Rino werkt volgens hem prima, net
als Quantum, een hechter met superuitvloeier.

Met hechters en uitvloeiers en een
juiste pH van het spuitwater, kun je
10 à 20 procent aan spuitmiddel
besparen. Soms nog wel meer, zegt
Arjen Bijlsma van Hoogland BV in
Leeuwarden. 'De regels schrijven
minder chemie voor. Met de juiste
hulpstoﬀen kun je zo prima aan die
eisen voldoen', zegt Bijlsma.
De pH van spuitwater bepaalt voor een
belangrijk deel het rendement van het
spuitmiddel. Bijlsma geeft een voorbeeld. Het middel Fenmedifam is bij
een pH van 5 vijftig dagen actief. Bij een
ph van 7 veertien uur en bij een pH van
9 nog maar tien uur. 'Kun je zien hoe
belangrijk dat is om dat goed in de
gaten te houden.'
De pH in het plantenblad is 5,5. Met een
gelijke pH in het spuitmiddel is de
opname optimaal en het rendement
op z'n hoogst. Er wordt gewoon te
weinig aandacht aan de juiste pH
besteed, constateert Bijlsma. Dat geldt
evenzeer voor de hardheid van het
water en voor de geleidbaarheid. Zacht
water is beter en weinig zout ook.
Kraanwater als beste
Water uit de sloot is bij pootaardappelen vanwege de regels al uitgesloten.
Daarom wordt in de meeste gevallen
kraanwater gebruikt.
Eigenlijk is water uit de kraan altijd het

Yme Meirink (voor) en Arjen Bijlsma bekijken de stand van de pootaardappelen. 'Spuiten met zo weinig mogelijk
middelen en met een zo goed gebruik van Flex Fertilizer voor een zo hoog mogelijk rendement.'
beste, zegt Bijlsma. Daarvan is de pH 6
en soms zelfs 7. Met hulpstoﬀen zoals
Guard of Intake kun je die makkelijk
verlagen en komt het spuitmiddel
beter tot z'n recht.
De adviseur van Hoogland denkt dat
meer onderzoek nodig is om het mid-

delengebruik nog verder te verlagen.
Het toevoegen van een beetje Intake
verlaagt de pH naar het gewenste
niveau, zegt Bijlsma. Alleen al door
uitvloeiers met hechters te gebruiken is
bij Mancozeb al 20 procent aan middel
te besparen.

Aandacht voor productderving
De noodzaak om drift te reduceren soms wel 90 à 95 procent- leidt tot
grovere druppels. Om dat te compenseren moet je goed naar het rendement van de middelen kijken. Zorgen
dat er zo weinig mogelijk verloren gaat

Geld te verdienen
Bijlsma benadrukt dat akkerbouwers
meer aandacht voor hulpstoﬀen en de
pH van water moeten hebben. 'Weten
waar je mee bezig bent en goed kijken
wat er precies in de middelen zit.' Daar
is nog geld mee te verdienen. Yme
Meirink uit Oosternijkerk is zich maar al
te goed van bewust van de besparingsmogelijkheden. Zijn cijfers geven aan
dat 20 procent minder middel prima
mogelijk is.
Meirink is akkerbouwer met onder
andere pootaardappelen, graan, suikerbieten en uien. Hij doet mee aan
Planetproof, de opvolger van Milieukeur en besteedt extra aandacht aan
schone lucht, bodem- en waterkwaliteit. Het verbaast hem dat niet alle
boeren op deze materie springen om
op die manier kosten te besparen.
De boeren zijn er nog niet klaar voor,
zeggen Meirink en Bijlsma. 'In feite
hebben ze gewoon te weinig interesse
voor dit belangrijke onderwerp. Om te
proﬁteren van de juiste pH van het
water en de voordelen van hechters en
uitvloeiers, moet je namelijk als boer
zelf in actie komen, zeggen ze. Meten is
weten.

Naam:
Aegten NV
Agro-Sud
CAV Agrotheek BV
GMN B.V.
Benfried International BV
Agrossier
Van Iperen BV
J.J. Wolswinkel B.V.
Agro Buren BV
Agruniek Rijnvallei Plant
De Samenwerking
ADAgro b.v.
V.O.F. van den Hemel
Van Overloop BV Gewasbescherming
Van Wesemael BV
H.O. Vlamings BV
Handelsonderneming C.J. Klep BV
Telermaat
Joh. Vos Capelle BV
Alliance BV
Agrea
Willems Balgoy CV
P.G. Kusters BV
Agrowin BV
Agriﬁrm Plant BV
H. Bieleman Veevoeders
Velthof Export
Profytodsd
Ten Brinke BV
Buma Handel
Agro Servo
Hoogland BV
George Pars Graanhandel BV
Mulder Agro
Buiter Roden
WPA-Robertus zeker & vast
Johan Schuitema BV

Adres:

Plaats:

Peerderbaan70
Burgemeester Marresbaan 22
Zuidrak 18
Schoolweg 74a
Hooipolderweg 1
Bredeweg 35
Smidsweg 24
Asschatterweg 64 A
De Geer 12
Zandweistraat 20
Provincialeweg Oost 34-A
De Sluis 12
Scherpbierseweg 16
Beekmanstraat 2
Zoutestraat 109
Postbus 76
Postbus 490
De Ambachten 27
Postbus 9
Klompenmaker 9
Industrieterrein 116
Houtsestraat 11
Waaldijk 3
Binnenboomweg 16
Landgoedlaan 20
Maneschijnsweg 21
Grotestraat 58-66
Postbus 1077
Floraweg 1
Hoitebuorren 31 a
Greate Pierwei 31
Neptunusweg 5
K L de Vriesstraat 20
Foarwei 45
Kanaalstraat 62
De Noesten 18
Zandtangerweg 46

3670
3770
1771 SW
1787 AW
2635 CZ
2751 GH
3273 LK
3831 JW
4004 LT
4181 LT
4225 SL
4271 CZ
4503 GS
4527 GA
4561 TB
4650 AB
4870 AL
4881 XZ
5160 AA
5253 RG
5981 NC
6613 AC
6621 KG
7109 BK
7325 AW
7451 LJ
7622 GM
8300 BB
8312 RK
8566 JD
8821 LV
8938 AA
9079 KK
9298 JC
9301 LT
9431 TC
9584 AL

Telefoon:
Meeuwen
Riemst
Wieringerwerf
Julianadorp
Den Hoorn
Moerkapelle
Westmaas
Leusden
Tiel
Waardenburg
Haastrecht
Dussen
Groede
Aardenburg
Hulst
Steenbergen NB
Etten-Leur
Zundert
Sprang-Capelle
Nieuwkuijk
Panningen
Balgoij
Dreumel
Winterswijk
Apeldoorn
Holten
Borne
Emmeloord
Creil
Nijemirdum
Kimswerd
Leeuwarden
Sint Jacobiparochie
Kollumerzwaag
Roden
Westerbork
Mussel

0032-12238731
0032-12238731
088-9900700
088-4747000
015-2569356
06-53505398
0186-573000
0342-452000
0344-636200
0418-655944
0182-502344
0416-394210
0117-371752
0117-491433
0114-314853
0492-319434
076-5012831
076-5972532
0416-311326
073-6806600
085 4858900
024-6412632
0487-571342
0543 565234
088-4881200
0548-361493
074-2661230
0527-631515
0527-274030
0514-571826
0517-641766
0518-411400
0518-491289
0511-441298
050-5019204
0593-332800
0599-454214
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