
Investeren in bodem is 
een goede aanplant 
verzekeren!

Jeroen Costermans ECOstyle 



IPM Integrated pest managment

8 richtsnoeren:

1) Voorkoming (resistente planten, plantenkeuze)
2) Monitoring van schadelijke organismen 

(waarschuwingssystemen,,,,)
3) Op basis van monitoring beheersmaatregelen nemen
4) Voorkeur voor niet chemische maatregelen
5) Middelen met zo min mogelijk neveneffecten op niet-

doelorganismen
6) Maatregelen beperken tot noodzakelijk niveau 

(plaatselijk,…)
7) Strategie tegen resistentie
8) Registratie van gebruik, monitoring en succes

Belangrijke strategie binnen IPM =  Weerbaar telen

➢ Werken aan specifieke 
bodemweerbaarheid/vruchtbaarheid

➢ Berust op alle specifieke organismen die de 
overleving van bepaalde pathogenen 
verminderen. Deze kunnen van buitenaf 
geïntroduceerd worden of antagonisten die al in 
de bodem aanwezig zijn

➢ Terra-Fertiel, Terra-Actif en Myco-meststoffen



• Wat is bodem?

Grond waarop uw planten groeien

Basis voor de groei en gezondheid van planten

Hier hangt alles af van de bodemvruchtbaarheid



Maar wat is nu bodemvruchtbaarheid?

Is het vermogen van de bodem om een plant van water 
en voedingsstoffen te voorzien. 
De bodemvruchtbaarheid wordt bepaald door:

1) Chemische eigenschappen (nutritieve elementen, Ph)

2) Fysische eigenschappen (lucht-waterhuidhouding)

3) Biologische eigenschappen (bodembiodiversiteit)
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Richtlijnen om te komen tot een vruchtbare bodem

1) Begin met een bodemanalyse! 

2) Bodemstructuur in orde ?

3) pH – zuurtegraad indien nodig bijsturen 
(bekalk wanneer het nodig is!)

4) Focus op biologie en organische stof gehalte

5) Als de bodem in orde is, dan kijken we naar 
voedingsbehoefte voor de plant. 



Een gezonde bodem is een levende bodem!



Wist je dit?

Eén koffielepel bodem bevat meer 
organismen dan er mensen op 
aarde zijn!

In een vruchtbare bodem aanwezig:
10,000 kg schimmels per ha 50 kg aaltjes per ha
10,000 kg bacteriën per ha 6,5 kg springstaarten per ha
379 kg protozoën per ha 4000 kg regenwormen per ha



Rol van bodemleven 





Bodembiodiversiteit

Functies van het bodemleven?

➢ Bodemleven kan de groei van planten 
bevorderen  of afremmen 

➢Veel planten hebben een of andere vorm van 
symbiose met micro-organismen die 
plantengroei bevorderen door stikstofbinding 
of opname van nutriënten



Bodemleven kan de groei van planten bevorderen  of afremmen 

• Organismen met een groei-remmend effect op 
planten zijn ziekteverwekkende bacteriën en 
schimmels

• Daarnaast kunnen sommige aaltjes en 
insectenlarven zich voeden met plantenwortels 
waardoor ook groeiremming kan optreden

• Gevolgen van deze negatieve bodemorganismen:  
- Verminderde opname van water en voeding
- Verwondingen aan het wortelgestel 





Bodemleven kan de groei van planten bevorderen  of afremmen  

• Bacteriën en schimmels zorgen voor de afbraak 
van organisch materiaal

• Bacteriën en schimmels zorgen voor de opname 
van nutriënten en water

• Bacteriën en schimmels produceren antibiotische 
stoffen die de plant beschermt tegen ziekten

• Schimmels zijn gevoelig voor verstoringen door 
grondbewerking of het toepassen van chemische 
middelen.



• Bacillus

• Penicillium

• Trichoderma

• Mycorhizza-schimmels



Praktijk : Weerbaar telen!

• Zorg voor een goed gehalte organische stof!

• De bodem voeden zal het u gemakkelijker maken 
om de plant te voeden!

