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“ECOstyle Professioneel” is opgesplitst in 2 bedrijven:

• PlantProfessional

• AgroVet

ECOstyle Professioneel

Het merk ECOstyle AGRO positioneert zich als het merk dat gelooft dat 
de natuur de beste oplossingen biedt.  ECOstyle AGRO biedt daarom 
de beste op de natuur gebaseerde producten aan binnen land-en
tuinbouw behoeften.



• Droogtestress

• Middelenbeperking

• Fosfaatbeperking
• Residu-vrij telen

• Structuurbederf

• Plantweerbaarheid



Plantweerbaarheid/Fosfaatbeperking

• Komende jaren wordt gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen steeds verder terug 
gedrongen

• Telers zijn genoodzaakt om andere middelen 
in te zetten voor het tegen gaan van ziektes en 
plagen

• Gedegen bemestingsbeleid voor land-en
tuinbouw (beperking stikstof en fosfaat)



• Hoe kunnen we plantweerbaarheid 
bevorderen?

Plant-immuunsysteem activeren

Gerichte bemesting 

Plantvitaliteit verhogen

Bodemleven stimuleren



• BODEMLEVEN STIMULEREN

• FOSFAAT BEPERKING



Meten van fosfor

Bodemanalyse 

• PAL methode: meet de wateroplosbare fosfaat

• Calciumchloride methode: meet de fosfor 
bodemvoorraad



Fosfor in de bodem

• Gebonden aan klei, humus, Fe/Al complexen 
en calcium

• >95% van fosfor is gebonden (mineraal of 
organisch). Klein deel is in oplossing 
(bodemvocht)

• Beschikbaarheid van fosfaat is 
perceelsgebonden (pH, bodemleven,….)

• Veel interacties tussen veel processen = 
complexe materie



Fosfaten kunnen in verschillende vormen voorkomen

Organische fosfatenMinerale fosfaten Water-oplosbare fosfaten
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De gemiddelde landbouwgrond bevat 1500 kg tot 15 ton fosfaat per ha

Overige Bodemoplossing

• Orthofosfaten
(HP04- en H2PO4)

• Minder dan 0,1 tot 
1,5 kg/ha fosfaat is 
wateroplosbaar en 
direct opneembaar 
voor de plant

• Uitspoeling



Hoe maken we deze fracties beter beschikbaar?

1%

8%

31%

60%

bodemoplossing labiel anorganische fosfaten

organische fosfaat stabiele anorganische fosfaten

• Groot gedeelte van 
fosfaat bevindt in 
fosfaathoudende
bodemmineralen zoals 
apathiet. 
Steenfosfaten. Plant 
kan daar niet 
bijkomen. De plant 
heeft hiervoor micro-
organismen nodig.

• Slecht oplosbaar en 
slecht beschikbaar



Fosfaatvrijmakende bacteriën



De zone rond een plantwortel, de rhizosfeer is maar een paar mm groot.
Hier heerst een ander klimaat als in de bulkbodem. Hier worden  wortel-exudaten
uitgescheiden; zuren, suikers.
Bacteriën vanuit de bulkbodem moet worden gerekruteerd vanuit die exudaten.

Rond die wortel in de rhizosfeer is er een plaats competitie tussen 
plantbevorderende bacteriën en endogene bacteriën (meestal ziekteverwekkers)



Fosfaat vrijmakende bacteriën

Pseudomas sp.
Serriata sp Rhizobium sp

Flavobacterium
sp.

Bacillus sp Burkholderia
sp.

Micrococcus sp.



• Bacillus sp

• Eigenschap dat deze onder stress 
sporevormend kan werken (voorplanting)

• Andere belangrijke functionaliteit is het 
produceren van groeihormonen

=> Pt-mix



PT Mix maakt organische en mineraal gebonden fosfaat vrij

• Samenstelling: mix van 2 bacillus soorten

• Formulering: vloeibaar

• 2019: PT-Mix micro-granulaat (binnenkort beschikbaar)

• Dosering van akkerbouwteelten: 
1L/HA  (1 L = 10^12 bacteriën/ha)

• Verpakking: 5 Liter

• Toepassen: Tijdens zaaien/poten. Zo vroeg mogelijk in de teelt 
en zo dicht mogelijk bij de wortel

• Hoe toepassen vloeibaar?: Dompelen, mengbaar met vloeibare 
meststoffen, mengbaar met fungiciden en herbiciden (na-
opkomstbehandeling)

