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Wie is ECOstyle? 



INHOUD: 

 
1. Bodemleven: de basis voor gezonde planten: 
Hoe stimuleren en activeren? 

 

2. Ultima PRO: laag risico herbicide 
Pleksgewijze bestrijding van onkruid 



Bodemleven 

Enkele kerngedachten: 
 

- Biodiversiteit ook 
ondergronds! 

- ¼ van alle leven op aarde 
bevindt zich onder de 
grond 

- Een koffielepel bodem 
bevat meer organismen 
dan dat er mensen in 
België leven 



Bodemleven ~ Gezondheid van een 
plant? 

• 20 % 
80 %-regel 

 

 



Bodemleven 

• Bodemleven is een complex geheel 
 

 
A) Macro-organismen 

Wormen/insecten/aaltjes/Slakken 
- graven gangen 
- breken organische stof af 

B) Micro-organismen 
 
Schimmels: 
Breken moeilijke organische stof af 
Bacteriën: 
Breken makkelijke organische stof 
af 
Protozoa: 
Kunnen door selectief grazen 
processen versnellen  

 



Bodemleven 

Wat is organische stof? 
Stof die door organismen worden 
gemaakt 
 
- Humificatie: Afbraak tot 

stabiele humus. Zorgt voor een 
blijvende structuur 

- Mineralisatie: Afbraak tot 
voedingszouten (kleine 
koolstofverbindingen) 

- Vuistregel: 2% van de verse 
organische stof breekt jaarlijks 
af, dat is 240 kg/100 m² 

Hoeveelheid organische stof is bepalend voor aantallen en diversiteit van bacteriën en 
schimmels, de activiteit en de biomassa van het bodemleven 
 



Afbraak van organische stof 
gaat stap voor stap 

 

Eiwitten, vetten en 
koolhydraten 

cellulose 
 

lignine 
 

Hemicellulose 
 

Bacteriën Actinomyceten Bruinrot schimmels Witrot schimmels 
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Bodemleven 

 Organische stof: 

-       Geeft bij afbraak voeding aan de bodem 

-  Verbeterd de structuur 

-  Houdt vocht vast 

-  Organische stof heeft net als klei een negatieve 
lading 

-  Bindt (tijdelijk) voedingsstoffen 



Bodemleven 

 

• Dus bij slecht bodemleven: 

•  - Geen omzetting van organische stof tot 
 beschikbare voeding 

•  - Dus minder beschikbare voeding in de bodem 

•  - Verslechtering van de structuur 

•  - Minder water dat word vastgehouden 

•  - Beschikbare voeding spoelt uit 

  

• Door minder beschikbare voeding: 

•  - Verminderde groei van planten 

•  - Afnemende weerstand bij planten 

•  - Ziekteverwekkers nemen toe 

 

 

 

Organische stof: 



Terra-Actif  

• Aanbrengen van organische 
stof 

• Compost van 
naaldhoutschors en 
loofboomschors 

• Toevoeging van kokosvezels 

• Organische stof gehalte : 
>20 % 



Bodemleven 

 



Bodemleven 

 Bacterieel bodemleven 

• Van de totale levende massa op aarde is 50 % afkomstig 
van bacteriën 

• In 1 gram grond zitten 1.000.000.000 bacteriën 

• In 1 hectare grasland zit 4500 kg (= 7 koeien!) aan 
bacteriën 

 

•  - Meestal voor de plant neutrale bacteriën 

 

•  - Schadelijk bacteriën (ziekteverwekkers) 

 

•  - Gunstig bacteriën 

 

 



Bodemleven 

 
Bacterieel bodemleven 

• Gunstige bacteriën kunnen: 

•  - Organische stof afbreken   

•  - Fosfaat vrijmaken 

•  - Stikstof binden (Rhizobium en Azotobacter) 

  

•  - Ziekteverwekkers onderdrukken 

•        Concurrentie om plek 

•        Concurrentie om voedingsstoffen 

•        Productie van antibiotica 

•  - Wortelgroei stimuleren (auxine) 

•  - De afweerrespons van planten verhogen 

 



 



Mycorrhiza  

• Associatie of symbiose tussen plantenwortels 
en bodemschimmels 

• Wisselwerking of een onderling transport 

Schimmel krijgt glucose van het gras 

Gras ontvangt door de schimmel opgenomen 
water en voeding 

 

 



 

Mycorrhizae schimmel 
30.000 soorten 

95% van alle Planten leven in Symbiose met deze schimmels. 

Zorgen voor de connectie tussen bodem en planten. 

Vaak is er onderlinge afhankelijkheid - zoals bij beuk of orchideen. 



Mycorrhiza 

• Door het externe 
netwerk van 
schimmeldraden in de 
bodem wordt de 
opnamecapaciteit van 
het gras voor water en 
nutriënten aanzienlijk 
verhoogd 

• Wortelgestel kan tot 9X 
worden vergroot! 