• Gehalte organische stof staat in verhouding met 
de diversiteit aan bodemleven!

• Vermijd het gebruik van chemische middelen, die 
de bodembiodiversiteit schaden.



• Aanleg/aanplant is het ideale momentum

• Stimuleer en activeer het bodemleven!

• Weerbaar telen 
IPM: Integrated Pest Managment: 
Zorgen dat planten sterker en vitaler de toekomst 
ingaan. Hierdoor beter gewapend zijn ten aanzien 
van ziekte, plagen en droogtestress.



Welke oplossingen kan ECOstyle u hiervoor bieden?

• Terra-Actif (bodemverbeteraar)

• Terra-Fertiel (bodemverbeteraar)

• PT-Mix: Mix van 2 bacillus-soorten (vloeibaar)

• Myco-meststoffen: 100 % organische



Aanplant: 
Bodemverbeteraar/activator, stimuleren en activeren vh bodemleven: Terra-
Fertiel
Bodemverbeteraar, aanbrengen van organische stof : Terra-Actif

Organische bemesting:
100 % organische meststoffen geschikt voor aanleg en onderhoud 
+ toegevoegde sporen van mycorrhiza-schimmels
+ toegevoegde cysten van fosfaatvrijmakende bacteriën

Wetenschappelijk bewezen! Terra-Fertiel
Verlaagt de uitval aanzienlijk en maakt planten sterker ten aanzien van 
abiotische stressfactoren 



Terra-Fertiel: verzekering voor een goede
aanplanting

• Aanplanting:

- Gebruik Terra-Fertiel aan een dosering van 
10 kg/100 m²

- Meng dit door in het 
substraat/compost/bodemverbeteraar

- Pas dit toe in plantsleuf of plantgat

- Dit product bevat een veelvoud aan gunstige
micro-organismen (bacillus, Trichoderma’s, 
penicillium, gisten) die de bodemdiversiteit
vergroten en stimuleren

- Vergroot de groeipotentie van de bodem

- Vergroot de ziekteweerbaarheid van bodem en plant

ACTIVEERT EN STIMULEERT BODEMLEVEN!



Wetenschappelijke onderbouwde proef Proefcentrum Sierteelt Destelbergen 
2018/19 - Boomkwekerij

Toepassen van Terra-Fertiel in plantsleuf zorgde voor meer dan de 
helft (significant verschil) minder uitval Carpinus zaailingen dan 
de standaardtoepassing van een boomteler (stalmest).

Bewijs dat hoe diverser het bodemleven in de wortelomgeving is 
hoe weerbaarder een plant is ten aanzien van abiotische 
stressfactoren (droogte, hitte)



Bodemverbeteraar

• Toevoegen van organische stof aan 
plantgat(verbetering), bodem (gazonaanleg, 
aanplant border)

Terra-Actif: bodemverbeteraar rijk aan kokosvezel

➢ 20 % organische stof
➢ Combinatie van gecomposteerde 

naaldhoutschors en loofboomschors
➢ Toegevoegde kokosvezels
➢ Zorgt voor een betere lucht –en 

waterhuishouding in de bodem
➢ Kan ook als topdressing bij onderhoud gazon



Organische bemesting: 
Myco-meststoffen

• Toepassing Gazon, Siertuin, Haagaanplant, 
Daktuinen, Zuurlievende planten



Myco-meststoffen

• 100 % organische meststoffen

• Geen organische-minerale meststoffen

• Geen chemische meststoffen

=> Weten wat het verschil is!



Myco-meststoffen 

• EIGENSCHAPPEN:

❑ Geen verbranding

❑ Spoelt niet uit

❑ Bij aanplant of inzaai gebruik de meststof in het 
plantgat of pas toe onder de grasmat

❑ Langere werking

❑Mineralisatie gebeurt door het bodemleven, 
waarbij plant en bodem wordt gevoed

❑Toegevoegde sporen van Mycorrhiza-schimmel



Plant in symbiose 
met mycorrhiza

Voordelen stimulatie symbiose tussen mycorrhiza & plant (gras, boom, beukhaag,….)