• Hoe toepassen micro-granulaat? Micro-granulaat strooier 



Proef PT-Mix vloeibaar 2017
Groeikracht B.V. & Loonbedrijf Westerveld



• Perceel zandgrond (Ijzerlo, NL)
• Meer dan 10 jaar continue maïsteelt
• Hoge pH en hoge fosfaattoestand

Toediening behandeling 
- Basisbemesting voorjaar: 50 m3 rundveedrijfmest op 14 april 

- 5-mei : mais zaaien (Torres) + rijenbemesting 
(31 kg N uit ammoniumsulfaat) 

- 29 mei toediening middelen i.c.m. onkruidbestrijding (volvelds) 
1 l per ha PT-Mix

- 15 september is de mais geoogst , gewogen en bemonsterd. 



Behandeling T DS HA T Zetmeel
HA

Kg N/ha Kg P205ha DS

Controle 18,2 7,3 182 78 330

PT-Mix 18,3 7,6 182 84 337

De toediening van PT-Mix op het proefperceel heeft gezorgd tot een hogere 
fosfaatopbrengst. (voederanalyse op de verse oogst)

Na toepassing vd PT-mix zijn er verschillen merkbaar

PT-Mix stimuleert de fosfaatopname van het gewas



Inagro 2018
Proef PT-Mix vloeibaar en micro granulaat 

• Perceel: Zandleem grond (Roeselare)
• Maïsteelt: (zea mays ZEAMX)
• pH: 5,8
• Hoge fosfaattoestand

Toediening behandeling 
- 9 mei 2018 zaaien + toepassing
- 20 september oogst en opbrengstbepaling 

5 objecten
1) Onbehandeld
2) Standaard meststof
3) PT-Mix micro granulaat 187,5 g/100 m
4) Physiostart 150g/100 m
5) PT-Mix vloeibaar 1L/ha



Bemestingsadvies op basis vd standaard grondontleding 

Stikstof Fosfor Kalium Magnesium Natrium

Eenheid N kg/ha P205kg/ha K20 kg/ha MgO kg/ha Na20 kg/ha

Mais 204 50 230 80 0

Vrijstelling stikstof werd in rekening gebracht

Uit bodem organische koolstof: 62 kg N/ha

Naar het opstelde advies is er 50 ton zeugendrijfmest per ha gevoerd op het perceel. Hiermee is 150 E minerale 
N ingevuld met organische mest. Dit is voor object 2 standaardbemesting aangevuld geweest met 185 kg 
ammoniumnitraat per of 50 E minerale N per ha





Oogstgegevens

Verse massa Droge stof DS opbrengst

Kg % Ton/ha

Onbehandeld 35,3 kg 30,6 10,8

Standaard meststof 33,8 kg 31,7 10,8

PT-Mix microgranulaat 35,5 kg 31,5 11,2

Physiostart 34,6 kg 29,4 10,2

PT-Mix vloeibaar 34,3 kg 31,4 10,8

Totale opbrengst was net geen 11 ton DS/ha, behalve voor object PT-Mix 
granulaat. Gemiddeld wordt er 15 ton DS/ha verwacht. Dit is volledig te 
wijten aan de droge omstandigheden in juli. We merken een kleine 
meerwaarde op van de PT-Mix granulaat vorm. 
Desalniettemin spreken we hier over een middel op basis van bacteriën 
zonder toevoeging van N-P-K, wat een vergelijkbare opbrengst behaalt 
als standaard bemestingsproducten 



Conclusie toepassen PT-Mix

PT-Mix bevat fosfaatvrijmakende bacteriën die 
organisch en mineraal gebonden fosfaten in de 
bodem vrijmaken. Aanspreken van fosfaat die in 
de bodemvoorraad zit!

PT-Mix stimuleert de aanmaak van 
planthormonen (cytokinines en auxines) 

Betere groei in de tijden van droogte door betere 
wortelontwikkeling 



PT-Mix praktisch toepassen 

PT-Mix vloeibaar 

• 1L/ha

• Mengbaar met herbiciden in na-
opkomst

• Mengbaar met vloeibare 
meststoffen 

PT-Mix micro granulaat 
(op korte termijn beschikbaar) 

• +/- 30 kg/ha

• Toepasbaar als micro-granulaat in 
zaaimachine

• Wordt direct naast het zaad 
gelegd – directe omgeving van de 
te ontwikkelen rhizosfeer



Abiotische stress: droogtestress, hittestress, herbicidenstress





Wat is Smartfoil?

