
 

ALLOYALLOY
Alloy :”Thomas Meel die niet stuift”
Voor toevoegen van sporenelementen geheel naar behoefte van plant. 

Alloy is leverbaar als:

● Alloy  Weide      : voor het bijstrooien van essentiêle elementen op grasland

● Alloy  Mangaan : voor het toevoegen van hoofdzakelijk extra mangaan

● Alloy  Koper      : voor het toevoegen van hoofdzakelijk extra koper

● Alloy  Basis      : voor het opheffen van algehele tekorten

● Alloy  331      : voor extra zink, mangaan en borium

Voordelen Alloy:

  Werken onafhankelijk van de pH van de grond.

  Plant neemt naar behoefte op, dus geen 

     schadelijke overdosis.

  Niet zout, dus niet schadelijk voor de bodem.

  Tekorten sporenelementen oplossen.

  Zorgen voor het geleidelijk vrijkomen van 

     essentiële micro elementen voor de plant.

  Alloy meststoffen spoelen niet uit.

  Er is geen nadelig effect op het gebruik van 

     andere meststoffen.

  Alloy is niet hygroscopisch en niet vluchtig en 

     daardoor eenvoudig langdurig op te slaan.

  Door zeer hoge concentratie zuinig in gebruik.

Gebruiksaanwijzing: 100-300 kg / ha met kunstmeststooier aanwenden.

Verpakking: • Pallet (30 zak x 40 kg.)   • Big Bag (1000 kg.) basis voor duurzame groei 
met balans tussen economie & ecologie

Expertise in bodemvruchtbaarheid

Agriton Systeem voor de bodem 
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Vulkamin®

Gebruiksaanwijzing:
onderhoud : 500 kg/Ha. 
met kunstmeststrooier aan te wenden.

Vulkamin® Oergesteente Granulaat
Voor het verrijken van de bodem met belangrijke mineralen.

Vulkamin is een oergesteente Granulaat, dat bestaat uit zeer kleine deeltjes, is rijk aan 

mineralen en sporenelementen. Het wordt in de land- en tuinbouw veelvuldig en voor 

verschillende toepassingen gebruikt. Vulkamin heeft een pH van 11.

Voordelen Vulkamin® Oergesteente Granulaat: 

 Bevat voor de plant en bodem belangrijke mineralen 

    en sporenelementen.

 Vorming van klei-deeltjes na afbraak.

 Slow release, dus betere werking.

 Kortom een gezonde en vruchtbare bodem.

Gebruiksaanwijzing:

onderhoud : 500 kg/Ha. 

met kunstmeststrooier aan te wenden.

Verpakking:

Pallet van 1050 kg (42 zak x 25 kg)

Big Bag 1000 kg

Edasil kleimineralen 
Ter verbetering van de CEC (Cation Exchange Capacity) en bodemvruchtbaarheid.

De kleimineralen bezitten door hun unieke structuur een enorme capaciteit om 

voedingstoffen te binden. Dit voorkomt uitspoeling en dus verliezen. 

Voordelen Edasil kleimineralen
 Capaciteit om water af te voeren en vast te houden.

    (absorptie en capilaire opstijging) 

 Verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en

    organische stof.

 Verbeterd de structuur van de bodem. 

 Kortom een gezonde en vruchtbare bodem.

Edasil is zeer zuinig in gebruik.

Gebruiksaanwijzing:

200 á 300 kg / ha per jaar met kunstmeststrooier

De kunstmest strooier op bij voorkeur op een 

graszaandstand instellen met een strooibreedte 

van 6 á 7 meter.

Verpakking:

Op pallet van 1050 kg in 42 x 25 kg zakken.

Big Bag (1000 kg)

In bulk (gekiept of geblazen in silo.)
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Voordelen Edasil kleimineralen
 Capaciteit om water af te voeren en vast te houden.
    (absorptie en capilaire opstijging) 
 Verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en
    organische stof.
 Verbeterd de structuur van de bodem. 
 Kortom een gezonde en vruchtbare bodem.

Edasil is zeer zuinig in gebruik.

Gebruiksaanwijzing:
200 á 300 kg / ha per jaar met kunstmeststrooier
De kunstmest strooier op bij voorkeur op een 
graszaandstand instellen met een strooibreedte 
van 6 á 7 meter.

Verpakking:
Op pallet van 1050 kg in 42 x 25 kg zakken.
Big Bag (1000 kg)
In bulk (gekiept of geblazen in silo.)

EdasilEdasil®



kringloop

Agriton systeem voor de bodem

Het Agriton systeem is gebaseerd op een natuurlijke kijk naar de bodem. 
Agriton ziet de bodem als een levend wezen. Déze moet je voeden en niet de plant. 
Agriton denkt in drie processen namelijk de:  fysische, chemische en biologische.

De producten voor de bodem zijn:

•  Microferm

•  Bokashi

•  Ostrea zeeschelpenkalk

•  Edasil kleimineralen

•  Alloy slakkenmeel

•  Vulkamin oergesteentemeel & granulaat

De Agriton  producten dragen bij aan een betere 

Cation Exchange Capacity (CEC). CEC staat voor

de mate waarin kationen zoals Calcium, 

Magnesium, maar ook Ammonium, worden 

vastgehouden. 

