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Biostimulanten? Wetgeving?

Gewasbescher-
ming

EU 1107/2009

Biostimulanten

Sedert juni 2019

Meststoffen

EU 2003/2003

Biocontrole

EU 1107/2009

TEGEN biotische stress

Geïnduceerd door levende 

Organismes: bacteriën, 

schimmels, insecten, 

onkruid

Directe actie tegen 

pathogenen

(preventief of curatief)

TEGEN biotische stress

Geïnduceerd door levend 

Organismes: bacteriën

schimmels, insecten, onkruid

Indirecte actie tegen pathogenen

Via natuurlijk afweermechanisme

VOOR tolerantie tov abiotische stress

Geïnduceerd door omgevingsfactoren:

Temperatuur, droogte,chemisch,fysisch

Via directe of indirecte stimulatie

van natuurlijke processen

Voor opname van

voedingsstoffen

Voor de werkzaamheid

van voedingsstoffen

Voor gewaskwaliteit

VOOR plantenvoeding

Macro-elementen:

C/H/O/N/P/K/MG/Ca/Na/Cl/S

Sporen: Fe/Mn/Zn/Cu/B/Mo/Co

Si is geen sporenelement

Via een onmiddellijke werking

op het voedingsmetabolisme
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Wat is een biostimulant?

Biostimulantia van planten bevatten stoffen en / of micro-organismen waarvan het de
functie is om bij het toedienen aan planten of in/aan de rhizosfeer, de natuurlijke
processen te stimuleren / verbeteren

• Opname van voedingsstoffen stimuleren
• Nutriëntenefficiëntie verhogen
• Tolerantie voor abiotische stress
• Gewaskwaliteit verbeteren

Verhoging van 

de efficiëntie 

van meststoffen

DOEL:

ABIOTISCHE 

stress
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Biostimulanten vs. Biocontrole

Biocontrolemiddelen zijn biologische 

gewasbeschermingsmiddelen voor de bestrijding van plagen, 

onkruid en ziekten. Ze zijn afkomstig uit de natuur of zijn in 

gesynthetiseerde vorm identiek en hebben over het algemeen 

een lage impact op de menselijke gezondheid en het milieu. 

Voorbeelden zijn macro- en micro-organismen, 

semiochemicaliën (zoals feromonen), plantenextracten 

(botanische) of natuurlijke stoffen

De term biopesticiden wordt vaak op dezelfde manier 

gebruikt, maar het achtervoegsel "cide" beschrijft vaak niet 

de ware mechanismen van deze stoffen, omdat ze niet direct 

het doelwit "doden", maar de plant beschermen

DOEL:

BIOTISCHE 

stress
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Types abiotische stress …

• Droogte

• Koud of warm weer 

• Zoutgehalte

• Overmaat of gebrek aan 

licht

• Asfyxie 

• Osmotisch

• Hagel

• UV…

• Kieming

• bloei

• Vruchtzetting

• Afrijping

• Herbiciden

• Groeiregulatoren

• Fungicides

• Insecticides

WEERSGEBONDEN

PHYTOTECHNISCH

GROEISTADIA
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U.Vs + Temperatuur

Grond

Efficiënte

Bodemstructuur

Bacteriën

Organische stof

Voedingsstoffen

Macro- NPK + Ca, S, Mg

Sporen- B, Cl, Mn, Fe, Zn, Cu, Mo…

Water

Regen

GOEDE PATOGENEN

RESISTENTIE

ZEER HOGE OPBRENGST/

KWALITEIT

UITGEBALANCEERD

In een perfecte wereld…
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2016-2019: de echte wereld
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AVERAGE YIELD YIELD LOSS - BIOTIC FACTORS YIELD LOSS - ABIOTIC FACTORS

Influence on growth and productivity:

Tot 80%

source: Bayer cropscience, 2008
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Oogstverliezen gewassen als gevolg van abiotische en biotische stress
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OPTIMUM
REGION

Waar en wanneer hebben biostimulanten geen nut?

