
Welkom

BIOSTIMULANTEN IN DE AKKERBOUW 

Symposium Actieplan Plantgezondheid

09 januari 2020, Nijkerk
#ActieplanAkkerbouw



13.30 Opening, welkomstwoord; André Hoogendijk (directeur BO Akkerbouw); dagvoorzitter

Actieplan Plantgezondheid en biostimulanten; Dirk de Lugt (voorzitter BO Akkerbouw)

Biostimulanten in de Europese wetgeving; Harm Smit (senior beleidsmedewerker Mest & Milieu LNV)

Introductie op biostimulanten; Piet Boonekamp (directeur Artemis)

Gesprek met panel

14.45 Pauze

15.15 Overzicht biostimulanten; Aad Termorshuizen (adviseur Bodemkwaliteit en plantenpathogenen)

Inpassing biostimulanten in het teeltplan; Dirk Bakker (bestuurslid Agrodis) 

Gesprek met panel

16.30 Afsluiting en start borrel

17.30 Einde bijeenkomst
#ActieplanAkkerbouw



13.30 Opening, welkomstwoord; André Hoogendijk (directeur BO Akkerbouw); dagvoorzitter

Actieplan Plantgezondheid en biostimulanten; Dirk de Lugt (voorzitter BO Akkerbouw)

Biostimulanten in de Europese wetgeving; Harm Smit (senior beleidsmedewerker Mest & Milieu LNV)

Introductie op biostimulanten; Piet Boonekamp (directeur Artemis)

Gesprek met panel

14.45 Pauze

15.15 Overzicht biostimulanten; Aad Termorshuizen (adviseur Bodemkwaliteit en plantenpathogenen)

Inpassing biostimulanten in het teeltplan; Dirk Bakker (bestuurslid Agrodis) 

Gesprek met panel

16.30 Afsluiting en start borrel

17.30 Einde bijeenkomst
#ActieplanAkkerbouw



Ambitie

• Koploper duurzame teeltmethoden

Speerpunten

• Weerbaar teeltsysteem

• Precisielandbouw en vergroening 
middelenpakket

• Versterken biodiversiteit

• Milieuprestaties inzichtelijk (voor markt)



 

Aangesloten bij



Positie biostimulanten in #ActieplanAkkerbouw

Speerpunten

• Weerbaar teeltsysteem

• Precisielandbouw en vergroening middelenpakket

• Versterken biodiversiteit

• Milieuprestaties inzichtelijk (voor markt)



-> effecten op weerbaarheid?

Biostimulanten te gebruiken voor:

• Gezonde bodem

• Robuuste rassen
• Weerbare gewassen….

Verwachtingen abiotische stress?

• Klimaatverandering
• Droogte, hitte en extreme neerslag

• Beperkingen aan bemesting

• Inzet chemie: minder en anders



Ervaringen praktijk

• Enquête BO Akkerbouw
• (representatief; 458 akkerbouwers)

Gebruikt u biostimulanten?
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Ervaringen praktijk

• Enquête BO Akkerbouw
• (representatief; 458 akkerbouwers)

-> veel onduidelijkheid

Bijzondere groep meststoffen!

Welke biostimulanten gebruikt u?
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Hoe zitten wij ‘in de wedstrijd’?

Verkrijgen van overzicht en inzicht

Voorkomen van:

• Misverstanden

• Miscommunicatie / ruis

• Illegale toepassingen

• Negatieve invloeden op:
• Voedselveiligheid
• Volksgezondheid
• Milieu / natuurlijke omgeving



Huidige inzet BO-leden

• Onderzoeken
• Meerdere gewassen

• Diverse vormen abiotische stress

• Onderdeel pakket
• In advies

• In productaanbod

• Ook: productontwikkeling



Bij start Actieplan: veel verwachtingen bij biostimulanten

Onze vragen nu:

• Wat is betekenis van biostimulanten voor ‘weerbaarheid’?

• Wat is indirecte betekenis van biostimulanten voor ‘plantgezondheid’?

Waar ligt de grens of juist ‘de rek’ in de wetgeving?

-> praktijk heeft behoefte aan heel praktische richtlijnen! 

Oproep aan LNV en andere betrokkenen:

Snelheid gewenst bij vaststellen wettelijke status biostimulanten



Beoogde vervolginzet BO Akkerbouw

• Onderzoek Zwaagdijk
• Aardappelen, droogtestress

• Demonstratieprojecten

• Kenniskringen

• Innovatiecirkels
• PPS-project met andere sectoren

• Kennisverspreiding

• Interactie onderzoek met praktijk



Dank voor uw aandacht
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Biostimulanten in de
Europese
Meststoffenverordening

(EU 2019/1009)

Harm Smit

Senior Beleidsmedewerker Mest en Milieu



› EU-Meststoffenverordening

› Biostimulant voor planten

› Conformiteitsbeoordeling

› Nieuwe biostimulanten

› Tijdsplan implementatie

Inhoud

9 januari 2020. Biostimulanten in de EU Meststoffenverordening



› Doel het harmoniseren van Europese handel in bemestingsproducten. 

› Uitbreiding van de reikwijdte van de verordening naar organische stoffen, 

bodemverbeteraars, groeimedia en biostimulanten

› Borgen van de risico’s van meststoffen
– Maximeren hoeveelheden zware metalen in meststoffen

– Organische verontreinigingen (pathogenen, etc)

› Ruimte voor nationale handel meststoffen.

EU-Meststoffenverordening
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› Producten kunnen op de markt gebracht worden als ze opgebouwd zijn uit de 
toegestane bestanddelen categorieën en voldoen aan de essentiële veiligheids-
en kwaliteitseisen.

› Geharmoniseerde standaarden worden ontwikkeld door de Europese 
standaardiseringsorganisatie (CEN) en zorgen voor conformiteit in Europa.

EU-Meststoffenverordening (2)
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› Producten die voldoen aan de eisen 
en CE-gelabeld zijn kunnen vrijelijk 
door de EU verhandeld worden.



› Eisen voor producenten, importeurs 
en distributeurs conform eisen die 
ook voor andere productgroepen 
bestaan.

› Lidstaten mogen de handel in 
dergelijke producten niet verbieden. 
Het gebruik mag wel gereguleerd 
worden.

› Conformiteit aan de eisen zal worden 
getoetst door een aangemelde 
autoriteit.                                                  

› Bemestingsproduct met CE-label 
wordt niet langer gezien als afval. 
Het product heeft dus automatisch 
een Einde-Afval-status.