❑ Betere opname van water en voedingselementen
❑ Beter beschermd tegen stress (droogtestress)
❑ Verdringt ziekteverwekkers (oa schimmels) Fusarium, Phytium,….
❑ Gezonder bodemleven
❑ Betere bodemstructuur 
❑ Vergroot het worteloppervlak x 9 keer



Mycorrhiza & BEUK-achtigen

• Beuken (Fagus, Carpinus) overleven niet wanneer ze 
geen symbiose maken met mycorrhizae schimmels in 
bodem

• Oplossing ECOstyle: Myco-Haag

• Toepasbaar: in plantgat of plantsleuf 10 kg/100 meter

• Directe toediening van mycorrhiza en voeding 
tegelijkertijd



Ja ma goed, ma
WA KOST DA ALLEMAAL?
WAT is het voordeel om deze producten allemaal te 
gebruiken?



Praktijk voorbeeld aanleg tuin 

• Aanleg tuin: 

- Project bestaat uit 
volgende:

✓ Aanplant 150 meter nieuwe 
haag Fagus sylvatica
125/150

✓ 4 x Platanus hispanica
leivorm 16/18 



Indicatieve prijsberekening zonder 
bodemverbeteraars/meststoffen ECOstyle 

Object Indicatieve stukprijs/plant Prijs project 

Fagus sylvatica 150 meter
(4 stuks per lopende meter)

3,60 € 2160 €

Werkuren aanplant haag 14 werkuren (40 €/u) 560 €

Plantanus hispanica
voorgeleid 

370 € 1480 €

Werkuren aanplant platanen 8 werkuren (40 €/u) 320 €

Klein materiaal (palen, 
hout,….)

500 €

Totaal kostprijs 5020 €



Indicatieve prijsberekening met
bodemverbeteraars/meststoffen ECOstyle 

Object Indicatieve stukprijs/plant Prijs project 

Fagus sylvatica 150 meter
(4 stuks per lopende meter)

3,60 € 2160 €

Werkuren aanplant haag 14 werkuren (40 €/u) 560 €

Terra-Fertiel 15 kg 14,24 €

Myco-Haag 15 kg 30,22 €

Terra-Actif 10 x 70 L 72 €

4 x Plantanus hispanica voorgeleid 370 € 1480 €

Werkuren aanplant platanen 8 werkuren (40 €/u) 320 €

Terra-Fertiel 8 kg 7,6 €

Myco-Siertuin 8 kg 8,46 €

Terra-Actif 8 x 70 L 57,6 €

Klein materiaal (palen, hout,….) 500 €

Totaal kostprijs 5210 €  (+ 5 % extra)



Situatie: Minder goede weersomstandigheden. 
Planten zien af. Er doet zich uitval voor in nieuwe 
aanplanting

• In het geval dat er geen 
bodemverbeteraars/meststof is gebruikt zien 
we in deze case een uitval van 10 %  bij de 
fagus aanplanting 

• Uitval van 60 fagus sylvatica planten 

Gevolg:

Klant is niet tevreden. 

• Nieuwe planten aankopen.Je moet nieuwe 
planten gaan halen en nieuwe werkuren 
maken voor de herinplant van de haag. 

• Snel berekend:  
nieuwe planten: 216 € + 3 werkuren: 120 €
Verlies:  336 €



Conclusie praktijkvoorbeeld 

• Volgens het ideale aanplantschema van 
ECOstyle zal u kostprijs van het totaal 
project met slechts 5 % stijgen, maar dit 
geeft u een verzekering dat uw 
aanplant zal slagen zonder negatieve 
gevolgen of extra kosten.

• Wat is het nut om dit toe te passen?
- Geen of weinig risico op uitval
- Vitalere gezondere planten
- Planten zijn minder vatbaar voor 

stressfactoren
- Minder gebruik op korte als lange 

termijn van fytoproducten
- Tevreden klanten 

(positieve mond tot mondreclame)

Terra-Fertiel een verzekering op goed resultaat !



BEDANKT VOOR UW AANDACHT

VEEL WERKPLEZIER IN 2020!

Jeroen Costermans
0473809899

j.costermans@ecostyle.be
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