BODEMVERDICHTING, PLASSEN, KORSTVORMING, DROOGTEPLEKKEN...

ZIJN JOUW PERCELEN VERMOEID?

De oplossing voor bodemproblemen!

Voor alle teelten

• Activeert het aanwezige bodemleven
• Verhoogt humusvorming
• Verbetert slecht werkende bodembiologie
• Eenvoudig en snel toepasbaar

EEN GOED FUNCTIONERENDE BODEM: EEN PRIORITEIT!
De bodem is de motor van het akkerbouwbedrijf
Kenmerken van een bodem die goed werkt:
•  Efficiëntere plantenvoeding
•  Minder energie en tijd nodig voor bodembewerkingen
•  Homogener gewas
Met als bonus: stabielere opbrengsten bij extreme klimaatomstandigheden.

 Een rendabele en duurzame productie met gezonde bodems!

Bodemgezondheid is essentieel
• Op akkerland is de microbiële biomassa van de bodem 50% minder dan

10 miljoen
levende organismen in
een theelepel grond

in grasland. (Bron: INRAE)
• 45% van de akkerbouwgrond in Nederland is verdicht (Bron: Rapport Beter
Bodembeheer, WUR)

• In Europa is 20% van de akkers bedreigd door erosie met een gemiddeld

verlies van 3 t grond / ha / jaar (wetende dat de gemiddelde bodemvorming rond
1 t / ha / jaar bedraagt ). (Bron: GIS Sol)

• In 50 jaar hebben akkerbouwpercelen 30% van hun regenwormdiversiteit

verloren (Bron: INRAE)

 Zijn we duurzaam bezig?

HOE ZIET EEN VERMOEIDE BODEM ER UIT?
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HET BELANG VAN HUMUS VOOR GEZONDE BODEMS
•  Bodemgezondheid hangt grotendeels af van de rijkdom aan humus.
• Humus wordt gevormd uit ruw organisch materiaal dat rijk is aan koolstof (stro,

stalmest, compost...).
• Het is hoofdzakelijk geproduceerd door bodemschimmels.
• Humus geeft de bodem structuur en versterkt de vruchtbaarheid

Een verhoging van
organische stof met
0.4% per jaar op alle
landbouwbodems, stopt
de stijging van de CO2
concentratie in de atmosfeer

Door humus te produceren, verhoogt de:
1% organisch stof
in de bodem geeft een
extra opslagcapaciteit
van 150.000 L water per
hectare

: DE OPLOSSING VOOR BODEMPROBLEMEN
De bodemactivator Neosol stimuleert het bodemleven en daarmee de humusvorming. Het geeft een gezondere
bodem met een betere structuur.

Een levende bodem…

...met een betere structuur
Standaard
Neosol

Zichtbare fauna
(Bouwvoor)
+ 55.5 %
Microbiologische
massa
+ 13.5 %

Porositeit
(Bouwvoor)
+ 35.2 %
Biologische activiteits index
(onder de ploegzool)
+ 20.0 %

Regenworm
gangen
+ 24.4 %

Organische stof
(tot 1 meter diep)
+ 5.5 %

Biologische activiteits
index
(ondergrond)
+ 20.4 %

Porositeit
(Ploegzool)
+ 30.1 %

Lucht
(bouwvoor)
+ 25.4 %

Met als bonus:
Meer organische stof
in de bodem

Een betere water
doorlaatbaarheid

Minder erosie

+ 8 T/ha

+ 22%

- 20%

(Bron: SQUAD study)

(Bron: Proefcentrum voor de
Groenteteelt - Belgium)

Porositeit
(Ondergrond)
+ 14.9 %

(Bron: French Public Works
Research Laboratory - France)

(Bron: SQUAD study)

NEOSOL BINNEN DE TEELTTECHNIEK
Wanneer Neosol toepassen?
•  Bij intensieve teeltrotatie
•  Bij laag organische stof gehalte
•  Bij een laag waterbergend vermogen

Hoe Neosol toepassen?
•  Vanaf de oogst tot einde herfst
•  Gemiddelde dosering: 150 kg (120 tot 220 kg) /ha afhankelijk van intensiteit van de rotatie
•  Met kunstmeststrooier (goed strooibeeld tot 36 meter)
•  Jaarlijks toepassen

Hoe haal je het maximale effect uit Neosol?
Zorg voor organische stof aanvoer

 Stro- en gewasresten
 Groenbemesters
 Dierlijke mest of compost
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CONTACT

Bemest op basis van bodemanalyse

?

OLMIX helpt je bij vragen over de situatie
op je eigen bedrijf
Mail: neosol@olmix.com

Wat zijn de voordelen van Neosol ?
Diverse studies en ervaringen van gebruikers bevestigen de resultaten en besparingen bij gebruik van Neosol.
BESPARING BIJ BODEMBEWERKING
(brandstof, machinekosten, tijdbesparing)

- 40 TO 60 €/HA

BIO BESCHIKBAAR MAKEN VAN
NUTRIENTEN (PKMg...)

- 50 TO 100 €/HA

WINST AAN OPBRENGST EN KWALITEIT

+ 40 TO 150 €/HA

Olmix Benelux
Geert van Parijs
+32 486 815 939
gvanparijs@olmix.com

Jonas Klinkert
+31 612 865 501
jklinkert@olmix.com

www.olmix.com

DISTRIBUTED BY

EEN NETTO VOORDEEL TOT 220 € / HA

