INNOVATIE BIOSTIMULANTEN

Biostimulanten

vragen meer onderzoek
De toepassing van biostimulanten in de teelt van voedergewassen
staat nog in de kinderschoenen. Onderzoekers zien potentie voor de
inzet van natuurlijke middelen om de groei en weerbaarheid van mais
en gras te stimuleren. Maar onafhankelijk onderzoek naar claims van
fabrikanten is nog nauwelijks uitgevoerd. Ondertussen zijn er al wel
verschillende producten op de markt.
TEKST GUY NANTIER EN WICHERT KOOPMAN
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uinders, fruittelers en akkerbouwers met hoog
salderende gewassen als aardappelen en uien
maken al regelmatig gebruik van zogenaamde
biostimulanten om de opbrengst en kwaliteit van
gewassen te verbeteren. Voor de teelt van gras en
mais staat de toepassing van deze middelen van natuurlĳke oorsprong nog in de kinderschoenen. Maar
bĳvoorbeeld Agrifirm verkent op proefvelden al wel
de mogelĳke meerwaarde voor de Nederlandse praktĳk. Een aantal leveranciers brengt in Vlaanderen en
Nederland bovendien al producten op de markt. En
een biostimulant die de opname van sporenelementen verbetert, maakt onderdeel uit van verschillende
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veel toegepaste maiszaadcoatings. Wat zĳn biostimulanten en wat is de potentie van dit soort middelen
voor de melkveehouderĳ? Veeteelt vroeg het een
aantal specialisten.

Van natuurlijke oorsprong
Biostimulanten zĳn middelen van natuurlĳke oorsprong die een positief effect hebben op de opbrengst
en kwaliteit van gewassen. Sommige middelen bevorderen de opname van voedingsstoffen uit de bodem,
andere versterken de weerstand, waardoor planten
minder gevoelig zĳn voor stress door bĳvoorbeeld
droogte, kou of hitte. Producten mogen ziekten en
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plagen niet direct bestrijden om als biostimulant te
mogen worden ingezet. Natuurlijke producten die
dit wel doen, worden beschouwd als gewasbeschermingsmiddelen en moeten een officiële toelating
ondergaan (zie kader).
Onder de verzamelnaam biostimulanten valt een
grote variatie aan middelen. Een deel van deze middelen bevat micro-organismen zoals schimmels en

bacteriën. Ander middelen bevatten bijvoorbeeld
extracten van compost, planten of zeewieren, bijproducten uit de voedingsindustrie of anorganische verbindingen.
Omdat biostimulanten een natuurlijke oorsprong
hebben, zijn veel middelen toegelaten in de biologische landbouw. Pleitbezorgers van dit soort middelen
veronderstellen dat biostimulanten geen residuen

Markt biostimulanten nog niet gereguleerd
De toelating van biostimulanten op de Nederlandse markt is tot nu toe niet gereguleerd.
Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling
van een Europees CE-keurmerk dat gebruikers garanties moet bieden ten aanzien van
de veiligheid en werkzaamheid van de middelen. Tot die tijd zijn fabrikanten zelf verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van biostimulanten die ze op de markt brengen.
Het CE-keurmerk is onderdeel van de Europese Meststoffenverordening. Met het CEkeurmerk voor biostimulanten kunnen deze
producten in Europa vrij worden verkocht.
Daarbij gaat het om producten die bijvoor-

beeld de opname van voedingsstoffen verbeteren, of de plant weerbaarder maken tegen
abiotische stress zoals hitte, kou en droogte.
Zodra de middelen ingrediënten bevatten die
werkzaam zijn tegen ziekten en plagen, of
gewasbeschermingsclaims hebben, zijn het
gewasbeschermingsmiddelen en moeten
ze een officiële en intensieve toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen
doorlopen.
‘Telers die gebruikmaken van biostimulanten,
hebben op dit moment geen enkele garantie
ten aanzien van de veiligheid en werkzaamheid’, stelt Jo Ottenheim, beleidsmedewerker

bij Nefyto, de brancheorganisatie van bedrijven die chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen voor de
Nederlandse markt. ‘Dat een middel van biologische oorsprong is, wil zeker niet zeggen
dat het veilig is. Daarbij is een deel van de
fabrikanten en leveranciers niet open over
de samenstelling van hun biostimulanten’,
vertelt hij. ‘In de wereld van biostimulanten is
op dit moment nog veel te veel ruimte voor
cowboygedrag. Het wordt hoog tijd dat de
toelating van deze middelen, waarvoor ook
Nefyto zeker kansen ziet, goed wordt gereguleerd’, vindt Ottenheim.
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achterlaten in bodem en gewas en geen effect hebben op andere organismen dan de plant die ermee
wordt behandeld. Maar, zo nuanceren onderzoekers,
wetenschappelijk bewezen zijn deze aannames veelal
nog niet. En over de langetermijneffecten van de
inzet van biostimulanten is nog heel veel onbekend.

