BODEM

Albrechtmethode bootst bodemleven na
Steeds meer agrarische bedrijven kiezen voor producten van
Soiltech uit Biezenmortel. Gezondere planten, een hogere
opbrengst en meer bodemleven zijn de meest gehoorde reacties. Maar waar draait het dan om bij dit bedrijf? Salesmanager
David Damminga legt het principe uit: ‘Wij kijken naar de verhoudingen in de bodem.’
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edrijfsgeheimen bestaan, zo ook bij
Soiltech in Biezenmortel. En dus blijft
de ruimte waar het bedrijf de zes varianten van Fytaforce produceert gesloten. “Niet
goed voor de concurrentie”, stelt salesmanager David Damminga van Soiltech. Dat is ook
ongeveer het enige dat hij niet wil laten zien.
Over aard en wezen van het bedrijf vertelt hij
graag en gedetailleerd.
Eind jaren tachtig startte cultuurtechnisch
bedrijf Van Iersel met de compastneventak,
die rond de eeuwwisseling uitgroeide tot een
volwaardig bedrijf. De compost van Van Iersel staat in de land- en tuinbouw hoog aangeschreven. Verklaarbaar, vindt Damminga. “We
werken jaarrond met eenzelfde verhouding
aan grondstoffen, die ook nog eens van een
goede kwaliteit moeten zijn. Wij verwerken
geen afval tot een restproduct wat compost
wordt genoemd, maar kiezen voor het meest
geschikte uitgangsmateriaal om onze verschillende producten te maken. Daarnaast nemen
we de tijd. We forceren niets, maar zorgen voor
optimale procescondities, zodat de gewenste kwaliteit behaald wordt. De micro-organismen uit de natuur moeten hun werk doen en
dat kost tijd, maar geeft uiteindelijk het beste
resultaat bij onze klanten.”

ANDERS METEN
Ondernemers waren meestal tevreden over
de resultaten van de compost. Goed voor het
bodemleven, goed voor de plantweerbaarheid.
Maar soms vielen de resultaten tegen. Dat riep
vragen op. Waar kan dat aan liggen? Heeft het
te maken met de bodemstructuur, de bemesting, mineralen? Die vragen gaven bij Van Iersel de aanzet om een apart bedrijf op te richten
dat zich hiermee bezig ging houden. Om die
reden werd in 2005 Soiltech opgericht.
Om inzicht te krijgen in de verhoudingen in
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de bodem op mineralengebied, koos Soiltech voor het werken met de Albrechtmethode. Deze methode gaat na welke mineralen
beschikbaar zijn voor de plant in relatie tot het
bodemleven. “Met deze bodembalansanalyse
bootsen we het bodemleven na”, aldus Damminga. “De monsters worden in de Verenigde Staten geanalyseerd. Daar werd een partnership aangegaan en zijn door ons bedrijf
cursussen gevolgd om deze analyse goed om
te kunnen zetten in een praktisch advies voor
onze klanten. In Europa is er geen instantie die
dit doet en bij onze partner in de VS is heel veel
ervaring met deze manier van analyseren en
de interpretatie van de analyse voor een goed
advies. Inmiddels heeft ons bedrijf hier alweer
vijftien jaar ervaring mee en daarmee zijn we
dé expert in Europa voor deze Albrechtanalyse.”

OPEN STRUCTUUR
Als voorbeeld van het anders meten en beoordelen, noemt Damminga de aanwezigheid van
calcium en magnesium. “De verhouding tussen
die twee elementen zegt veel over de invloed
op de bodemstructuur. Is er veel calcium, dan
zorgt dat voor een open structuur omdat calcium een groot element is. Een open bodemstructuur zorgt voor een goede uitwisseling van
allerlei gassen. Magnesium daarentegen is juist
klein van omvang, waardoor de bodemstructuur veel dichter blijft. Tegelijkertijd is te veel
calcium niet gewenst, omdat dit de opname
van fosfaat, kalium, magnesium, borium, mangaan, zink en ijzer blokkeert. De Albrechtmethode kijkt heel sterk naar de onderlinge verhoudingen tussen al die elementen, waaronder
ook veel sporenelementen.”

