
In deze nieuwsbrief praten we u bij over de laatste ontwikkelingen Agriton Group.

EM Silage®: omruilactie
EM Silage® gras en mais is een vloeibaar inkuilmiddel dat in tegenstelling tot vele
andere inkuilmiddelen, naast melkzuur bacteriën ook gisten bevat. Doordat  de
microbiologie er in een actieve vorm inzit, heeft het een extreem snelle
aanvangswerking. Omdat we met levende microbiologie werken is het wel belangrijk
om ieder seizoen met vers materiaal te werken. 

Indien u volle verpakkingen van vorig jaar heeft staan kunt u die daarom, zoals u
gewend bent, omruilen.   

Retouren kunt u aanmelden vóór Vrijdag 01 april 2022 via ons
Inventarisatieformulier. Dit geldt voor:
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EM-Silage Bag in Box van 20 liter.

LET OP! EM Silage® die na deze datum retour wordt aangeboden wordt voor 50%
vergoed! 

Graskuil is een zeer voedzaam gefermenteerd product, dat is algemeen bekend. En
toch weet niet iedereen hoe zo’n omzettingsproces van graskuil werkt. Daarom
lichten we in dit Infokatern de stadia van het inkuilproces toe, met enkele tips voor
het optimaliseren daarvan. 

Voor meer info raadpleegt u de EM Silage® folder of uw Agriton adviseur.

Agriton EM Silage®, een volledig natuurlijk inkuilmiddel voor snelle conservering,
kuilstabiliteit en beter verteerbaar voer. Geschikt voor zowel gras als mais.
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Toepassing van EM zorgt voor betere fotosynthese 

De positieve effecten van Effectieve Micro-organismen (EM) zijn voor veel toepassingen

bekend. Denk hierbij aan de werking van EM Silage voor de conservering van ruwvoer, de

werking van EM in het maken van Bokashi, of de werking van EM als drijfmestverbeteraar.

Dat EM ook een toegevoegde waarde levert bij de fotosynthese\capaciteit van planten, is

minder bekend. Daarom graag uw aandacht voor een recentelijk verschenen rapport. Het

betre� een wetenschappelijk onderzoek dat is gepubliceerd in het “International Journal

of Molecular Sciences”. 

Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat EM de groei van bonenplanten positief beinvloed.

In de proef is gekeken naar fotosynthesecapaciteit, opbrengst en macronutrientengehalte

van bonenplanten. 

De conclusies: 

Met EM  behandelde  planten  behouden  optimale  bladfotosynthese- -efficiëntie twee  weken



langer dan de controleplanten, en geven verhoogde opbrengst. 

Lees hier het onderzoek

Nieuwe Folders
Er zijn verschillende nieuwe folders verschenen in de bedrijfsonderdelen Animal
Husbandry, Soil&Crop en Agro-Vital Nutrients & Adjuvants:

Aegir Alloy

EM Silage Bladkali TS

Mest Best Calcifert S

Microferm Efficiënt 28

Mycotoxine Persists Pro

Syn-Vital P-Focus

Nema-Phora P-Start

Nema-Carp Quadro
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Uitbreiding personeel op diverse afdelingen 
Ook in 2022 groeien we door. De volgende mensen zijn onze diverse teams komen
versterken:

Sebastiaan Van Kessel, Microbioloog
Marije Van Nieuwenhoven, Hoofd Productie & QA
Leendert-Jan Haasdijk, Teamleider Planning & Logisitiek

Webinar 'Bio-logische toekomst voor de land- en tuinbouw?' 
Tijdens de biokennisweek heeft Jan Feersma Hoekstra een kritische visie gegeven,
op de huidige richting van de biologsiche landbouw. De lezing is opgenomen en
terug te zien op vimeo. Bekijk hier de lezing door Jan Feersma Hoekstra. 

Agriton genomineerd voor Friese Onderneming van het Jaar 2022 
Agriton is onlangs met nog 5 andere Friese bedrijven genomineerd voor de Friese
Onderneming van het Jaar 2022. Begin Maart kregen we de mogelijkheid om ons
aan de jury te presenteren.Hoewel Agriton in de eindstrijd niet als winnaar is
geeindigd, zijn we super trots dat we het zover geschopt hebben!   
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