• Gefermenteerde gisten van rietsuiker

• Stam: Saccharomyces cerevisae

• Unieke formule die de plant beschermt tegen 
abiotische stress

• Derogatie: EM016.R



K, Ca, B

Aminozuren 

Fulvinezuren

Proline Organische zuren 



Productie van cytokinines

• Smartfoil verzekerd de wortelgroei onder 
stress, dit door de productie van cytokinines in 
de wortelcellen 

Control

Wat zijn cytokinines? Cytokinines zijn een groep celdelingshormonen bij planten, maar 
zijn ook van invloed op de celgroei en celdifferentiatie. Ze worden in 
de worteltoppen gevormd. Cytokinines bevorderen de groei van de zijscheuten en dus de 
doorbreking van de plant



Aminozuren 

• Proline, glutamine en aspartine

• Aminozuren zijn bouwstenen van eiwitten 
• Door het toedienen van proline kan de plant besparen op 

energie. 
Energie die nodig zou zijn geweest om die aminozuren aan 
te maken en anderzijds verlopen alle biochemische 
processen veel optimaler omdat er door het externe 
aanbod van aminozuren veel minder kans is op tekorten.

• Door het aanbieden van goed opneembare aminozuren 
worden planten dus sterker, groeien zij beter en wordt de 
weerstand verhoogt tegen bv. externe stress



• Aanmaak van APX (ascorbaat peroxidase)
Ascorbaat peroxidase beperkt de reactie van 
planten op stress doordat deze stof een 
belangrijke rol speelt in het afbreken van 
stoffen die ontstaan en oorzaak zijn van 
reacties van planten op stress (zoals 
verwelken, verdrogen, verbranding, 
verstikking van teveel water)



Nutritieve waarde 

• Direct opneembare mineralen

NPK 1-0-9

• Toevoeging van sporenelementen



Organische zuren 

Huminezuren en fulvinezuren: 

- Betere voedingsopname
- Vasthouden van water

- Grondstructuur

- Stimuleren van de plantgroei

- Natuurlijke transporteur van voedingsstoffen, vitamines, 
spoorelementen en metalen (fulvinezuren  huminezuren)



Suikers

• Glycerol

• Threalose



• Verbetering groeikracht van planten

• Bevordert vruchtzetting, wat zorgt voor een verhoogde 

opbrengst

• Vermindert abiotische stress van planten tijdens bloem- en 

vruchtzetting

• Derogatie België (meststof) EM016.R

• Vermindert stress rondom de herbicide-toepassing bij mais



Toepassing Maïs



• Advies toepassing Smartfoil

Maïs: 3 tot 5 bladstadium met na-opkomst 
onkruidbehandeling (1 x 2-4 L/ha)



• Advies toepassing Smartfoil

Graan: Begin oprichten tot einde aar-vorming

1 x 2 L/HA

(Bladluis, galmuggen, aarbescherming fusarium)



• Advies toepassing Smartfoil

Aardappel: Bij start knolvorming (voor de 
bloemvorming) tot het einde vorming knol

Dosering: 2L/ha, herhaal toepassing Smartfoil
elke 15 dagen bij fungiciden behandeling 



• Advies toepassing Smartfoil

Koolzaad BBCH 30-60
1 x 2 L /ha
(Koolzaadsnuitkever)



Biostimulanten
Smartfoil



Biostimulanten
Smartfoil
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Effect van Smartfoil op koolzaad - DK 2018

+ 14,3 %
+ 17,8 %



11 field trials in France, Poland and USA between 2015 and 2017

Dose: 2 L/ha

Average increase for corn (kg/ha)

73% of positive cases

+483.1 kg/ha

Maïsproeven

Control



Samenvattend Smartfoil
Eigenschappen

Werkzame stof MF 55: Vergist rietsuiker

Voedende waarde NPK 1-0-9

Dosering 2-4L/Ha

Gewassen Tegen droogtestress (proeven)
- Tarwe
- Maïs
- Koolzaad
- Soja
- Zonnebloem
- Fruit

Formulering - SL

Beschikbaar - 2019

Derogatie België - EM016.R

Toepassing - Bespuiting over het gewas, mengbaar 
met herbiciden, insecticiden, 
fungiciden, vloeibare meststoffen



EINDE

Vragen?

j.costermans@ecostyle.be

0473809899