De bodem kan ze dan weer afgeven naar de 

behoefte van de plant. Hiermee wordt over-

voeden en verliezen beperkt.

Kortom: de bodem voeden.

Voordelen van het Agriton Systeem:

  Producten volledig opneembaar door de bodem

  Producten verbeteren de bodemvruchtbaarheid

  Langzaam werkend, daardoor langdurig effectief

  Producten zorgen voor natuurlijk evenwicht in de kringloop: bodem-plant-dier-mest

Microferm 

Hét product voor omzetting van mest en ander organisch materiaal.

Microferm bestaat uit een mengsel van micro-organismen (o.a. bacteriën en gisten) die 

zorgen voor een efficiëntere omzetting (fermentatie). Microferm wordt o.a. samen 

met Pro-Mest toegepast in drijfmest. Tevens wordt Microferm ingezet voor verhoging 

van de biodiversiteit in o.a. tuinbouwgewassen.

Voordelen Microferm:

  Niet schadelijk voor machines, bodem, plant, dier en mens.

  Grote diversiteit aan Effectieve Micro-organismen.

  Behoud van energie en voedingswaarde in het 

     te verwerken materiaal.

  Betere benutting van organisch materiaal.

  Minder rotting op het veld en op de hoop. 

  Ziekteonderdrukking via gewasresten.

  Minder uitspoeling. 

Gebruiksaanwijzing:

In drijfmest: 20 liter per 100m3 drijfmest.

Op het veld: 40 liter per ha.

Via het waswater: 1 á 2 liter per m3.

Stapelbaar product (o.a. vaste mest): 1 á 2 l/m3. 

Bij stalreiniging/ontsmetting puur toe te passen. 

Inkuilmiddel van maïs voor biogas.

Toepasbaar via veldbewerkings- en oogstmachines.

Voor goede verdeling verdunnen met water ( 1 op 10) 

Verpakking:

20, 200, 250 en 1000 liter

MicrofermMicroferm
Bokashi 
Bokashi is gefermenteerd organisch materiaal.

Voor verbetering van het humus- en organische stof gehalte in de bodem .

Rijk aan micro organismen voor een actiever bodemleven.

Voor het verbeteren van je organische stof.

Voordelen Bokashi:
 Behoud van koolstof en stikstof.

 Onschadelijk maken van onkruidzaden.

 Doden van ziekten in plantenresten. Hierbij is 

    afvoer van plantenresten niet meer nodig.

 Minder CO2 en NH3 uitstoot.

 Door een C/N van 1:20 veel stikstof binding 

    in de herfst.

Werkwijze voor 5 ton Bokashi:
(rekenvoorbeeld)

1 ton stro / plantenresten / riet.

4 ton drijfmest.

60 kg Ostrea zeeschelpenkalk. 

60 kg Edasil kleimineralen.

10 liter Microferm.

Luchtdicht afdekken.

Gebruiksaanwijzing:

10 ton / ha met mestverspreider aanwenden.
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Voordelen Bokashi:
 Behoud van koolstof en stikstof.
 Onschadelijk maken van onkruidzaden.
 Doden van ziekten in plantenresten. Hierbij is afvoer 
    van plantenresten niet meer nodig.
 Minder CO2 en NH3 uitstoot.
 Door een C/N van 1:20 veel stikstof binding 
    in de herfst.

BokashiBokashi
Voordelen: Ostrea®

 Zeeschelpenkalk
  Langzamere PH verhoging voor behoud bodemleven.
  Verbeteren balans van sporenelementen in bodem.
  Verbeteren structuur en kruimeligheid in bodem.
  Trager vrijkomen voor 3 jaar lange stabiele PH.
  Makkelijk over grasland te strooien.

Ostrea®
 Zeeschelpenkalk is zeer

effectief en zuinig in gebruik.

Gebruiksaanwijzing:
reparatie : eenmaling 1000 kg / ha
onderhoud : 500 kg/HA per 3 jaar. 
met kunstmeststrooier aan te wenden.

Verpakking:
Op pallet van 1250 kg in 50 x 25 kg zakken.
Big Bag (1000 kg)
Ook los gestort in bulk, gekiept of geblazen.

Ostrea®

Ostrea® Zeeschelpenkalk
Voor een gereguleerde PH verhoging / stabilisatie en voor het verbeteren 
van het bodemleven. 

Zeeschelpenkalk zit boordevol essentiële sporenelementen. 

Deze zijn van groot belang voor de vitaliteit van de bodem. 

Voordelen: Ostrea® Zeeschelpenkalk
  Langzamere PH verhoging voor behoud bodemleven.

  Verbeteren balans van sporenelementen in bodem.

  Verbeteren structuur en kruimeligheid in bodem.

  Trager vrijkomen voor 3 jaar lange stabiele PH.

  Makkelijk over grasland te strooien.

Ostrea® Zeeschelpenkalk is zeer

effectief en zuinig in gebruik.

Gebruiksaanwijzing:

reparatie : eenmaling 1000 kg / ha

onderhoud : 500 kg/HA per 3 jaar. 

met kunstmeststrooier aan te wenden.

Verpakking:

Op pallet van 1250 kg in 50 x 25 kg zakken.

Big Bag (1000 kg)

Ook los gestort in bulk, gekiept of geblazen.