EU-Meststoffenverordening (3)
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• Main text

• Annex I – Product Function Categories of EU fertilising products (PFCs)

› - Part 1- Designation of PFCs

› - Part 2- Requirements related to each PFC

• Annex II – Component Material Categories (CMCs)

› - Part 1- Overview of CMCs

› - Part 2- Requirements related to each CMC

• Annex III – Labelling requirements

› - Part 1- General labelling requirements

› - Part 2- Product-specific labelling requirements

› - Part 3- Tolerance rules

• Annex IV – Conformity assessment procedures

› - Part 1- Applicability

› - Part 2- Description (modules)

• Annex V – EU declaration of conformity

Structuur van Fertilizer Product Regulation
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Product functie categorieën (PFC) (bijlage 1)

1. Meststoffen (vloeibaar/vast): 

- Organisch

- Organo-Mineraal

- Anorganisch

2. Kalkmeststof

3. Bodemverbeteraar

4. Groeimedium

5. Remmers

6. Biostimulant voor planten

7. Blends

Bestanddelen categorieën (CMC) (bijlage 2)

1. Primaire grondstoffen

2. Plantaardig restmateriaal

3. Compost

4. Digestaat van energiegewassen

5. Digestaat

6. VGI reststromen

7. Micro-organismen

8. Nutrient-polymeren

9. Polymeren

10. Dierlijke bijproducten

11. Industriële bijproducten

EU-Meststoffenverordening (4)

9 januari 2020. Biostimulanten in de EU Meststoffenverordening

Schone grondstoffenKwaliteitsproducten



› Bepaalde stoffen, mengsels en micro-organismen vormen geen 
inputs van nutriënten, maar stimuleren wel de natuurlijke 
voedingsprocessen van planten.

› Zij hebben meer gemeen met bemestingsproducten dan met de 
meeste gewasbeschermingsmiddelen.

Biostimulanten in EU-Meststoffenverordening
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› Hun werking vormt een aanvulling op die van 
meststoffen. 

› Efficiëntie van die meststoffen te vergroten, 
zodat de dosering van nutriënten kan worden 
verlaagd.



› Producten moeten in aanmerking komen voor CE-markering op 
grond van de EU-Meststoffenverordening en uitgesloten worden van 
de EU-Gewasbeschermingsmiddelenverordening (EU 1107/2009)

› Producten met één of meer functies waarvan er één onder 
Verordening (EU 1107/2009) valt, zijn gewasbeschermingsmiddelen 
die onder het toepassingsgebied van die verordening vallen.

Biostimulanten in EU-Meststoffenverordening (2)
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› Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt als volgt gewijzigd:

– Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen 
gewasbeschermingsproducten en meststoffen/biostimulanten.

– Definitie voor Biostimulant voor planten wordt toegevoegd en is identiek aan 
die in de EU Meststoffenverordening

– Producten die nu zijn toegelaten als gewasbeschermingsproducten, maar 
eigenlijk biostimulant zijn, blijven voor de vastgestelde termijn van de 
toelating onder EU 1107/2009 vallen.

Wijziging van Gewasbeschermingsverordening
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1. Definitie biostimulant voor planten:

een EU-bemestingsproduct dat tot doel heeft de voedingsprocessen van 
een plant te stimuleren onafhankelijk van het gehalte aan nutriënten van 
het product, met als enige doel een of meer van de volgende 
eigenschappen van de plant of de rhizosfeer van de plant te verbeteren:

a) de efficiëntie van het gebruik van nutriënten,

b) de tolerantie voor abiotische stress,

c) kwaliteitskenmerken, of

d) de beschikbaarheid van in de bodem of in de rhizosfeer vastgehouden 
nutriënten.

PFC 6 Biostimulant voor planten
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2. Contaminanten in een biostimulant voor planten mogen de volgende 
grenswaarden niet overschrijden:

a) cadmium (Cd): 1,5 mg/kg droge stof,

b) zeswaardig chroom (Cr (VI)): 2 mg/kg droge stof,

c) lood (Pb): 120 mg/kg droge stof,

d) kwik (Hg): 1 mg/kg droge stof,

e) nikkel (Ni): 50 mg/kg droge stof, en

f) anorganisch arseen (As): 40 mg/kg droge stof.

3. Het gehalte aan koper (Cu) in een biostimulant voor planten mag 600 mg/kg 
droge stof niet overschrijden, en het gehalte aan zink (Zn) in een biostimulant
voor planten mag 1500 mg/kg droge stof niet overschrijden.

4. De biostimulant voor planten heeft de op het etiket geclaimde effecten op de 
eveneens op het etiket vermelde planten.

PFC 6 Biostimulant voor planten (2)
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Twee typen

› PFC 6A): Microbiële biostimulant voor planten

› PFC 6B): niet-Microbiële biostimulant voor planten

PFC 6 Biostimulant voor planten (3)
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› Een microbiële biostimulant voor planten bestaat uit een micro-
organisme of een consortium van micro-organismen met inbegrip 
van dode of uit een lege cel bestaande micro-organismen en 
onschadelijke restelementen van de media waarop zij zijn 
geproduceerd, die:

– geen andere bewerking dan drogen of vriesdrogen hebben ondergaan; 

– in de volgende tabel zijn vermeld:

PFC 6A): Microbiële biostimulant voor planten

9 januari 2020. Biostimulanten in de EU Meststoffenverordening

› Azotobacter spp.

› Mycorrhizale schimmels

› Rhizobium spp.

› Azospirillum spp.



› Pathogenen in een microbiële biostimulant voor planten mogen de 
in de volgende tabel vermelde grenswaarden niet overschrijden:

9 januari 2020. Biostimulanten in de EU Meststoffenverordening

Micro-organismen/toxinen en metabolieten plan Grenswaarde

n c

Salmonella spp. 5 0 Afwezig in 25 g of 25 ml

Escherichia coli 5 0 Afwezig in 1 g of 1 ml

Listeria monocytogenes 5 0 Afwezig in 25 g of 25 ml

Vibrio spp. 5 0 Afwezig in 25 g of 25 ml

Shigella spp. 5 0 Afwezig in 25 g of 25 ml

Stafylococcus aureus 5 0 Afwezig in 25 g of 25 ml

Enterococcaceae 5 0 10 kve/g

Anaeroob kiemgetal, tenzij de microbiële biostimulant
voor planten een aerobe bacterie is 

5 2 105 kve/g of ml

Kiemgetal gisten en schimmels, tenzij de microbiële 
biostimulant voor planten een zwam is

5 2 1000 kve/g of ml

n = # deelmonsters waaruit het monster bestaat
c = # deelmonsters met waarden boven de grenswaarde



› Indien de microbiële biostimulant voor planten in vloeibare vorm 
is, heeft de biostimulant voor planten een pH die optimaal is voor 
de micro-organismen die hij bevat, en voor planten.

PFC 6A): Microbiële biostimulant voor planten (2)
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› Een niet-microbiële biostimulant voor planten is een biostimulant
voor planten die geen microbiële biostimulant voor planten is.

› Pathogenen in een niet-microbiële biostimulant mogen de in de 
volgende tabel vermelde grenswaarden niet overschrijden:

PFC 6B): Niet-Microbiële biostimulant voor planten
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Te testen micro-organismen Bemonsteringsplan Grenswaarde (M)

n c m

Salmonella spp. 5 0 0 Afwezig in 25 g of 25 ml

Escherichia coli of Enterococcaceae 5 5 0 1000 in 1 g of 1 ml

n = aantal te testen monsters
c = aantal monsters waarvan het aantal bacteriën uitgedrukt in kve tussen m en M ligt
m = drempelwaarde voor het aantal bacteriën uitgedrukt in kve
M = maximumwaarde voor het aantal bacteriën uitgedrukt in kve



› Een proces dat wordt uitgevoerd door de producent

› Laat zien dat het product voldoet aan de specifieke eisen die voor 
dat bemestingsproduct gelden.

