
FertiSoil
Een gewas is zo gezond als de bodem waarin het groeit!
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FERTI-SOIL in vaste planten 
De bodem is de maag van de plant. Voor een gezonde spijsvertering van deze maag is meer nodig dan 
alleen wat mineralen in de vorm van mest en kunstmest. In dit proces speelt de bodembiologie een 
cruciale rol. Organisch materiaal en door de wortel uitgescheiden exudaten dienen als voedsel voor 
bodemleven. Microben (bacteriën en schimmels) gaan hiermee aan de slag om organisch materiaal, zoals 
gewasresten, af te breken. Hierbij komen nutriënten vrij die deels door de plant en deels door bodemleven 
worden opgenomen. Deze bodemlevenactiviteit draagt bij aan de structuur en weerbaarheid van de 
bodem.

Microben kunnen alleen goed functioneren als zij in hun omgeving 
over de juiste sporenelementen beschikken en daarnaast het juiste 
‘gereedschap’ in handen hebben; namelijk enzymen, waar 
co-enzymen een cruciale rol in spelen. De microben zijn als het 
ware poppetjes, die met een schaar voedsel in stukken knippen. De 
schaar zijn de enzymen waarbij het scharnierpunt wordt gevormd 
door het co-enzym. Zonder dit co-enzym (het scharnierpuntje) 
werken de enzymen (de schaar) niet! Ferti-Soil ondersteunt en 
optimaliseert dit gehele proces. Het levert het juiste gereedschap 
(enzymen en co-enzymen) dat nodig is om het bodemleven 
optimaal te laten functioneren. 

FERTI-SOIL en gewasresten
Na de oogst verdienen de resten van ons gewas de volle aandacht. Gewasresten kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren aan de organische stof voorziening van de bodem. Organische stof draagt bij aan de 
weerbaarheid en het nutriënten- en vochthoudend vermogen van de bodem. Gewasresten kunnen echter 
ook een substraat vormen voor pathogenen. Met name de verhoute delen, dus stengels en dergelijke 
worden niet gemakkelijk verteerd en zijn daarom een ideale huisvesting voor pathogenen. En dat is waar 
Ferti-Soil sterk op werkt, op de verhoute delen vanwege de cellulose afbrekende eigenschappen. Het is 
daarom van belang om de omzetting van organisch materiaal in organische stof of humus zo snel mogelijk 
te laten verlopen.

Ferti-Soil bevat voor de afbraak van organisch materiaal belangrijke enzymen en sporenelementen. Spuit 1 
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