
Plantengroei optimaliseren vanuit andere zienswijzen 
dan gewasbescherming en bemesting.



Wat is bodemvruchtbaarheid?

1. Fysische  : textuur, structuur, waterhuishouding

%C

2. Biologische: biomassa of micro-biëel leven

3. Chemische : mineralen





www.tradecorp.eu

definitie van biostimulanten

Biostimulantia van planten bevatten stoffen en / of micro-organismen waarvan
het de functie is om bij het toedienen aan planten of in/aan de rhizosfeer, de
natuurlijke processen te stimuleren / verbeteren

• Opname van voedingsstoffen stimuleren
• Nutriëntenefficiëntie verhogen
• Tolerantie voor abiotische stress
• Gewaskwaliteit verbeteren

Biostimulanten zijn stoffen en/of micro-organismen die toegepast worden 

op planten of in de bodem ter verhoging van: 

Nutriëntopname en efficiënter gebruik van nutrienten

Weerstand tegen stress (a-biotisch) 

Verbeteren bodemgezondheid 

Kwaliteit van het oogstbaar product 
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Biostimulanten in verschillende vormen

Substanties op basis van 

humuszuren

zeewierextracten

eiwitten en aminozuren

suikers

Produkten op basis van 

bacteriën

schimmels/Mycorhiza



www.tradecorp.com.es

U.Vs + Temperatuur

Grond

Efficiënte

Bodemstructuur

Bacteriën

Organische stof

Voedingsstoffen

Macro- NPK + Ca, S, Mg

Sporen- B, Cl, Mn, Fe, Zn, Cu, Mo…

Water

Regen

GOEDE PATOGENEN

RESISTENTIE

ZEER HOGE OPBRENGST/

KWALITEIT

UITGEBALANCEERD

In een perfecte wereld…
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WAT SOORT “STRESS” IS ER ?

BIOTICABIOTIC
…agv niet levende factoren … …agv levende factoren…

pH

Droogte

Vorst

Zout

Licht

Temperatuur

Bodem
Chemisch

onevenwicht

Nematoden

Schimmels Virus

Insecten
De mens

…maar de wereld is niet perfect!



Stress

Stress

Stress

Nuestro equipo

Oogsttijdstip en cumulatie van de stress
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120 T/ha > 30 – 70 T/Ha 120 T/ha > 40 – 80 T/Ha 20 T/ha > 8 – 11 T/Ha

Impact van stress



www.tradecorp.eu

2017-2018: No stress



www.tradecorp.eu

2017-2018: No stress



stressmanagement

• Evenwicht in hormonenbalans
• AMINOZUREN
• HUMUSZUREN
• BODEM – CEC-bodemleven



Stressmanagement  via de bodem

calcium bemesting

kalk

agro-structuurkorrel

soil impact



Calcium: een onderschat element! 
Structuur/rooibaarheid: 

‒ o.a. kalk , agrostructuurkorrel, soilimpact

Effect op structuur



Kwaliteit 

‒ Schil 

‒ Knolkwaliteit 

‒ Weerstand droogte 

Calcium: een onderschat element

Van belang bij diverse plantprocessen 

celdeling en celstrekking

‒ plantontwikkeling 

opbouw en functioneren celwanden en membranen 

‒ plantweerstand 

signaal functie binnen de plant 

‒ activering van enzymen →plantweerstand 

Werkt als planthormoon bij stress 





Direct verband tussen 
bodemvruchtbaarheid, CEC en bekalken

labo pleit voor het onderzoeken van de bodemvruchtbaarheid 
van percelen. Vaak blijkt uit dergelijk onderzoek namelijk dat 
de Cation Exchange Capacity (CEC) te laag is en daardoor de 
bodemvruchtbaarheid en opbrengsten onnodig achterblijven. 
Onnodig, omdat vooral in het geval van een te lage pH de 
oplossing eenvoudig is: bekalken

BEKALKEN

Kalkproducten als calciumbron
Wanneer de pH lager is dan 7, zijn de kalkproducten op basis calciumcarbonaat van 
Sibelco Europe MineralsPlus een prima calciumbron. Een dergelijk pH-niveau komt vooral 
voor op zand-, dal- en lössgronden. De zuren in de bodem reageren er met het 
calciumcarbonaat met als resultaat vrij beschikbaar Calcium voor het gewas. Met de 
kalkproducten van Sibelco komt er per ton product tussen de 220 en 380 kg calcium vrij, 
afhankelijk van het gestrooide product (Ankal, Limkal of Dolokal). Een bijkomend voordeel 
is dat deze kalkproducten een pH-verhogend effect hebben.