Conformiteitsbeoordeling

9 januari 2020. Biostimulanten in de EU Meststoffenverordening

Conformity assessment

Placing the 
product on 
the market 

Market surveillance



Conformiteitsmodules
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Module A Module B en C Module D1

• Bemestingsproducten 
(PFC 1-4), die CMC’s
1,4,6,7 bevatten 
(behalve CMC1.4).

• Blends (PFC 7)

• Bemestingsproducten 
(PFC 1-4), die CMCs 
1,4,9 en 10 bevatten.

• PFCs 5 and 6

Bemestingsproducten
(PFC 1-6) die compost 
(CMC3) en digestaat
(CMC 5) bevatten

Voor meststoffen met hoog N-gehalte (>27%): apart regime Module A-1



› Module B en C: de te volgen stappen.

› De producent:

Hoe werken de modules in de praktijk

6 november 2019. EU Meststoffenverordening

stelt een technisch 
document op

stelt de EU op
verklaring van

overeenstemming

vervaardigt de 
bemestingsproduct

Nobo controleert de
toereikendheid van

het ontwerp

Krijgt het EU-type
certificaat



› Module D1: de te volgen stappen.

› De producent:

Modules in de praktijk
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stelt een technisch 
document op

stelt de EU op
verklaring van

overeenstemming

zet een kwaliteitssysteem op
en neemt contact op met een 

aangemelde instantie (Nobo) om het 
goed te keuren

stelt een technisch 
document op

vervaardigt de 
bemestingsproduct



› De Commissie kan nieuwe micro-organismen of stammen van 
micro-organismen of aanvullende verwerkingsmethoden toevoegen 
aan de bestanddelencategorie voor micro-organismen (CMC7), 

› Nadat men heeft gecontroleerd welke stammen van de nieuwe 
micro-organismen:

Nieuwe biostimulanten
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i. geen risico inhouden voor de gezondheid van mensen, dieren of 
planten, voor de veiligheid of voor het milieu

ii. agronomische efficiëntie waarborgen.



a) de naam van het micro-organisme;

b) de taxonomische indeling micro-organisme: geslacht, soort, stam en 
vermeerderingsmethode;

c) wetenschappelijke literatuur waarin verslag wordt uitgebracht over het veilig 
produceren, conserveren en gebruiken van het micro-organisme;

d) het taxonomische verband met soorten micro-organismen die voldoen aan de 
vereisten voor een gekwalificeerd vermoeden van veiligheid zoals bepaald door 
de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid;

e) informatie over het productieproces, in voorkomend geval met inbegrip van 
verwerkingsmethoden zoals sproeidrogen, wervelbeddrogen, statisch drogen, 
centrifugering, deactivering door warmte, filtratie en fijnmaken;

f) informatie over de identiteit en de residu-gehalten van resterende 
tussenproducten, toxines of microbiële metabolieten in het bestanddeel; en

g) natuurlijk voorkomen, levensvatbaarheid en mobiliteit in het milieu.

Nieuwe biostimulanten (2)
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› EU 2019/1009 van kracht vanaf 16 juli 2019.

› Op 16 juli 2022 wordt EU 2003/2003 ingetrokken en komt EU 
2019/1009 volledig inwerking.

› Dat betekent drie jaar overgangstermijn;

– Nationale implementatie in wetgeving

– Opzetten conformiteitsbeoordelingsstructuur

– Ontwikkelen standaarden om conformiteit te beoordelen

 Hiervoor momenteel een standaardisatie opdracht naar CEN

Tijdsplan implementatie EU-meststoffenverordening
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› Eerste stap aanwijzing van een nationale autoriteit

– voor april 2020.

› Vervolgens is het nationale implementatie traject is gestart om wetgeving 
te bezien.

– Zal in 2020 lopen en wellicht doorlopen in 2021. 

– Uiteindelijk wijziging Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet eind 2021.

› Verordening EU 2019/1009 zal in juli 2022 volledig van kracht worden, 
dan verdwijnt ook EU 2003/2003

– Maar ruimte voor nationale regelgeving blijft. Aanpassingen kunnen dus ook later.

Tijdsplan implementatie (2)

9 januari 2020. Biostimulanten in de EU Meststoffenverordening



Dank voor uw 
aandacht
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21ste eeuw:
Eeuw van de biologie

Piet M. Boonekamp
Symposium Biostimulanten in de Akkerbouw

9 januari 2020



Weerbaarheidsvisies 2030 zelfde bij overheid, 
toelevering, LTO en sectoren



Toekomst 2030:  Weerbare Planten en Teeltsystemen

Een belangrijke benodigde ontwikkeling: Biologische buffering
• Ziekten en plagen krijgen minder kans
• Minder bestrijding nodig
• Als bestrijding, dan pleksgewijs met LR middelen (chemisch of biologisch) om biologische 

buffering niet te schaden



Wat is biologische buffering in 2030?

Functionele Biodiversiteit van natuurlijke organismen en stoffen die de weerbaarheid tegen ziekten 
en plagen verhogen op alle niveaus van het teeltsysteem:

• Bodem: weerbaar door optimale biodiversiteit van (micro)organismen en organische stof
• Zaad/uitgangsmateriaal: door optimale biodiversiteit microorganismen weerbaar tegen ziekten 
• Plant: weerbaar ras + de optimale biodiversiteit microorganismen rond wortel, blad en binnenin:  

voor weerbaarheid tegen ziekten en plagen
• Gewas: vruchtwisseling + plantverbanden + optimale teeltomstandigheden: zorgen voor optimale 

biodiversiteit tegen ziekten en plagen en optimale groei 
• Rondom teelt: de juiste natuur voor ondersteuning van optimale biodiversiteit in de akker

Probleem: de optimale functionele biodiversiteit is onvoldoende aanwezig in teeltsysteem
 beperkte biologische buffering!



HOE kan Artemis bijdragen aan biol. buffering?

Motto Artemis: “Biologie als basic mindset voor binnen-
en buitenteelten” 

Artemis vindt: “dat toevoegingen van Biologische 
Producten essentieel zijn tegen Biotische en Abiotische

stress, en voor herstel van de benodigde biologische 
buffering in teeltsystemen” 

en...



Uitgebreid scala aan producten voor Biocontrol/biologische bestrijding tegen 
Biotische stress

WAT kan Artemis bijdragen aan Biol. buffering? 

Veel Biocontrol Producten, die ook Biologische Buffering ondersteunen

Virussen, bacteriën, 
schimmels

Roofmijten, wantsen 
e.d., nematoden

Feromonen en 
vluchtige stoffen

Planten- , zeewier 
extracten, metabolieten



Biostimulanten: tussen meststoffen en gewasbescherming voor
groeibevordering en hulp tegen Abiotische stress 

Veel typen Biostimulanten, die ook Biologische Buffering ondersteunen

WAT kan Artemis bijdragen aan biol. buffering? 