Mycorrhiza 

• Plantpathogenen 
 

Bescherming van plant door mycorrhizaschimmels wordt 
verklaard door: 
- Competitie tussen mycorrhizaschimmels en 

pathogenen om voeding afkomstig van de plant 
- Competitie om infectie/kolonisatieplaatsen op de 

wortel 
- Veranderingen in de samenstelling van microbiële 

populatie 
- Activatie van verdedigingsmechanismen van de plant 



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 

 

 



Bodembiodiversiteit is essentieel!  

Interactie tussen verschillende micro-
organismen geeft een stabiele groei, een gebrek 
aan afbrekende organisme remt de plantgroei 

 



 
Gezond bodemleven: 

Met een gezond bodemleven hoeft men: 

 

 - minder vaak te bemesten 

 - minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken 

 

Dus, 

 - krijgt men sterkere planten 



Bodemleven: de praktijk 

• Aanplanting 

 

 
 

 

+ - 



Wat kan ECOstyle u adviseren? 

• Terra-Fertiel: 
Bodemverbetering & Bodemactivator 
(aanleg) 

 

• Myco-meststoffen:  100 % organische 
meststoffen met toevoeging van micro-
organismen (mycorrhiza) 
(aanleg en onderhoud) 

 

 



Terra-Fertiel: 
Bodemverbetering & bodemactivator 

Terra-Fertiel 

 

 

 

 

 

Kenmerken:  
 

• Draagstof: organische stof 
• Bacteriën: Actinomyceten zijn verantwoordelijk voor de 

productie van stoffen die ontwikkeling van schadelijke 
bacteriën en schimmels onderdrukken 
De toegevoegde bacillus soorten produceren 
planthormonen zoals auxines. Deze stimuleren de groei 
van de wortels 

• Schimmels: Mucor-soorten en Penicillum soorten. Ze 
zorgen voor de afbraak van organische materiaal. 
Daarnaast hebben ze een belangrijke rol in het vrijmaken 
van voeding 
Trichoderma werkt als biologische fungicide tegen 
Botrytis en fusarium 

• Combinatie van organische stof, kalk, zeewierextracten 
en kleimineralen waarop diverse 

• Natuureigen schimmels, bacteriën en gisten zijn geënt. 
• Afwerende werking naar pathogenen 
• Dosering: 5 à 10 kg/are. Boomaanplant: 1 à 3 kg per 

plantvak 
• Derogatienummer: EM035.ES 
• Granulaat  



  

Control + ECOstyle meststof 
(organic) 

+ ECOstyle meststof 
+ Terra Fertiel 

Terra Fertiel bevorderdt de wortelontwikkeling 



Myco-meststoffen 

  

 
 
 

ORGANISCHE MESTSTOFFEN:  
Minder vervuilend 

NAAST HOOFDELEMENTEN BEVATTEN ZIJ OOK SPORTENELEMENTEN 

 
Gemaakt van natuurlijke reststromen 
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ORGANISCHE MESTSTOFFEN 

Organische meststoffen lossen niet 
op in water 

Hierdoor kunnen ze ook niet 
uitspoelen 

Kunnen direct aan de wortel worden 
meegegeven 



  

Organische meststoffen worden 
vrijgemaakt door het bodemleven 



  

Kunstmest vs. Organische mest 

 
Kunstmest 

 
+ Snel resultaat 

 

- Slecht voor het bodemleven 

- Bevat alleen hoofdelementen 

- Snelle groei is stressvol voor 

planten 

- Spoelt uit 

- Korte werking 

- Kan leiden tot verbranding 

- CO2 vervuiling tijdens productie 

 

 

Organische mest 

 

+ Voedt bodem en plant 

+ Bevat hoofdelementen en     

    spoorelementen 

+ Lange werking 

+ Spoelt niet uit 

+ Geen risico op verbranding 

+ Productie is minder vervuilend 

 

- Langzamer resultaat 

- Werkt minder bij lage temperaturen 

 



  



ECOstyle meststoffen 

• Myco-meststoffen: 

• 100 % organische meststoffen 

• Toegevoegde sporen van mycorrhiza 

• Toevoeging van fosfaatvrijmakende bacteriën 

• Myco-Gazon: toevoeging van protozoa 

 



Nieuw: PT-Mix 

• Plant-en boomkwekerijen 

• Maakt organische en minerale fosfaten vrij 

• Stimuleert de aanmaak van planthormonen 

• Betere groei in tijden van droogte 

• Vloeibaar 

• Derogatienummer: EM735.A 

 



 
PT-Mix maakt organische en mineraal gebonden fosfaat vrij 

 
• Samenstelling: mix van 2 bacillus soorten 

• Formulering: vloeibaar 

• Dosering afhankelijk van teelt of toepassing:  
1L/HA tot 3L/ha  (1 L = 10^13 bacteriën/ha) 

• Verpakking: 5 Liter 

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

• Hoe toepassen?: Dompelen, bevloeiingssysteem, mengbaar 
met vloeibare meststoffen, mengbaar met fungiciden en 
herbiciden 