Bij een pH hoger dan 7, lossen calciumcarbonaten langzamer op en komt er te weinig vrij 

calcium in de bodem. In dat geval raden wij u calciumsulfaat (gips) aan om de 

calciumvoorziening op peil te houden.





Een weetje!!!!!!



Andere voorbeelden die inspelen op het verbeteren van het bodemleven – het

verbeteren van de symbiose tss wortel –mineraalopname – het microbiële leven…….

…

De voordelen van Starcover: 
Mais start sneller op en ontwikkelt meer 
(haar)wortels;
De maisplant is vitaler en kan beter tegen 
stress zoals droogte, hitte, kou en 
wateroverlast;
De rhizobium-bacteriën maken 
bodemgebonden fosfaat en 
sporenelementen vrij en opneembaar 
voor de plant.

mycorrhiza
Protozoa -
ecostyle



stressmanagement

• Evenwicht in hormonenbalans
• AMINOZUREN
• HUMUSZUREN
• BODEM – CEC-bodemleven



Humuszuur 

‒ Vergroot CEC 

‒ Stimuleert wortelgroei 

‒ Verbetert structuur 

Fulvinezuur

‒ “Chelateert” elementen 

‒ Bevordert opname micro-elementen

Stressmanagement via de bodem

Stimuplant: humus- en fulvozuren - HUMIFIRST









IWT-TETRA Humuszurenproject

Humuszuren

structuur ↑

CEC ↑

verbetering waterhuishouding
reguleren bodem pH

wortelmassa ↑

verbetering fosfaatbeschikbaarheid

Focus Tetra-project



• Effect van humuszuren op nutriëntenopname

IWT-TETRA Humuszurenproject

K+
Ca2+

NH4
+

K
+

H+

Mg
2+

Klei-humuscomplex

CEC stijgt bij toediening van 
humuszuren (onder labo-
omstandigheden)

Fosfaatbeschikbaarheid stijgt 
bij toediening van 
humuszuren in 
fosfaatfixerende bodems 
(onder labo-omstandigheden)









IWT-TETRA Humuszurenproject
• Effect van humuszuren op nutriëntenopname van maïs
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) Rijbemesting, 150 kg/ha 20-15

Rijbemesting, 150 kg/ha 20-15 +  Humifirst vloeibaar

Rijbemesting, 150 kg/ha 20-15 + 1,5% Humifirst gecoat



IWT-TETRA Humuszurenproject
• Resultaten Maïs (Proefperceel Bottelare)
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Ons advies.

Er moet minstens  2,5  kg humifirst /ha via rijenbemesting gegeven 
worden. (ervaring vanuit de fabrikant  maar ook het laatste jaar via     
eigen ervaring hier in NO-limburg.

Ons advies: 100 à 150 kg NP Tripod:                         
20/8 +2%MgO+0,5%B+4,4% CaO+2,4%humifirst

Ofwel minimaal 25 kg/ha in blend voor grasland en 
akkerbouwteelten.



stressmanagement

• Evenwicht in hormonenbalans
• AMINOZUREN
• HUMUSZUREN
• BODEM – CEC-bodemleven



Aminozuren -
Bladvoeding 

total care
blad-kali
efficient
…….. 



Total Care/delan plus

▪ Bevat linksdraaiende aminozuren. Aminozuren zijn organische verbindingen die de 

bouwstenen vormen voor de eiwitten.

□ De eiwitten zorgen op celniveau voor:

• de stofwisseling

• het transport 

• de regulatie

▪ Linksdraaiende aminozuren zijn aminozuren die biologisch actief zijn voor de eiwitvorming.

▪ bevat vrije aminozuren. 

