Duurzame boomteelt met
Fytaforce® compostthee
"Als het om compostthee gaat, is Soiltech dè leverancier van Nederland”."

Boomkwekerij Johan van Overbeek uit Oirschot is al sinds de jaren 80 specialist in het
kweken van meerjarig voorgeleide vormbomen. Het bedrijf was één van de eersten met het
Milieukeurcertificaat en is inmiddels uitgegroeid tot een dynamisch bedrijf met 15 ha aan
vormbomen en 14 ha laan- en parkbomen, waarvan 50% wordt geëxporteerd. De bomen zijn
duurzaam gevormd, o.a. met gebruik van Fytaforce™ compostthee van Soiltech.
Met duurzaam bedoelt Johan van Overbeek niet alleen zo min mogelijk chemie: “De term
duurzaam wordt makkelijk gebruikt. Duurzaam betekent bij ons toekomstbestendig. Als je
over 30 jaar nog bomen wilt kweken op het zelfde land moet je de bodem niet teveel
belasten. Als je de bodem zo gezond mogelijk houdt, zijn de bomen die erop groeien ook
beter bestand tegen ziekten en plagen en heb je automatisch minder chemie nodig.”
Vanuit deze visie is Johan in 2005 gestart met de toepassing van de compostthee van
Soiltech. Iedere twee weken wordt de compostthee toegediend vanuit een blower achterop
de tractor. Het herstelt de natuurlijke balans in de bodem door het brengen van biologie,
waardoor het gewas alle voedingsstoffen uit de bodem kan halen die het nodig heeft.
Bomen kweken is lange-termijnwerk. Regelmatig wordt er daarom een bodembalansanalyse
bij Johan van Overbeek uitgevoerd en wordt de bodem geoptimaliseerd met mineralen,
compostmengsels en de compostthee van Soiltech. Alles op maat. Maar de connectie tussen
de bedrijven is breder dan alleen het afnemen van compostthee. Het is een logisch gevolg
van een gedeelde visie.
Johan van Overbeek: “Als het gaat om compostthee, is Soiltech dè leverancier van Nederland
en daarom nemen we van hun af. Planten worden er vitaler van, groeien rustig en zijn
minder vatbaar voor ziektes en plagen. Maar we werken ook beide vanuit de overtuiging dat
de kracht van de natuur vooral uit de natuur zelf moet komen, en dat alleen vanuit die
benadering echte duurzame (=blijvende) kwaliteit kan voortkomen”
“Een omschrijving van het bedrijf? Soiltech begeleidt kwekers bij hun teelt, schenkt aandacht
aan problemen en denkt mee bij uitdagingen. Bovendien investeert Soiltech doorlopend in
kennis en ontwikkeling, iets wat helaas steeds minder wordt gedaan in de sector”.
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