Claims niet objectief bevestigd
Onderzoeksinstituut Wageningen Plant Research
publiceerde vorig jaar het rapport ‘Biostimulanten:
soorten en werkingsmechanismen’, een verkennende
studie naar de actuele stand van zaken. Jon de Long,
onderzoeker agrobiodiversiteit bij het Louis Bolk
Instituut, is een van de auteurs van dit rapport. ‘Er is
de laatste jaren veel kennis ontwikkeld over de werking van biostimulanten. Maar we weten ook nog
heel veel niet’, vertelt hij. ‘Fabrikanten presenteren
veelbelovende resultaten, maar er is nog maar weinig onafhankelijk onderzoek uitgevoerd dat deze
claims objectief bevestigt. De resultaten tussen percelen en gewassen kunnen sterk wisselen en vaak
is niet duidelijk welke randvoorwaarden het succes
van de inzet van biostimulanten bepalen. Tenslotte
weten we nog maar weinig over de interactie tussen
middelen’, aldus de onderzoeker.
Inmiddels zijn in Nederland en Vlaanderen meerdere
middelen voor toepassing in de teelt van voedergewassen op de markt Zo biedt het Amerikaanse bedrijf
Corteva Agriscience, onder de merknamen Utrisha N
en BlueN, een biostimulant aan die planten in staat
stelt stikstof op te nemen uit de lucht. ‘Ons product
bevat methylumbacteriën, die een vergelijkbare werking hebben als de rhizobiumbacteriën op de wortels
van vlinderbloemigen als klaver en luzerne’, vertelt
Frederik de Witte, customer technology specialist bij
Corteva. ‘De bacterie zet via de groene delen van de
plant stikstofgas uit de lucht om naar ammoniumstikstof, die beschikbaar komt voor de groei van het
gewas’, legt hij uit. Volgens de fabrikant kan op deze
manier op jaarbasis 30 tot 50 kilo stikstof per hectare
worden gefixeerd.
Utrisha N en BlueN worden verkocht als wateroplosbaar poeder dat bij de teelt van mais in het vier- tot
achtbladstadium met een veldspuit over het gewas
kan worden gebracht. ‘Enkele weken later komt de
stikstofafgifte op gang’, vertelt De Witte. Een bespuiting kost volgens hem circa 40 euro per hectare.

Meerwaarde bij laag bemestingsniveau
De fabrikant beproefde de werking van de biostimulant op proefvelden met korrelmais in Duitsland,
Frankrijk, Hongarije, Italië en Spanje. ‘Op controlepercelen werd bij een bemesting met 90 kg zuivere
stikstof per hectare een gemiddelde korrelopbrengst
van 12,9 ton per hectare gerealiseerd. Op percelen
die daarnaast behandeld werden met methylumbacteriën, was de korrelproductie gemiddeld 800
kilo per hectare hoger. Bij stikstofgiften van 150
en 220 kilo was de meeropbrengst 300 kilo’, geeft
De Witte aan.
In Vlaanderen werd het product getest in snijmais
op een demoveld van de Hooibeekhoeve bij 170 kilo
stikstof uit dierlijke mest per hectare. Hier werd
een extra opbrengst van ruim 400 kilo droge stof per
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hectare gerealiseerd. Daarbij werd in de bodem onder het behandelde perceel na de oogst een lager
nitraatresidu gevonden. Dit jaar worden nieuwe
proeven in snijmais opgestart op proefvelden van de
landbouwhogeschool Gent. Ook Agrifirm gaat door
met verkennend onderzoek naar dit middel.
‘De meerwaarde van dit soort middelen komt vooral
tot uitdrukking bij bemestingsniveaus van 170 kilo
stikstof of lager. Bij hogere bemestingsniveaus lijkt
de meeropbrengst vooralsnog onvoldoende om de
meerkosten goed te maken’, concludeert Leo Tjoonk,
kenniscoördinator ruwvoerteelt bij Agrifirm op basis
van de eerste ervaringen.
Corteva meldt dat Utrisha N en BlueN ook kunnen
worden ingezet in grasland. Een behandeling moet
dan wel ieder jaar worden herhaald, omdat de bacterie niet goed overwintert. De fabrikant meldt dit
jaar zelf onderzoek te gaan doen naar de werking op
grasland. Het effect van methylumbacteriën wordt
dit jaar ook beproefd op de Hooibeekhoeve in het
Vlaamse Geel en op proefvelden van Agrifirm.

Effect op opbrengst en voederwaarde
Het Nederlandse bedrijf Klep Agro brengt de biostimulant Nov@ van de Italiaanse fabrikant Biochim op
de markt voor toepassing in de maisteelt. Volgens
Jan Timmers, deskundige landbouw en veehouderij
bij Klep Agro, bevat dit product diverse ingrediënten
van plantaardige oorsprong die de wortelontwikkeling en activiteit stimuleren. ‘Daardoor is de plant
vitaler en minder gevoelig voor kou en droogte’, legt
Timmers uit.
Het middel van Biochim kan worden toegediend in
combinatie met een vloeibare bemesting of bespuiting met herbicide. Deze laatste toepassing zou volgens de fabrikant groeiremming als gevolg van chemische onkruidbestrijding kunnen beperken.
Timmers vertelt dat toepassing van Nov@ een 5 tot
15 procent hogere maisopbrengst oplevert en de
verteerbaarheid van stengel en blad verbetert met
een hogere voederwaarde tot gevolg. Een behandeling kost circa 50 euro per hectare.

Biostimulanten geen tovermiddelen
Onderzoeker De Long van het Louis Bolk Instituut
ziet zeker perspectief voor de toepassing van biostimulanten, ook in de teelt van voedergewassen. Maar
hij geeft ook aan dat deze middelen niet moeten
worden gezien als tovermiddelen. ‘Biostimulanten
bieden niet dé oplossing voor een vitaler en beter
groeiend gewas’, benadrukt de onderzoeker. ‘Maar
deze middelen kunnen op termijn wel een belangrijk
onderdeel zijn van een systeemaanpak om gewassen
weerbaarder te maken naast bijvoorbeeld gewasrotatie, mengteelten en geïntegreerde bestrijding van
ziekten en plagen.’
Vooralsnog hebben wetenschappers vooral nog veel
vragen over het effect van biostimulanten. ‘Met de
toenemende interesse voor biostimulanten ligt het
gevaar van commerciële wildgroei en te hoog gespannen verwachtingen op de loer’ stelt De Long.
‘Er is veel meer onafhankelijk onderzoek nodig
naar claims waar fabrikanten op dit moment mee
schermen.’ l
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