□ hebben een laag moleculair gewicht 

□ Gemakkelijkere opname



Ideale ondersteuning voor planten met stress.

• Zorgt voor energiebesparing door de plant

NO2
-

NH4
+

NO3
-

Peptiden

Proteinen

Amino

zuren

– Aminozuren worden op juiste moment in de 
cyclus van de eiwitsynthese toegevoegd.

– Dit zorgt voor een energiebesparing

aangezien de plant de aminozuren niet 
zelf moet aanmaken.

-- Sneller¨en efficiënter dan bladvoeding op 
basis van ureum

Ureum



Ideale ondersteuning voor planten met stress.

• Verbeterde eiwitsynthese

NO2
-

NH4
+

NO3
-

Peptiden

Proteinen

Amino

zuren

Eiwitten spelen een heel belangrijke 

rol in de plant. Ze zorgen o.a voor: 

- Transport van stoffen in en uit de cel

- Communicatie: sommige eiwitten 
zijn hormonen.

- Stofwisseling: sommige eiwitten 
zijn enzymen

- Vochtregulatie 

Bij Stress vertraagt de eiwitsynthese.



Ideale ondersteuning voor planten met stress.

• Verbeterde eiwitsynthese

NO2
-

NH4
+

NO3
-

Peptiden

Proteinen

Amino

zuren 1.Bij stress bouwt NH4+ op in het blad
en neemt de eiwitsynthese af

2.Door het toedienen van aminozuren
garanderen we dat toch de juiste
aminozuren aanwezig zijn en verhogen
we de eiwitsynthese.

STRESS

DELFAN PLUS (V)



“Total Care” : een oplossing tijdens het seizoen.

Total care is een complete bladmeststof ter 
ondersteuning van de groei en bladkwaliteit.

total care is op basis van aminozuren.
total care bevat een hoge dosering mangaan en 

magnesium
total care bevat sporenelementen;

total care bevat fosfaat(fosfaat is belangrijk 
voor ATP, het energiemolekuul waarop een plant blijft 
draaien.



AgroCentrum crop nutrients & adjuvants

Advies Total Care

Bladbemesting toevoegen aan:

→ Onkruidbestrijding mais 5 l/ha

→ Diverse gewassen:

→Ziektebestrijding diverse gewassen 2,5 – 5 l/ha

→Stress situaties 5 – 8 l/ha





stressmanagement

• Evenwicht in hormonenbalans
• AMINOZUREN
• HUMUSZUREN
• BODEM – CEC-bodemleven



Plant-eigenhormonen

Stoller-produkten
Smart-gras



Plantfysiol
ogie

Bemesting GBM

Grote uitdagingen voor de landbouw van morgen

Tijd om anders te denken…

… in de landbouw van morgen

Bodembeheer



Grote uitdagingen voor de landbouw van morgen

… nieuwe eeuw, nieuwe tijd

P
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Periode van MS
Gewasvoeding

Periode van Fyto
Gewasbescherming

Periode van de 
plantfysiologie

Moleculaire gewaskennis

1960´ 1980´ 2000´



Auxines

Cytokinines

Gibberellines

Abscisine zuur

Ethyleen

Groeihormonen

Stresshormonen

Planthormonenfamilie’s



Embryogenese

Vruchtrijping Germinatie

Vegetatieve

groei

Bloei

Vruchtzetting

Planthormonen zijn boodschappers!

Ze regelen een hele reeks aan processen in de plant. 

Planthormonen



Stress in planten

ZONDER STRESS

✓ Evenwicht van hormonen.

✓ Gelijke groei in vegetatieve 
en worteldelen.

✓ Goede bloei en 
vruchtzetting.

✓Goede fotosynthese.

✓ Goede opbrengsten.

MET STRESS

➢ Groei H.< Stress H.

➢ Ethyleen = Stresssignaal. 

➢ Ethyleen lokt veroudering uit

➢ Gesloten huidmondjes en 
geen evotranspiratie.

