M. van den Oever: 'Onze bomen blinken
gewoon met die compostthee'
Onlangs is de eerste ISO-gecertificeerde compostthee ter wereld op de markt gebracht door het Brabantse bedrijf Soiltech, specialist
in bodemgezondheid en plantvitaliteit. Soiltech, onderdeel van de Van Iersel Groep, introduceerde het product zo’n 10 jaar geleden
op de Nederlandse markt. Boomkwekerij M. van den Oever, één van de oudste kwekerijen van Nederland, was destijds één van de
eersten die de compostthee in gebruik nam en is nog altijd een tevreden gebruiker.

Meerwaarde voor boomkwekers
De vloeibare meststof, sinds kort genaamd
Fytaforce™, is gecertificeerd volgens ISO
22000-normering, wat een veilig gebruik garandeert in de voedingstuinbouw. Het product is
met deze certificering echter ook een unicum
voor boomkwekers. De compostthee van Soiltech
bevat namelijk een gegarandeerd aantal nuttige
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micro-organismen, waardoor ook een standaard
hoge kwaliteit wordt geborgd bij gebruik in de
teelt van bomen en andere niet-voedingsgewassen. Het doel is een gezondere bodem, een
weerbaarder gewas, en een drastische reductie
van gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen.

Essentieel onderdeel van een duurzame teelt
M. van den Oever gelooft dat een duurzame teelt
van bomen de toekomst heeft. Sinds 2008 is het
bedrijf in het bezit van het Milieukeur certificaat.
Het totaalareaal van 140 hectare wordt door M.
van den Oever gebruikt voor een puur milieuvriendelijke teelt van bomen. Standaard onderdeel van dit beleid is het gebruik van de com-
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In de loop der jaren hebben we een blad- en
bodemtoepassing ontwikkeld. Sinds kort hebben
we ook een voedselveilige variant voor de voedingstuinbouw, en kunnen we ook boomkwekers
als eerste compostthee-leverancier een gegarandeerde kwaliteit bieden'.
Gedeelde passie
Soiltech en M. van den Oever werken al jaren
samen aan de verduurzaming van de bomen en
de bodem waarop ze groeien. Op alle nieuw aan
te planten percelen bij M. van den Oever worden
grondmonsters genomen door Soiltech om de
bodemgezondheid in kaart te brengen. In de
loop der jaren heeft de compostthee van Soiltech
bewezen een essentieel en structureel onderdeel
te zijn van het bemestingsplan dat ieder jaar
wordt opgesteld voor M. van den Oever.

Van links naar rechts op de foto: Gerard Kennekens (productiemedewerker), John Piels (productiemanager)
en Mark van Iersel (algemeen directeur Soiltech)

postthee van Soiltech. Jaren geleden brouwde M.
van den Oever de compostthee zelf door middel
van een brouwer en een vast pakket ingrediënten
van Soiltech. Tegenwoordig wordt de compostthee op locatie bij Soiltech geproduceerd en kant
en klaar uitgeleverd.
M. van den Oever bespuit al jaren diverse boomsoorten eens in de 10 dagen met deze compostthee met behulp van een blowerspuit. Resultaat
van dit structurele gebruik van Fytaforce™ is een
sterke reductie van fosfaathoudende meststoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen,
en bomen die daardoor van nature een hogere
weerstand hebben. M. van den Oever kan op

deze manier aan groenvoorzieners, hoveniers
en gemeenten bomen leveren die uitzonderlijk
goed aanslaan en zich snel aanpassen aan hun
nieuwe standplaats. Dit heeft grote meerwaarde
voor hun klanten, aangezien onderhoudskosten
hiermee op termijn gereduceerd worden, mede
omdat er minder inboetkosten gemaakt hoeven
te worden. Robert Smarius, hoofd kwekerij:
'Onze bomen zijn niet alleen gezond en weerbaar, ik ben ook uitermate tevreden over hoe ze
eruit zien; ze blinken gewoon met die compostthee van Soiltech'.
Wat is Fytaforce™ compostthee?
Fytaforce™ compostthee is een vloeibaar compostextract rijk aan nuttige micro-organismen,
die essentieel zijn voor een gezonde bodem en
boom. Het maakt onderdeel uit van Soiltechs
systeembenadering met het uitgangspunt dat
de weerbaarheid van bodem en gewas vooral
uit de natuur zelf moet komen. De basis is een
bodembalansanalyse, aan de hand waarvan een
maatwerk bemestingsadvies wordt opgesteld. In
dit advies worden uitsluitend bodembiologievriendelijke meststoffen aangeraden. De compostthee
kan hierin een essentiële rol spelen. Mark van
Iersel, algemeen directeur Soiltech: 'De compostthee wordt door ons steeds verder geoptimaliseerd. Het brouwproces wordt constant gereguleerd en de kwaliteit daarmee gewaarborgd.

De bedrijven vinden elkaar in hun passie voor
een gezond bodemleven. 'Het kapitaal voor
de toekomst zit hem niet alleen in de bomen,
maar ook en vooral in de bodem. Een optimale
bodembiologie zorgt voor een gezonder en
weerbaarder gewas en tevens voor een reductie
van het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. En dat past 100% in ons streven
naar verduurzaming. Fytaforce™ compostthee
is daarbij een belangrijk en onderscheidend
hulpmiddel', aldus Harm Horlings, commercieel
directeur M. van den Oever.

Fytaforce™ compostthee is verkrijgbaar in
blad- en bodemtoepassing en kan opgehaald of gekoeld getransporteerd worden.
Informeer naar de mogelijkheden via info@
soiltech of 0411-648105.

19