Van Jolanda Wijsmuller, Bayer-Nederland



Van Jolanda Wijsmuller, Bayer-Nederland



Mechanismen van biostimulanten
voor groeibevordering

Producten claimen weerstand tegen abiotische stress:

• Zout

• Droogte

• Hitte

• Te nat

• Zware metalen

• Ozon

• Intensief licht

... claims worden steeds beter
wetenschappelijk onderbouwd!!

Van Jolanda Wijsmuller, Bayer-Nederland



Prof. Corne Pieterse, University of Utrecht

Optimale
samenstelling

Vrienden-MO = 
o.a. BC en BS 

De ideale ondergrondse weerbaarheid voor
de plant

20-40% fotosynthese suikers
naar rhizosphere

Vrienden MO 
ondersteunen
groei en
protection

protection

protection
protection



Biostimulanten nu wettelijk geregeld als onderdeel nieuwe 
mestwet

• EU-meststoffenverordening (2019/1009) is in werking getreden 14 juli 2019

• De nieuwe Europese Meststoffenverordening (EU 2019/1009) is voor het grootste deel met ingang 
van 16 juli 2022 van toepassing

• In deze drie jaar tijd dienen lidstaten een proces van conformiteitsbeoordeling te hebben ingericht: 
vóór zomer 2020 beoordelingsinstituut aangewezen om proces in gang te zetten.

• Het Europese standaardisatie bureau (CEN) dient standaarden te ontwikkelen voor de
essentiële eisen, die in de verordening aan producten en grondstoffen worden gesteld.



PFC1 - meststof

PFC2 – kalkstof

PFC3 – bodem verbeteraar 

PFC4 – Groei medium

PFC5 - inhibitoren

PFC6 – Plant Biostimulanten

PFC7 – meng meststoffen

De 7 Product Functie Categorieën (PFC’s) onder de nieuwe Mestwet 2019/1009 

Organisch

Organo- mineral

anorganisch

Organisch

anorganisch

Micro-organismen

Niet- micro-organismen

Een handelsproduct moet voldoen aan:
• Veiligheid (contaminanten, pathogenen)
• Kwaliteit (hoeveelheid nutrienten, werking)
• Labelling

Een handelsproduct mag meerdere functies 
van de PFCs claimen

Een handelsproduct mag mengsel zijn (PFC7) 
van meerdere PFC-producten



Commissie EU

CEN

TC 455 
Biostimulanten

NEN
AFN
OR

DS ...

NL-NEN  ‘Schaduw TC’: 
- Artemis (Vz.)
- NEN (Secr.)
- Nefyto 
- Individuele bedrijven

Standaarden voor alle typen 
Biostimulanten moeten 
ontwikkeld worden vóórdat 
producten met CE registratie op 
de EU markt mogen komen:

• Veiligheid (contaminanten, pathogenen)
• Kwaliteit (hoeveelheid nutrienten)
• Labelling



TC 455 
Biostimulanten

WG1 Bemonstering: methoden ontwikkelen voor  het kwalitatief en kwantitatief 
meten van de hoeveelheid actieve stof in het Biostimulant-product

WG2 Claims: het effect dat bij een bepaald gewas in een bepaalde teeltkundige 
omstandigheid verwacht mag worden; alleen Abiotische claims toegelaten; bij 
Biotische claim moet product voor gewasbescherming worden geregistreerd 
(verordening 1107/2009)

WG3 Microorganisms: Gebruik is veilig voor mens dier en milieu op basis van 
identificatie aanwezige microorganismen, afwezigheid van pathogenen of onveilige 
metabolieten

WG4 Overige veiligheidsparameters: vooral voor de grote hoeveelheid niet-
microorganisme producten zodat ze bij gebruik veilig zijn voor mens, dier en milieu

WG5 Labelling: Ontwikkelen van heldere gebruikslabels van alle producten (ook
combinaties van PFCs) , zodat veilige effecten als Biostimulant verwacht mag worden.

CEN verwacht:
27 standaarden 
moeten 
ontwikkeld 
worden voor 
2022!!



Voor- en Nadelen van de nieuwe wet voor Biostimulanten

Voordelen:

• Een groot aantal producten met CE keurmerk komt beschikbaar

• Ze zijn op werking en veiligheid gereguleerd 

• CE betekent toelating in de gehele EU

Nadelen:

• Maar 4 groepen van Micro-organismen gaan onder EU wet vallen

• Alle andere met Biostimulantwerking krijgen géén CE toelating

Veel Biostimulanten verdwijnen van de markt, c.q. komen er niet...

behalve als NL ook een eigen toelating gaat regelen!



Uitvoeringsplan 2030: Bijdrage Artemis met BC en BS:

• Weerbare rassen: Weerbaarheidsgenen induceren: BS

• Weerbare zaden: Zaad coating: BC en BS

• Weerbare planten: Bevorderen juiste microbioom: BS

• Weerbare gewassen/bodem: Bufferend vermogen verhogen: BS

• Weerbare Teeltsystemen: Standing-Army in/om de akker: BC

Hoe dragen Biocontrol (BC) en Biostimulanten (BS) bij aan  
biologische buffering in weerbare planten en teeltsystemen? 

Nog veel te ontwikkelen tot 2030 door alle partijen!



Werken Biocontrol en Biostimulanten wel in akkerbouw?

• Nog onvoldoende: 
• Biocontrol tegen ziekten en plagen  niet efficiënt genoeg

• Biostimulanten: wisselende ervaringen

• Redenen: 
• Er zijn nog onvoldoende goede Biocontrol- en Biostimulant producten

• We denken nog te vaak in één probleem en één oplossing

• De kennis voor inzet in de praktijk is nog onvoldoende

 De teeltsystemen zijn in de praktijk nog niet weerbaar genoeg

Uitvoeringsplan Visie 2030 van overheid en sectoren moet in 10 jaar de 
praktijkoplossingen  gaan bieden

Artemis wil hier veel aan gaan bijdragen



Leertraject te starten in 2020:
• Groep telers die mee wil doen
• Weerbaar teeltsysteem opzetten op hun bedrijven
• Inzicht in alle ziekten en plagen van zo’n teelt
• Leden van Artemis met hun (pijplijn) producten/kennis BC en BS
• Voor overgebleven knelpunten: middelen en kennis via Nefyto/Agrodis

Consortium om samen met de telers pilot uit te voeren
 Jaarlijks evalueren en verbeteren (nieuwe kennis vanuit bedrijven/       
onderzoek)

Pilots met telers – (akkerbouw, bollen, fruit, glasteelten ...)



Gezamenlijk...

Bestrijding wordt Weerbaarheid...

...met de Biologie centraal...

...is Duurzaamheidsopgave 

...voor de 21ste eeuw!

Hartelijk dank u voor uw aandacht!



