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OCEAN SOLUTION

Goud voor
plantengroei
Oceaanwater dat via zuivere noordelijke golfstromen
langs Florida stroomt, is de basis voor de meststof annex
plantversterker Ocean Solution. Menno Schuiringa is de
Nederlandse leverancier van Ocean Solution en heeft veel
voorbeelden van de positieve werking van Ocean Solution.
Schuiringa vertelt dat als ervaren akkerbouwer. Schuiringa heeft een akkerbouwbedrijf gehad in het Groningse Pieterburen. In zijn akkerbouw praktijk
heeft Schuiringa zijn nieuwsgierigheid gericht naar teeltsystemen de wereldwijd
in de praktijk ingezet worden. In zijn teelten heeft hij veel geëxperimenteerd met
plantversterkers en is tot de overtuiging gekomen dat een goede combinatie van
elementen zorgt voor stevige planten. Het gebrek aan een opvolger en de mogelijkheid om zijn bedrijf aan een buurman te verkopen maakt Schuiringa oudboer en dat creëert de ruimte om zijn missie werk voor plantversterkers uit te
breiden. Zijn reislust en nieuwsgierigheid bracht Schuiringa bij de leveranciers
van Ocean Solution. Uiteraard bracht Schuiringa de toepassing in de praktijk bij
oud-collega’s zoals hij dat met andere plantversterkers op zijn eigen bedrijf had
gedaan, met resultaat.

Zoeter

Zeewater zit propvol met alle elementen uit het periodiek systeem niet zo raar
omdat de golfstromen van de oceaan zorgen dat zeewater of oceaanwater contact
heeft met alle regio’s in de wereld en op die manier de mineralen van uit allerlei
ondergronden opnemen in het water. En planten hebben deze elementen in
meer of mindere mate nodig. Schuiringa maakt het duidelijk in cijfers: “Een
plant heeft 90 voedingselementen nodig en de meeste van deze elementen zitten
in Ocean Solution”. Ook elementen als goud en arsenicum worden door planten
gebruikt, zei het in minieme hoeveelheden. De ervaring die Schuiringa heeft zijn
gunstig. Behandelde planten zijn vitaler. Opvallend daarbij is dat de peen die
behandeld is met Ocean Solution consequent zoeter zijn.

Positieve beïnvloeding

Een ander product dat Schuiringa aanbiedt zijn de NAPS producten. Deze zijn
gebaseerd op Natuurlijke plantenactivatoren en werkend plantversterkend.
Daarmee wordt de productiviteit van gewassen gestimuleerd. De NAPS plantenactivatoren zijn gebaseerd op deze allelopathische verbindingen. En die allelopathie is een werkingsprincipe die Schuiringa regelmatig aanhaalt. Allelopathie is
het principe waarin verschillende planten elkaar beïnvloeden. In de natuur beïnvloeden planten op een locatie elkaar onderling doordat ze bioactieve werkzame
bestanddelen afscheiden. In de NAPS producten wordt gebruik gemaakt van positieve allelopathie: planten beïnvloeden elkaar positief door het vrijkomen van
fysiologisch actieve verbindingen. In de zoektocht naar werkzame bestanddelen
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voor nieuwe bemestings-en gewasbescherming
strategieën en technologieën zijn deze allelopathische verbindingen interessant. Vooral soorten uit de
Anjer-familie beschikken over een enorm potentieel
aan deze werkzame stoffen.
NAPS ondersteund planten in de opname van voedingsstoffen. Aminozuren, brassinoliden en saponinen zijn stofwisseling modulatoren die de enzym- en
stofwisselingsactiviteit van de planten stimuleren.
primair wordt de plantaardige stikstofhuishouding
geactiveerd. Het gevolg is een betere jeugdgroei van
wortel en scheut. Dit leidt tot een betere opname
en inbouw van voedingsstoffen en hogere gewasvitaliteit. Betaïne, saponinen en suikers zijn effectief
betrokken bij de lignine-en fenolsynthese die de
ziektetolerantie van het gewas verbeteren.

Onderzoek

De Duitse firma ASG-Envicon GmbH (www.agronaps.de) is in staat deze bioactieve substanties
te extraheren en geschikt te maken voor nuttige
toepassingen in de land- en tuinbouw. En Schuiringa
heeft al een aantal jaren contact met deze firma en
ook hier de producten uitgeprobeerd in de eigen
situatie. Maar Schuiringa leunt niet alleen op de
ervaring op het eigen bedrijf, ASG heeft de producten uitgebreid getoetst bij Duitse onderzoeksinstellingen met aansprekende resultaten waaronder
een aanzienlijke productieverbetering. De formuleringen van de NAPS-producten zijn afgestemd op
de unieke behoeften van elk individueel gewas. De
toepassing geschiedt als bladbespuiting tijdens de
vroege groei fase van de teelt. Naast een meeropbrengst leveren de op maat van het gewas gemaakte
NAPS-producten een verbeterde wortelvorming
waardoor de benutting van voedingsstoffen effectiever is. En dit leidt tot een betere kwaliteit en een
hogere weerstand tegen ziekten en plagen. Een deel
van de NAPS producten is in Duitsland toegelaten als
biotoepassing. Echter ook in Duitsland is de toelatingsprocedure voor biologische middelen langdurig
en ingewikkeld. Het vraag de nodige inspanning om
de middelen op de Duitse bio lijst te krijgen.
De zoektocht naar nieuwe methoden, maatregelen
en hulpstoffen is intensief. De behoefte om weerbare
gewassen te telen wordt meer en meer onderkend.
De oplossingen zijn niet eenduidig maar producten
zoals Schuiringa die via zijn bedrijf Aleomenno
levert, zullen onderdeel zijn van weerbare gewassen.
De praktische insteek van Schuiringa straalt af op
zijn marktbenadering. “Telers kunnen de producten
in de eigen situatie toepassen en beoordelen.” En
de telers die de toekomst met open ogen tegemoet
treden, zijn continu bezig met experimenten op het
eigen bedrijf.
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