• Prijs prof: 225 €/5 L ; 45 €/L 



Proef in pcf 2017 aanplant Jonagold fruitbomen 
Aanplanting maart 2017 

Foto’s juni 2017  
1 Onbemest 0%P   

2 Standaard P   

3 50%P   

4 0%P + PT mix 11 ml 

5 50 %P + PT mix 11 ml 

6 50%P + PT mix 33 ml 

onbehandeld 



minerale 
fosfaatbemesting 



            Behandeld met
            PT-Mix aan  

            11 ml per boom 



2.Ultima PRO: laag risico herbicide 
 

Pleksgewijze bestrijding van onkruid, mos en groene aanslag 



Duurzaam en ecologische onkruidbestrijding 
_______________________________________ 
 
Situatie vandaag: 

 
-   Strenger wettelijk kader omtrent gebruik en verkoop van pesticiden 
 
Vanaf 1 januari 2015 geldt voor alle openbare diensten een verbod. Pesticiden kunnen enkel nog gebruikt worden onder 
specifieke omstandigheden. 
Ook voor scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen geldt dit verbod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Invoering van fytolicentie: onderscheid gebruik en verkoop garden en pro producten 
 
 

- Bepaalde actieve stoffen reeds verdwenen of gaan verdwijnen uit de handel 
 
 
 

 
 
 

Verbod Minimumgebruik 

Openbare dienst Op alle terreintypes Niet van toepassing 

Commerciële activiteit In beschermingszones voor 
drinkwater 
In bermen 
Op minder dan 6 meter van 
oppervlaktewater 

Op verharding (totaal >200m²) 
Op publiek toegankelijke terreinen 



Ultima PRO: het alternatief  

 

 

 

 

 

Ultima PRO 
• Toelatingsnummer als herbicide: 9688 

P/B  
Professioneel gebruik (fytolicentie is 
noodzakkelijk) 

• Verpakking: 10 L 
• Werkzame stoffen: Pelargonzuur & 

maleïnehydrazide 
• Toegalaten in volgende 

toepassingsgebieden: 
1. Verharde permanent onbeteelde 

terreinen 
2. Niet verharde permanent onbeteelde 

terreinen 
3. Sierplanten, sierbomen en –heesters 
4. Spoorwegen  

 



Hoe werkt Ultima PRO? 

• 2 actieve stoffen: 

 

1) Pelargonzuur 

 

2) Maleïnehydrazide  



Hoe werkt Ultima PRO 

1) Pelargonzuur is een natuureigen stof, en komt in grote hoeveelheden voor in: 

- Geraniums 

- Hop olie 

- Rozen olie 

- Haarvet 

Vaatstelsel 

Huidmondje 



 



Hoe werkt Ultima PRO? 

2) Tweede werkzame stof = Maleïne hydrazide  

 

• Zeer oud molecuul; al in 1895 ontdekt.  

• Wordt al sinds 1952 als kiemremmer ingezet.  

• MH werkt systemisch; het wordt  

naar de wortels getransporteerd.  

 

 

Formule: : C4 H4 N2 O2 



 



Brede werking tegen 
verschillende types onkruiden 



Naast onkruiden ook een goede werking tegen mossen en 
groene aanslag! 



Ultima PRO 

• Ideale herbicide naar gebruik op verhardingen 

- Onkruid 

- Mos 

- Groene aanslag 

 

>< Glyfosaat 



Ultima PRO 

• Curatieve werking (geen preventief middel) 
 

• Contactherbicide: spuiten waar er onkruid, mos of groene aanslag staat 
 
=> Duurzaam omgaan met herbicide: spot treatment 
 

• Kan worden toegepast onder hagen en tussen sierplanten 

 



Hoe Ultima toepassen? 

Voor een goede effectiviteit zijn volgende 
aandachtpunten belangrijk:  
 

- Droog weer  

- Minimum 10 ° C 

- Onkruiden maximum 10 à 15 cm  

- Onkruiden goed nat spuiten 

 



Hoe Ultima toepassen? 

• Dosering: 

- 16 % van de totale spuithoeveelheid 

- Dwz op een spuithoeveelheid van 10 L: 
1,6 L Ultima + 8,4 L water 

- Maak gebruik van maatbeker 
 
 

 



Ultima PRO 

Ultima PRO       

• Pelargonzuur  

• + Maleïnehydrazide 
(wortelwerking + 
kiemremmend)  

• Totaal herbicide met een 
werking tegen mos en groene 
aanslag 

• Dosering: 1,6 l per are, met 
een 100 % bedekking van 
onkruid, mos of groene aanlag 

• Kostprijs per are: 17 € 

 



  



 
 
 
 
 
 
 

Einde 
 

Vragen? 
Opmerkingen? 

 
j.costermans@ecostyle.be 

0473809899  

mailto:j.costermans@ecostyle.be