13.30 Opening, welkomstwoord; André Hoogendijk (directeur BO Akkerbouw); dagvoorzitter

Actieplan Plantgezondheid en biostimulanten; Dirk de Lugt (voorzitter BO Akkerbouw)

Biostimulanten in de Europese wetgeving; Harm Smit (senior beleidsmedewerker Mest & Milieu LNV)

Introductie op biostimulanten; Piet Boonekamp (directeur Artemis)

Gesprek met panel

14.45 Pauze

15.15 Overzicht biostimulanten; Aad Termorshuizen (adviseur Bodemkwaliteit en plantenpathogenen)

Inpassing biostimulanten in het teeltplan; Dirk Bakker (bestuurslid Agrodis) 

Gesprek met panel

16.30 Afsluiting en start borrel

17.30 Einde bijeenkomst
#ActieplanAkkerbouw
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Overzicht biostimulanten

Aad Termorshuizen

9 januari 2020, Nijkerk



Even voorstellen

Aad Termorshuizen

• Specialist bodemkwaliteit en plantenpathogenen
• 20 jaar als (hoofd)docent bij WU
• 10 jaar bij BLGG/Eurofins en SoilCares Research als 

onderzoeker
• Sinds medio 2017 zelfstandig en onafhankelijk adviseur



Toolbox van middelen

Meststoffen BestrijdingsmiddelenBiostimulanten

maar: niet echt nieuw
• biofertilizers
• plant-growth promoting 

rhizobacteria
• mycorrhiza
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Scopus



Aandachtspunten

• Regelgeving zie presentatie van Harm Smit

• Typen van biostimulanten

• Uitgelicht:
• mycorrhiza
• zeewier

• Link met wetenschap

• Conclusies

betekenis voor de praktijk



• Plantenextracten, bv. van algen en zeewier
• Humuszuren, compostthee
• Eiwitten en aminozuren
• Biopolymeren, bv. chitosan, chitine
• Anorganische verbindingen
• Biofertilizers, bv. Bacillus spp., Trichoderma

spp., Pseudomonas spp. etc. (niet 
geregistreerd als bestrijdingsmiddel), 
symbionten: mycorrhiza, N-binders 
(Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum)

• Compost (als bodemverbeteraar)

Wat is er zoal?

+ combinaties, bv. 
• Bacillus + Trichoderma + 

humuszuren
• compost + Trichoderma
• humuszuren + 

micronutriënten + 
zeewierextract

 toepassing vaak zowel onder- als 
bovengronds mogelijk

 veel producten toepasbaar op veel 
c.q. alle gewassen / bodemtypen



• gebalanceerde nutriënten
• verhoging organische-stofgehalte
• versterkt fysiologische reacties
• verbeterde bloei
• toename opbrengst
• verbeterde wortelontwikkeling
• verbeterde tolerantie tegen (a)biotische stress
• toename in populaties van “goede” micro-organismen
• verbeterde bodemstructuur
• toepasbaar voor veel gewassen op alle grondsoorten

bijna altijd een combinatie van claims

Een greep uit de claims



Bondig overzicht biostimulanten
1. humuszuren
2. N-rijke verbindingen, bv. eiwithydrolysaten 

en aminozuren 
3. plantenextracten, bv. algen en zeewier
4. biopolymeren
5. anorganische verbindingen
6. schimmels, bv. mycorrhiza en Trichoderma
7. bacteriën



Biostimulanten: 1. humuszuren
producten
• van compostthee tot gezuiverde humuszuren

effecten
• verhoogde bodem-CEC
• verhoogde P-beschikbaarheid
• effecten op plantenhormonen
• reductie van stress

opmerkingen
• sterk situatie-afhankelijk
• vrnl. kansrijk op gronden zeer laag in OS
• vgl. effecten van vaste vormen van organische stof?
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Biostimulanten: 2. N-rijke verbindingen
producten
• o.a. eitwithydrolysaten, aminozuren, betaines, polyamines, incl. 

mengsels
• afkomstig van agrarische reststoffen

effecten
• modulatie van N-opname
• regulatie van TCA-gerelateerde enzymen (TCA = citroenzuurcyclus)
• reductie van stress t.g.v. zware metalen (chelating effects)
• verhoging beschikbaarheid micronutriënten
• antioxydant effecten
• verhoging bodemmicrobiële activiteit
• verhoging CEC

opmerkingen
• dierlijke hydrolysaten niet toegestaan door EU
• vgl. effecten van organische-stofaanwendingen
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Biostimulanten: 3. Plantenextracten
producten
• zeewier- en algenextracten, al dan niet gezuiverd tot bv. alginaat 

en laminarine

effecten
• verhoging beschikbaarheid micronutriënten
• verhoogde aeratie van de bodem
• vastleggen van zware metalen
• stimuleren van PGPR en antagonisten
• hormonale effecten (zaadkieming)
• antioxydant en antistress effecten

opmerkingen
• effecten afhankelijk van soort zeewier/alg en opwerkingsmethode
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Uitgelicht: algen en zeewier

enorme hoeveelheid producten lastig om in zijn 
geheel te beoordelen



Algensoorten in biostimulanten

• Ascophyllum nodosum
• Caulerpa scalpelliformis
• Chlorella ellipsoida
• Durvillea antarctica, D. potatorum
• Ecklonia maxima
• Enteromorpha flexuosa
• Fucus serratus, F. vesiculosus
• Gelidiella acerosa
• Gracilaria corticata, G. salicornia
• Himanthalia elongate
• Hypnea musciformis

• Kappaphycus alvarezii
• Laminaria digitata, L. 

hyperborean
• Macrocystis integrifolia, M. 

pyrifera
• Padina boergesenii, P. 

gymnospora, P. pavonica
• Sargassum muticum, S. 

tenerimum, S. wightii
• Spirulina maxima
• Ulva lactuca



Algen: productiemethoden

• acid processing / extraction
• alkaline extraction / hydrolysis / processing
• aqueous extraction
• cell burst
• cell rupture with high pressure treatment
• cold or frozen alkaline and water extractions 
• cryoprocessing
• enzyme-assisted extraction (EAE)
• fermentation
• heated alkaline hydrolysis
• microwave-assisted extraction (MAE)
• neutral extraction
• pressurized liquid extraction (PLE)
• supercritical fluid extraction (SFE)
• ultrasound-assisted extraction (UAE) 



Algen: ingrediënten 
• 1-Aminocyclopropane-l-carboxylic Acid (ACC)
• abscisic acid (ABA), alginic acid
• Auxins (IAA, IAAsp, IAAla, IAGly, IALeu, ICA, ILA, IPA, IPia, ICA, N,N-dimethyltryptamine, IAId, iso-indole, 1, 3-dione (N-

hydroxy ethylphthalimide), auxin-like substances, phenyl-3-acetic acid (PAA) and hydroxyphenyl acetic acid (OH-PAA))
• Betaines (Glycinebetaine, γ-aminobutyric acid betaine, δ-aminovaleric acid betaine,  glycinebetaine, laminine, 

lysinebetaine, ascophylline)
• Carbohydrates: 1-(2-furanyl) ethanone (mannitol), 5-methyl-2-furcarboxaldehyde (fucoidan), 2-hydroxy-3-methyl-2-

cyclopenten-1-one (laminarin), diannhydromannitol (mannitol), 1,6-anhydromannopyranose and 1,6-
anhydromannofuranose (mannitol)