➢Gereduceerde productie.
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Key Nutrients

Co-factors

Hormones

Gibberellic Acid

Stage II:
Vegetative

Growth

B, Ca, Cu, Fe, K, Mg, 
Mn, Zn, amine N

Cell

Growth

Cytokinins

Stage I:
Germiantion and

Establishment

Ca, Fe, Mg, Mn, N, P, 
Zn 

Cell initiation

[ Cellular Division]

Ethylene

Stage III:
Flowering and

Reproduction

B, Ca, Cu, K, Mg, 
Mo,  amine N

Cell 

Maturity

Abscisic Acid

Stage IV:
Fruits and

Maturity

B, Cu, K, Mg,
Mn, Mo, P
amine N

Senescence

Auxins

Germination

Seed

Formation



Plantfysiologie in een notendop

Groeihormonen Stresshormonen

Een goede balans tussen de groeihormonen en de stresshormonen is 
essentieel voor een goede groei.



Plantfysiologie in een notendop

Plant 
fysiologie

Bodem

chemie

Bodem
biologie

BODEM MANAGEMENT

Door aan de zorg voor bodem, bemesting en gewasbescherming de plantfysiologie toe te 
voegen kom je in de nieuwe “landbouw 2020“:



✓ Laterale wortels stimuleren.

✓ Celdeling en celverlenging.

✓ Kieming van de knop induceren.

✓ Celdeling stimuleren. 

✓ Reserve’s mobiliseren.

✓ Cellulaire Expansie.

✓ Stamverlenging.

Hormonale interacties

AUXINES

CYTOKININES

GIBBERELLINES



AUXINES

Meristematische top van de stam

✓ Apical dominantie;

✓ Celdeling;

✓ Celdifferentiatie (stam, wortel);

✓ Vorming van xyleem;

✓ Groei van laterale wortels;

✓ Bewegingsrichting van de suikers;

✓ Mobiliteit van calcium;

Waar worden ze aangemaakt?



CYTOKININES

Meristematische top van de wortel

✓ Horizontale ontwikkeling;

✓ Celdeling;

✓ Mobilisatie van de reserves;

✓ Stimuleert vruchtzetting;

✓ Betere fotosynthese;

Waar worden ze aangemaakt?



GIBBERELLINES

Jeugdweefsels

✓ Celverlenging

✓ Jeugdhormoon;

✓ In zijn afwezigheid sterven

bloesems en vruchten af; 

✓ Vertraagt veroudering en

rijping;

✓ Vruchtzetting;

✓ Zorgt voor ontkieming van 

zaden;

Waar worden ze aangemaakt?

Smartgras !!!



ETHYLEEN

ACC intermediair
-> Van de wortel tot heel 

de plant

✓ Stimuleert vruchtrijping.

✓ Pauzeert zaad en kiemrust

✓ Induceert veroudering.

✓ Stress response:

✓ Epinastie

✓ Abscisie

Waar worden ze aangemaakt?



• Embryonaire ontwikkelingscontrole.
• Winterslaap van zaden en knoppen.
• Vorming en accumulatie van reserve-

eiwitten.
• Remt kieming

• Stress reactie
• Veroorzaakt 

huidmondjesafsluiting.
• Synthese van eiwitten die 

resistent zijn tegen uitdroging.

Abscisine

zuur

Abscisine zuur



Hoe kunnen we de hormonale balans bereiken, de 
stress reduceren en de opbrengst laten stijgen?

T/Ha

Hoe kunnen we de hormonale expressie beïnvloeden?



Hoe kunnen we de hormonale expressie beïnvloeden?

Reduceer stress & ethyleenproductie (warmte, hagel, 
droogte, hevige regen, phytotoxiciteit,etc.)
• BIOFORGE
• HOLD PLUS

Verbetering van de expressie van plantenhormonen; 
juiste opname en translocatie van micronutriënten
• STIMULANTE PLUS
• CITOCALCIUM

Verhoog de systemische en mechanische weerstand 
tegen ziekten en verbeter het auto-immuunsysteem
• REZIST
• SET

Verplaatsing van suikers en fotosyntheseproducten
• N-BALANCER



Systeemaanpak Bio-
stimulanten

bemesting

chemische

Gewasbe-
scherming

Biologische 
Gewas
bescherming

Water
beheersing



Zijn er nog vragen??

bedankt.