Zware vorst

Hittegolf > 
45ºC

Zeer langdurige
droogte met 

afsterven
gewas

Hagel/ Sneeuw
/ Storm

IRMA  Orkaan
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Preventive action @ Foliar/Leaves

117 trials

+ 11 % Yield

134 trials

+ 17 % Yield

147 trials

+ 8 % Yield

Curative action

@ Foliar/Leaves

Preventive action @ 

Soil/Roots (Establishment)

Onze oplossingen:

Ruter AA



Landbouwkundige eigenschappen van Humifirst

✓ Verbetert de kwaliteit van de 

gronden
Structuur (CEC)

✓ Verluchting

✓ Vochthoudend vermogen van de bodem

✓ Verbetert de kieming en de opkomst

✓ Verbetert de wortelontwikkeling
✓ Meer wortels

✓ Meer fijne haarworteltjes

✓ Verbetert de opname van 

de voedingselementen
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HUMIFIRST in aardappel

HUMIFIRST en Maïs

Betere opbrengst en kwaliteit bij oogst !!
Bewezen resultaten !



Hulpmiddel bij Map 6



Greet Verlinden

Thomas Coessens

Prof. Geert Haesaert

Humine- en fulvozuren
Optimalisatie van plantenvoeding

Resultaten van IWT-TETRA project

2005 - 2007

in samenwerking met Bodemkundige Dienst van België



• Effect van Humifirst op wortelgroei 
(maïs)

IWT-TETRA Humuszurenproject

Controle

+ Humifirst

Laag 0-15 cm < 2 mm
g

0.80

1.72

2-5 mm
g

0.32

0.39

> 5 mm
g

0.60

0.79

Totaal
g

1.48

2.60

# herh

5

4



IWT-TETRA Humuszurenproject

• Effect van Humifirst op nutriëntenopname van maïs
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) Rijbemesting, 150 kg/ha 20-15

Rijbemesting, 150 kg/ha 20-15 +  Humifirst vloeibaar

Rijbemesting, 150 kg/ha 20-15 + 1,5% Humifirst gecoat



IWT-TETRA Humuszurenproject

• Effect van Humifirst op nutriëntenopname van 
aardappelen

Controle

Vloeibare Humifirst

Geïncorp. Humifirst 0,5% 

N P2O5 K2O

Opname 
efficiëntie

%

Opname 
efficiëntie

%

Opname 
efficiëntie

%

240 80 330

36

43

52

19

32

34

32

44

42

Minerale bemesting



Field trial Ho: Influence of Humifirst on nutrient uptake efficiency

of grass

N P2O5 K2O

Applied (kg/ha): 210 46 330

Control

Humifirst ïncorp. 3,5%

Uptake efficiency Uptake efficiency Uptake efficiency.

57

72

96

118

54

66

MINERAL FERT.



IWT-TETRA Humuszurenproject

• Resultaten Aardappelen (Proefperceel Bottelare)

→ 40% minder bemest 
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IWT-TETRA Humuszurenproject

• Resultaten Gras (proefperceel te Hoogstraten)

+ 42%

+ 18%

+ 66%

+ 10%

+ 0,3%

+17%
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Conclusie

• Humifirst is een meerwaarde in de hedendaagse landbouw wat 
betreft nutriëntenopname en –efficientië.

• De betere opname maar vooral de hogere efficiëntie van 
meststoffen is belangrijk gezien het huidige MAP 6 waarin de 
hoeveelheid toe te dienen meststoffen zal moeten verminderen.

• Door de combinatie van meststoffen met Humifirst kan met 
ongeveer 10% - 15% minder meststoffen, dezelfde opbrengst 
behouden blijven omdat er een hogere efficiëntie van de 
meststoffen is. 



Aardappelen



Proef: Humifirst in aardappelen

Proefopzet

Jaar : 2018

Landbouwer : Dirk en Katleen Van Ginhoven-Verheyen

Plaats : Ravels, België

Teelt :        aardappel var. Ivory Russet

Behandelingen: Getuige

Humifirst 25 L/ha

Humifirst 50 L/ha

Humifirst 100 L/ha



Resultaten (fotos op 22/08/2018)

Humifirst vertraagt de verdroging van het bladstelstel tijdens een droogteperiode
Er is ook een dosiseffect

Proef: Humifirst in aardappelen

0 
L/ha

50 
L/ha

100 
L/ha

25 
L/ha



Staalname (3 planten - 28/08/2018)

Humifirst verhoogt het aantal knollen en het kaliber ervan
Er is een dosiseffect

=14 cm

Getuige(32)                       25 L/ha (38)                      50 L/ha (35)                     100 L/ha (36)

Proef: Humifirst in aardappelen



proef: Humifirst in aardappelen

Bruto opbrengst
(op basis van 25 are/object)
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Bruto opbrengst(T/ha)

+ 4 % + 7,5 %

+ 24,17 %
+ 11,48 T/ha





Aanbevelingen:

Humifirst 

bij aardappelen

• 50 l/ha vollevelds vóór het planten. Bij het klaarleggen van het 
veld of in combinatie met de vloeibare stikstof. Bij lichte 
(zand)gronden of gronden met laag organische stofgehalte de 
hoeveelheid Humifirst verhogen tot 75 - 100L/ha

• Bij rijentoepassing kan bovenstaande dosering gehalveerd 
worden



MAÏS



Humifirst + Ruter AA Getuige



GetuigeHumifirst + Ruter AA



GRANEN



https://youtu.be/JKXcg7xhn5U

Biostimulerende effecten van Humifirst

https://youtu.be/JKXcg7xhn5U


Resultaten

Visuele
waarneming

Humifirst + Ruter AA 

Getuige

Proef: Humifirst in wintergerst
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Getuige Humifirst

Resultaten

Opbrengst (qx/ha)

+ 7 qx
+ 11 %

Proef: Humifirst in baktarwe



Humifirst + Ruter AA in groenbemesters

Getuige Ruter AA + Humifirst



Controle Humifirst + Ruter AA)

Humifirst + Ruter AA in Chicorei



Humifirst samengevat

➢ BETERE STRUCTUUR VAN DE GROND VOOR EEN BETER 

VOCHTHOUDEND VERMOGEN

▪ Humifirst verbetert de structuur van de grond, het vochthoudend vermogen 

en de water-beschikbaarheid in de bodem. 

▪ De structuur van met Humifirst behandelde bodems blijft rul en luchtig. 

Bovendien verbetert Humifirst de enzymatische processen in de bodem.

➢ MEER WORTELS VOOR EEN SNELLERE START VAN HET GEWAS

▪ Humifirst stimuleert de groei en de ontwikkeling van het wortelsysteem.

▪ Humifirst bevordert de ontwikkeling en de dichtheid van de zijwortels en de 

absorberende wortelharen. Een krachtig wortelsysteem zorgt voor een 

hogere efficiëntie bij de opname van voedingsstoffen en water.



➢ OPTIMALE VOEDING VOOR UW GEWASSEN

Humifirst verbetert de opname en de efficiëntie van voedingselementen:

– “Stikstof” : De bufferende werking van Humifirst reduceert het uitspoelen 

van nitraten. Hiermee wordt de negatieve werking op het milieu verminderd 

– “Fosfor” : Lost neergeslagen en in de gebonden P op doordat het de 

verbindingen verbreekt waarmee P vastzit aan het klei-humuscomplex of 

aan de Calcium ionen. Bovendien zorgt Humifirst ervoor dat fosfor opgelost 

en dus opneembaar blijft voor de plant, doordat het de binding in de bodem 

en het neerslaan van fosformeststoffen tegengaat.

Humifirst samengevat



Ruter AA samengevat

▪ Verhoogt de weerstand tegen stress (fytotechnische stress, 
omgevingsstress (droogte, vorst, temperatuur)

▪ Snellere start en een krachtigere plant 

▪ Stimulatie van het wortelstelsel en wortelhaar bij de ontwikkeling van 
de plant bij het begin van de groei

▪ Volledige en evenwichtige voeding voor de behoeften van de eerste 
dagen van de plantontwikkeling

▪ Sterk geconcentreerd in kleine L-α-vrije aminozuren



▪ Humifirst alleen toegepast: 50L vollevelds bij klaarleggen

grond voor zaai. Gebruik regendoppen (meststofdoppen

en voldoende water (Minstens 300L/ha)

▪ Bij toepassing Humifirst in de rij bij het zaaien/planten

volstaat een halve dosering.

▪ Dosering meststoffen kan ongeveer 10% lager door

de hogere efficiëntie van de meststoffen

Algemene aanbeveling mogelijkheid 1



Algemene aanbeveling mogelijkheid 2

▪ Combinatie van Humifirst en Ruter AA  (5L/ha + 5L/ha) 

om snellere start en beginontwikkeling van het gewas te 

krijgen:

➢ Onmiddellijk na zaai (bieten, chicorei, groenten, maïs, uien, 

vlas, …)

➢ Bij granen kan dit samen met de eerste N-toepassing

▪ Kan gecombineerd worden met urean/vloeibare N 



Bedankt voor uw aandacht!

Meer info:

www. humifirst.be
http://tradecorp-belgium.be

Erwin Hyndrikx
Technical Commercial Manager Belgium
Mobile: +32 492 73 83 62
E-MAIL ADRES:
erwin.hyndrikx@tradecorp.rovensa.com
http://tradecorp-belgium.be
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