• Cytokinins: zeatin (Z), dihydrozeatin (DHZ), trans-zeatin (tZR), cis-zeatin (cZR), dihydrozeatin riboside (DHZR), 
isopentenyladenine (iP), isopentenyladenosine (iPR), benzyladenine riboside (BAR), meta-topolin (mT), meta-topolin 
riboside (mTR), ortho topolin (oT), and ortho-topolin riboside (oTR), cytokinin glucosides, etc.
Gibberellic acid (GA3), carrageenans

• lipids
• melatonin
• minerals (Na, Ca, Cu, Fe, I, K, Mg, Na, P, S, B, Mn, Zn, Co, potassium oxide
• phosphorus oxide, N, S, Cl, HCO- 3 , etc.)
• oligosaccharides
• pepsin
• phenolic compounds: eckol, phloroglucinol, etc. 
• polysaccharides
• protein sterols: 22-Dehydrocholesterol, 24-Methylenecholesterol, 24-Methylenecycloartanol, 24-Methylenophenol, 28-

Isofucosterol, 5-Dihydroergosterol, Brassicasterol, Campesterol, Cholesterol, Chondrillasterol; Clerosterol, Clionasterol, 
Codisterol, Cycloartenol, Decortinol, Decortinone, Desmosterol, Ergosterol, Fucosterol, Isodecortinol, Obusifoliol, 
Ostreasterol, Poriferastenol, Sitosterol; ß-Stitosterol, Stigmasterol, Zymosterol, 14,5-Ketosteroids, 15-Ergostenol; 17-
Ergostenol, etc. 



Algen: mechanismen en effecten (1)
• increase nutrient absorption and fertilizer efficiency
• nutrient uptake
• uptake of Cu, Ca, K and Mg
• macro- and microelements content
• assimilation of N, C, and S
• could reduce the fertilizers
• efficient water uptake
• auxin-, cytokinin-, gibberellin-like activity
• modulation of phytohormones
• regulation of gene expression
• increase photosynthetic efficiency
• photosynthetic pigments (chlorophyll, carotenoids)
• total protein concentrations, amino acid, betaines,

carbohydrate content, ascorbic acid
• nutrient concentrations
• increase metabolites including phenolic compounds
• up-regulation of bio-synthetic enzymes
• enhance antioxidant activity.
• enhance biosynthesis of non-enzymatic compounds
• delay senescence
• reduce transpiration
• enhance stomatal conductance
• change of metabolism
• alter of root architecture
• modulation of root exudates
• activate the mechanisms of strengthening cell walls



Algen: mechanismen en effecten (2)
• decrease rate of transpiration
• sensitivity of the plants to water deficiency
• resistance to frost, insect and pathogen attack, disease and pests
• enhance locally plant immunity against viruses
• reduced virus infection
• reduction in root-knot nematode infestation
• against salinity stress, water stress
• induce improvement of plant growth under sea water stress
• tolerant to iron deficiency 
• increase #of fruits per plant and size of fruit
• improdved fruit and, crop yield, fruit quality
• development of a vigorous root system and improved growth
• increase in fresh weight, grain weight and yield components
• root formation
• improved growth characters (length, fresh, dry weight) of shoots and roots, quality of the plants
• stimulate plant growth
• induce rooting



Toepassing # publicaties

fruit
spinazie
tomaat, paprika
aardbei
maïs, koolzaad
ui, boon, peen, kool, klaver,
gras

10
6
3
3
2
1

Onderzoek aan zeewierextracten



• 14 dagen oude planten
• planten gekweekt zonder grond

• in vitro
• proefduur 21 dagen



Biostimulanten: 4. Biopolymeren

producten
• chitine uit garnalen-, kreeft- en 

insectenindustrie
• chitosan is gedeacetyleerde chitine

effecten
• verhoging resistentie planten (chitosan)
• effecten op bodem-antagonisten (chitine)

opmerkingen
• effecten variabel
• kostbaar
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Biostimulanten: 5. Anorganische 
verbindingen
producten
• op basis van Al, Co, Na, Se en/of Si

effecten
• variabel, vaak stress-verlagend en/of stimulering van 

plantengroei
• effecten van Se op voederwaarde gras is bekend
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Biostimulanten: 6. Schimmels

producten
• o.a. mycorrhiza, Trichoderma

effecten
• mycorrhiza: effect op P-toestand, ziektebestrijdend, 

plantengroei bevorderend, meer tolerant tegen droogte
• Trichoderma: plantengroei bevorderend
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Uitgelicht: mycorrhiza in de landbouw



Twee methoden voor management 
van mycorrhiza

maatregel inpasbaarheid haalbaarheid

verminderde 
grondbewerking

huidige trend ++

niet telen van 
mycorrhizagewassen

niet meer telen van kolen (incl. 
cruciferen-groenbemesters), 
suikerbiet

– –

continuteelt met 
mycorrhizagewassen

mengteelt (gras/klaver), 
graan/klaver gevolgd door gras

+/–

streven naar reductie van P P-AL<20, PCaCl2<1 (klasse “arm”) – –

• inoculatie met mycorrhizaproduct
óf
• beïnvloeding door cultuurmaatregelen:
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inoculatie

verminderde grondbewerking

verminderde braak

geen niet-mycorrhizagewassen
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P-status “arm”
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• Literatuur veel te optimistisch
• Fouten in onderzoek
• “A small body of rigorous research only sometimes reports a positive 

impact of high colonisation on crop yield, even under P limitation”
• Variatie tussen experimenten door interactie tussen milieu (incl. bodem) 

en gewas- en mycorrhizasoort-effecten
• Vestiging is bottle-neck (m.n. andere aanwezige soort en te hoog P-niveau)

2018



Waar hebben mycorrhiza’s 
zich wel bewezen?
• waar mycorrhiza afwezig zijn (en de overige factoren gunstig, zoals 

laag P-niveau) (bv. geïrrigeerde woestijngrond)
• bij aanplant van exoten met exotische mycorrhiza (bij bomen, bv. 

Eucalyptus)
• bij chemisch verontreinigde gronden (boomaanplant in verlaten 

dagmijnen)
• mogelijk bij beworteling van kiemplanten



consumptie-aardappelen
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maar dan dit:

Effect van Rhizophagus irregularis 
DAOM 197198 

231 praktijkveldproeven met wel/niet inoculatie van poters met 
mycorrhiza (70 sporen/poter) – locaties: Canada, VS, Zwitserland, 

Frankrijk, per perceel geen herhalingen aangelegd & geen info over P-
niveaus; gem. opbrengst: 40 ton/ha



Biostimulanten: 7. Bacteriën
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Biostimulanten: 7. Bacteriën
producten
• N-bindend symbiontisch: Rhizobium
• N-bindend vrijlevend: o.a. Azosporillum, Azotobacter
• overige, o.a. Bacillus, Lactobacillus, Pseudomonas
• uitbreiding van organismen (ook schimmels) via art. 42.4 van 