VLOEIBARE HUMUS
Op basis van de monsteruitslag geeft Soiltech een advies. Daar komen meestal slimme meststoffen en plantversterkers in voor.
Een goed voorbeeld is Liquid Boron Humate. De vloeistof heeft als basis humine- of fulvinezuur, in feite vloeibare humus, waar bori-

Serie Bodem
In BloembollenVisie 359 startte de derde
serie artikelen over bodem. Vorige series
verschenen in 2012/2013 en 2014/2015.
Alle artikelen uit die series zijn terug te vinden op www.bloembollenvisie.nl onder
‘Dossiers’. Hier zijn ook andere artikelen te
vinden die met bodem te maken hebben.

um aan is gekoppeld, zodat het niet de bodem
inspoelt. “De basis voor humine- en fulvinezuur is leonardiet, een gesteente met hoogwaardig, stabiel organische stof. Die stabiele
humus speelt een belangrijke rol bij de uitwisseling van voedingsstoffen tussen plantenwortels en bodemleven en is dus belangrijk om
mee te geven. Door dat in een vloeistof te doen,
is het gemakkelijk aan het gewas toe te dienen,
en werkt het ook relatief snel.”
In het advies besteedt Soiltech ook aandacht
aan het toedienen van bodemleven in de vorm
van haar eigen Fytaforceproducten. Het proces
om de diverse Fytaforceproducten te maken,
doet sterk denken aan een hightech, geautomatiseerd brouwproces.
Soiltech maakt daarbij gebruik van bodemleven dat uit een speciaal daarvoor gemaakte eigen compost wordt gedestilleerd. “Onder
gecontroleerde omstandigheden vermenigvuldigen we dat bodemleven. We doen dat

met het ISO 22000-keurmerk en daarin zijn we
uniek in Europa.”
De Fytaforceproducten bevatten altijd een
groot aantal verschillende bodemorganismen.
“Het heeft geen zin om met maar één organisme te werken. Het bodemleven is nu eenmaal
erg complex. En hoewel we drie microbiologen
in dienst hebben, weten we er nog steeds maar
weinig van. Ik vergelijk het altijd maar met het
tropisch regenwoud. Dat bestaat uit duizenden planten en dieren die elk hun rol spelen.
Alleen als ze dat allemaal goed doen, kan dit
complexe systeem blijven functioneren. Met de
bodem is het niet anders. Door met een breed
scala aan bodemorganismen te werken, bouw
je sneller aan een betere balans in de bodem.”

GROEI
Sinds 2005 is Soiltech gestaag gegroeid. Begonnen met een handjevol medewerkers staat de
teller inmiddels op ruim twintig personeels-

leden. “We zien uit alle sectoren van de landen tuinbouw de belangstelling de laatste jaren
sterk toenemen. Dat komt ook doordat er een
toenemende spanning ontstaat tussen de
eisen die retailers stellen aan de ene kant en de
steeds beperktere chemische mogelijkheden
aan de andere kant. Dat gaat wringen en daardoor gaan ondernemers op zoek naar andere
mogelijkheden om toch een kwalitatief goed
product te leveren. Men heeft door dat het
anders moet.”

‘Kijk naar de verhoudingen
in de bodem’
Damminga signaleert ook belangstelling vanuit
onder meer de pioenen- en tulpenteelt. “Een

pioenenteler ging met Fytaforce en onze meststoffen aan de slag en zag zijn middelengebruik
dalen en het aantal bloemen per plant toenemen, terwijl de kwaliteit van die bloemen ook
nog eens beter was. Dat horen we inmiddels
structureel. Het maakt daarbij niet uit of een
teelt kort of lang duurt. Een teler van violieren
heeft zijn gewas in de zomer maar zes weken
in de kas staan en is ook tevreden.”
En bloembollentelers die op gronden telen
met een laag organischestofgehalte? “Kwaliteitscompost gebruiken is altijd goed. Dat zou
in elke teelt toegepast moeten worden. Vergeet
niet dat we zestig jaar lang met kunstmest hebben gewerkt, waardoor de hoeveelheid organische stof in de grond achteruit is gegaan. Dat
maak je niet in een paar jaar weer goed. Mocht
compost geen optie zijn, dan geef je met Fytaforce het bodemleven al mee, waardoor ook
op gronden met een laag organischestofge• 30 maartzijn.”
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