FPR

effecten
• N-binding voor obligate symbionten (soja)
• stressreductie
• effecten op wortelgroei en -vertakking

opmerkingen
• Voor soja is co-inoculatie met Rhizobium noodzakelijk
• Omvang van effect van vrijlevende of endofytische N-

bindende bacteriën is onduidelijk

B
o

n
d

ig o
verzicht b

io
stim

u
lan

ten



Geluiden vanuit de wetenschap



Geluiden vanuit de wetenschap

• Nadruk wetenschappelijk onderzoek ligt in Z-Europa
• Mogelijk spelen relatief suboptimale condities in deze landen een 

rol (droogte, verzilting)

• Weinig werk in Nederland/België uitgezonderd micro-organismen 
(PGPR, biologische bestrijding)
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Wetenschap: Kleine inventarisatie
Wietse de Boer, Ken Giller, Ep Heuvelink, Thom Kuyper, Corné Pieterse, Joeke Postma, Jos 
Raaijmakers, Sander Schouten, Paul Struik

• Niet te beoordelen wegens gebrek aan inzicht inhoud
• Effecten verdwijnen buiten de experimentele omgeving; claims 

overspannen; effecten kunnen duidelijk zijn bij kiemplanten
• Verschil biostimulant / biologische bestrijder soms niet zo groot
• Effectievere Rhizobium-stammen door selectie (2x) (soja)
• AMF: resultaten onvoorspelbaar, variërend van neutraal tot positief
• Gekweekte micro-organismen hebben moeite zich te vestigen
• Onder optimale groei-omstandigheden geen extra effect

Huidig onderzoek:
• Tailor-made bioconsortia zijn veelbelovend, incl. het veredelen op 

planteneigenschappen hierop (NWO-project Zwaartekracht)
• Belang van microbieel geproduceerde vluchtige verbindingen
• Endofytische micro-organismen



Wat is er aan de hand?

• Wetenschap vindt mooie resultaten in kunstmatige omgeving (bv. 
steriele grond, Arabidopsis)

• Praktijk schaalt op en gaat ermee aan de haal



Voorbeeld: Trichoderma

naar Contreras-Cornejo et al., 2016

Trichoderma in de 
rhizosfeer

groeistimulerend effect op 
planten

biologische bestrijding
- concurrentie om 

nutriënten 
- vorming van toxische 

stoffen 
- mycoparasitisme
- afbraak van enzymen
- verandering van pH

interactie met planten
- productie van 

plantengroeiregulatoren
- oplosbaar maken van nutriënten
- productie van vluchtige 

signaalstoffen
- inductie van verdedigingsreactie
- vermindert abiotische stress



Trichoderma

• Na veel onderzoek enkele stammen geregistreerd als biologische 
bestrijder, o.a. Trichoderma harzianum T22

• Nu andere Trichoderma’s als biostimulant

• Wat weten we van deze Trichoderma’s?

• als ze ook biologische bestrijders zijn, dan zijn ze geen 
biostimulant

• zou aantonen op afwezigheid van biologische bestrijding nodig 
zijn?



Multipele effecten
oftewel, wanneer is iets een bestrijdingsmiddel?

• Trichoderma, biologische bestrijder en groeistimulant in één

• Kan (bv.) Trichoderma verkocht worden uitsluitend als biostimulant 
(dus niet als bestrijdingsmiddel)?

• Verticillium biguttatum

• Gecombineerde bestrijdingsmiddel/biostimulant-effecten mogelijk 
ook voor:
• mycorrhiza
• algen
• …?



Multipele effecten: Stress verloopt 
ten dele via dezelfde mechanismen
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Geluiden uit de wetenschap
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PGPR = plant growth 
promoting rhizobacteria

• Immuniteitsverstoring (t.b.v. groeibevordering) 
treedt op bij 42% van de 48 geteste 
rhizosfeerisolaten (bij zandraket)

• Geen verarming van rhizosfeerbacteriën 
in de landbouw (bij boon)

• PGPR kunnen multipele effecten hebben (Fe, S, 
biologische bestrijding, hormonen, secundaire 
metabolieten); plantenpathogenen kunnen PGPRs 
induceren

• Consortia van micro-organismen kunnen 
synergistisch werken

• Rhizosfeersamenstelling plant-, ras- en situatie-
afhankelijk

• Crosstalk boven-/ondergronds



Wetenschap vs. praktijk?
Wetenschap

Testen van principes:
- vaak op economisch 

onbelangrijke toetsplanten
- vaak op onnatuurlijke 

substraten
- bij overdosis
- korte duur experiment

Praktijk

Het moet wél werken:
- op agrarisch belangrijke planten
- op praktijkgrond 
- bij bedrijfseconomisch 

verantwoorde doses
- leidend tot een positief resultaat 

voor de praktijk

Pieterse et al., 2016



De praktijk is aan zet!

• Effecten situatie-afhankelijk: sterke interactie is tussen gewas, 
biostimulant en omstandigheden (weer, grondsoort, vocht)

• Resultaten kunnen dus sterk perceelsafhankelijk zijn

• Test daarom producten op eigen percelen

• Zie www.bodemplant.nl/nieuws

• Er zijn adviesbedrijven die zulke proeven kunnen uitvoeren

http://www.bodemplant.nl/nieuws


Conclusies
• Er zijn veel biostimulanten op de markt

• Hoe die zich gaan aanpassen aan Fertiliser Product Regulation is nu 
nog niet duidelijk

• Toepassingen zijn er op dit moment vooral in tuinbouw en 
fruitteelt

• Voor vollegrondsteelt is er nu weinig aanleiding om biostimulanten 
te gaan toepassen

• Claims op etiket dienen verifieerbaar te zijn
• hoe gaat dit geformaliseerd worden in de toelatingsprocedure?

• Laten we in NL kansen liggen? 

• Onderscheid biostimulant / bestrijdingsmiddel; multipele effecten

• Wat als biostimulant een ziekte/plaag bestrijdt maar dit op etiket 
niet geclaimd wordt? - Eerlijk speelveld noodzakelijk

• Forse afstand tussen praktijk en wetenschap



Dank voor uw 
aandacht!

Aad Termorshuizen

u kunt deze lezing downloaden op www.bodemplant.nl

met dank aan: Wietse de Boer, Ken Giller, Ep Heuvelink, Thom Kuyper, Corné 
Pieterse, Joeke Postma, Jos Raaijmakers, Sander Schouten en Paul Struik

http://www.bodemplant.nl/


13.30 Opening, welkomstwoord; André Hoogendijk (directeur BO Akkerbouw); dagvoorzitter

Actieplan Plantgezondheid en biostimulanten; Dirk de Lugt (voorzitter BO Akkerbouw)

Biostimulanten in de Europese wetgeving; Harm Smit (senior beleidsmedewerker Mest & Milieu LNV)

Introductie op biostimulanten; Piet Boonekamp (directeur Artemis)

Gesprek met panel

14.45 Pauze

15.15 Overzicht biostimulanten; Aad Termorshuizen (adviseur Bodemkwaliteit en plantenpathogenen)

Inpassing biostimulanten in het teeltplan; Dirk Bakker (bestuurslid Agrodis) 

Gesprek met panel

16.30 Afsluiting en start borrel

17.30 Einde bijeenkomst
#ActieplanAkkerbouw



Inpassing biostimulanten in het 
teeltplan
D. Bakker – Technisch directeur
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Historie van biostimulanten in de akkerbouw en vollegrondsgroenten

Het gebruik van biostimulanten in het buitenland en in andere sectoren

Behoefte aan biostimulanten in de akkerbouw?

Hoe passen we succesvol biostimulanten toe in de Nederlandse akkerbouw?
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Inhoud



Zeewier

‒ “Magische eigenschappen”

‒ Eeuwenoude toepassing

‒ Crofters, Skye

‒ Bemesting 

‒ Biostimulanten

‒ Kringlooplandbouw 
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Historie van biostimulanten in de akkerbouw en vollegrondsgroenten



Haarlemmerolie en snake-oil

Proeven in verweggistan

‒ Geërodeerde gronden

‒ Organische stof

‒ Voeding in de bodem

‒ Watervoorziening
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Het gebruik van biostimulanten in het buitenland en in andere sectoren



Proeven in verweggistan

‒ Klimaatextremen en klimaatverandering

‒ Hitte

‒ Droogte

‒ Vorst

‒ Instraling 
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Het gebruik van biostimulanten in het buitenland en in andere sectoren

17 juli 2018



Plants for Plants

Plants talk. We listen.

Het gebruik van biostimulanten in het buitenland 



Co-Funded by Coordinating beneficiary

Associated beneficiaries



 Uitdaging : fosfaat opname 
efficientie

 Welke plant scoort daar goed op?

 Hoe komt dat zo ?

Crops respondPlants talk. We listen

 Tien jaar onderzoek Landlab, i.s.m. 
Van Iperen International

 Extracten van specifieke gewassen 

 Biostimulanten als onderdeel van 
bemestingsprogramma

 Specifieke claims

 efficienter gebruik van fosfaat

 efficienter gebruik van water

 verminderde gevoeligheid voor 
ziektes

 Markt introductie 2022



Fruitteelt

‒ Goëmar (Arysta)

‒ Inpact rassen – kwaliteit – afrijping – assortiment

Biostimulantenproef

‒ Tomaat, jaarrond

‒ Proeftuin Zwaagdijk

‒ Demokwekerij Westland

119

Het gebruik van biostimulanten in het buitenland en in andere sectoren



Smaak

‒ Hoge productie hangt samen met minder smaak

‒ Hangt samen met aanmaak suikers/ droge stof

‒ Smaakmodel tomaat WUR Glastuinbouw, vervangt smaakpanels

‒ Smaak wordt niet alleen bepaald door brix/ refractie/ suiker! Zuurgraad, sap-gehalte en bite zijn 
ook belangrijk.  

Stress

‒ Iedere dag stress?

‒ Verminderen plantstress (plantbelasting, topsport, warme dagen, etc.)

‒ Onderzoek in akkerbouwgewassen (spruitkool, stamslabonen, peen)

‒ Landlab onderzoek 2015 - 2017

Smaak, groei en stress zijn te beïnvloeden met bemesting en biostimulanten
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Waarom in tomaat – smaak en stress



Gewasbescherming

Bemesting (voeding)

Bodem en water

Biostimulanten
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Behoefte aan biostimulanten in de akkerbouw?



Bonenproef - Indicatieve veldproef in Zuid-Beijerland

Product: Zeewierextract AS02(vloeibaar)

Gewas: Sperziebonen

Doel: Onderzoeken of zeewierextract (een biostimulant) 

de weerbaarheid van sperziebonen tegen

abiotische stress vergroot.

Zaaidatum: 20-06-2015

Objecten: 4

Herhalingen: 4

Plotgrootte: 4mx2m (8m2)

Totale oppervlakte: 128m2
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Behoefte aan biostimulanten in de akkerbouw?



De behandelingen met zeewierextract (2/3/4) brengen respectievelijk 10,7% / 9,0% / 10,1% 
meer op dan onbehandeld (1900 / 1600 / 1800 kg/ha extra).

Onderling is er tussen de behandelingen met zeewierextract (2/3/4) geen noemenswaardig 
verschil (maximaal 300kg/ha).

Er treedt geen bladverbranding of opbrengstverlies op bij de dubbele dosering 
zeewierextract (3). Evenmin is er extra opbrengst t.o.v. de enkele dosering (2).

Zeewierextract i.c.m. ureum (4) geeft geen extra effect.

De maximaal aanbevolen dosering (2) geeft de beste input/output ratio. De vraag hierbij is 
of deze dosering ook ‘te hoog’ is en of er met een lagere dosering hetzelfde effect kan 
worden bereikt.

Bij het spuiten bleef de vloeistof in dikke druppels op de bladeren liggen. Het gebruik van 
een uitvloeier zou de opname-efficiëntie en wellicht ook de opbrengst verder kunnen 
verhogen.

Bij de behandelde plots was geen botrytis-aantasting aanwezig. In het praktijkperceel wel.
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Zeewierextract in sperziebonen conclusies



Pw en de fosfaatruimte

N-behoefte en N-ruimte

Organische bemesting en stress-momenten

Bemesting wordt gewasbescherming

‒ Raakvlakken biostimulanten & bemesting

‒ Raakvlakken biostimulanten & gewasbescherming

‒ Registratie (micro-organismen)
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Behoefte aan biostimulanten in de akkerbouw?



Systeemaanpak

‒ Gewasbescherming als medicijnkast

‒ Risico’s in de teelt nemen toe

Kortom: een teeltplan

‒ Stress

‒ Voedingsopname

‒ P-mobilisatie

‒ N-levering door stikstofbindende bacteriën

‒ Sterker wortelgestel

Inpassen in precisieteelt?
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Hoe passen we succesvol biostimulanten toe in de Nederlandse akkerbouw?



Een weerbare plant heeft minder last van stress en is daardoor minder gevoelig voor ziekten 
en plagen

Geldt vooral voor “zwakteparasieten”

Hoedt u voor overdrijving

Eist een forse kennistoename van alle factoren rondom een teelt

Uitdaging voor adviseurs & telers

Tijd
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Conclusie



13.30 Opening, welkomstwoord; André Hoogendijk (directeur BO Akkerbouw); dagvoorzitter

Actieplan Plantgezondheid en biostimulanten; Dirk de Lugt (voorzitter BO Akkerbouw)

Biostimulanten in de Europese wetgeving; Harm Smit (senior beleidsmedewerker Mest & Milieu LNV)

Introductie op biostimulanten; Piet Boonekamp (directeur Artemis)

Gesprek met panel

14.45 Pauze

15.15 Overzicht biostimulanten; Aad Termorshuizen (adviseur Bodemkwaliteit en plantenpathogenen)

Inpassing biostimulanten in het teeltplan; Dirk Bakker (bestuurslid Agrodis) 

Gesprek met panel

16.30 Afsluiting en start borrel

17.30 Einde bijeenkomst
#ActieplanAkkerbouw
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Dank voor uw belangstelling

BIOSTIMULANTEN IN DE AKKERBOUW 

Symposium Actieplan Plantgezondheid

09 januari 2020, Nijkerk #ActieplanAkkerbouw


