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EM infomiddag bij nieuw verkooppunt | Sneek 1 november 

 

Vrijdagmiddag 1 november is er een 
speciale informatiemiddag over EM. 
U bent welkom bij onze nieuw 
verkooppunt Lotus Natuurvoeding in 
Sneek. 
 
Deze middag kunt u kennis maken met de 
EM-Technologie, Wipe&Clean en onze 
natuurlijke producten die bijdragen aan 
een betere bodemvruchtbaarheid. Leer 
meer over de waarde van Effectieve 

Micro-organismen, Bokashi, 
Zeeschelpenkalk, Kleimineralen en 
MestBest. 
 
Een gezonde plant begint met een 
gezonde bodem! 
 

WAAR: Lotus Natuurvoeding, Singel 5 in 
Sneek. 0515 - 424 142 
DATUM: Vrijdag 1 november 14.00 uur – 
17.00 uur

 

 

EM lezing | Tuinwijck Groningen 7 november 
 
‘Natuurlijk en duurzaam (moes)tuinieren met 
EM Effectieve Micro organismen’ 

 
Volkstuinvereniging Tuinwijck organiseert 
een lezing over natuurlijk (moes)tuinieren. 
Tijdens deze lezing komt u meer te weten over 
welke bodemprocessen van belang zijn voor 
een optimale bodemvruchtbaarheid. Een 
gezonde plant begint immers met een goede 
bodemvruchtbaarheid. Wilt u (moes)tuinieren 
zonder gif maar mét oog voor het bodem-
leven? Kom dan naar deze informatieve lezing. 
 
Er wordt tevens (praktisch) ingegaan op de 
nuttige werking van o.a. EM Effectieve Micro-
organismen, Bokashi, Kleimineralen, 
Zeeschelpenkalk, en hoe deze producten 
bijdragen aan een optimale bodem.  
 
EM is een combinatie van nuttige, opbouwen-
de micro-organismen, die vrij in de natuur 
voorkomen en niet gemanipuleerd zijn.  

EM is breed inzetbaar en verbetert onder 
meer de bodemkwaliteit, bodemvrucht-
baarheid, groei en kwaliteit van gewassen 
aanzienlijk. EM wordt gebruikt om de 
natuurlijke weerstand van bodem, plant, 
water, mens & dier te verhogen.  
 
EM-Technologie wordt niet alleen in door 
particulieren ingezet, maar ook met succes 
toegepast door de professionele land- en 
tuinbouw. 
 
Met de methode Bokashi kunt u eenvoudig uw 
eigen etensresten omzetten tot een 
waardevol organisch materiaal voor de 
bodem. In de lezing wordt uitgelegd wat de 
verschillen zijn tussen compost en Bokashi, 
hoe u dit gemakkelijk zelf kunt maken en wat 
de waarde is voor de bodem. 
 

WAAR: Tuinwijck, Helperzoom 8 in Groningen 
DATUM: Donderdag 17 november 20.00 uur

 

 

 



Voorlopige resultaten | demotuin Ecoterp 

 
Ecoterp is een kleinschalig biologische tuin in 
Ureterp, Friesland. Sinds twee jaar is Ecoterp 
ook een demo-tuin waar u de verschillen 
tussen gewone bemesting en het Agriton-
systeem in de praktijk kunt zien. 
 
Jacquelien Plat van Ecoterp: “We zijn dit jaar 
wegens de weersomstandigheden laat 
opgestart met de tuin. Dit is nog steeds aan 
alles te merken. Om de grond vruchtbaar te 
maken, hebben we al in het najaar veel 
bladeren aangebracht op de tuin. Dit is helaas 
helemaal weggewaaid en daarna voor de 
tweede keer nog eens. Bemesten met Agriton 
producten, viel door de enorme wind daarom 
ook niet mee. Ook dat werd door de wind 
meegenomen, waardoor we het deels 
opnieuw moesten bemesten. Gelukkig bleef 

de kippenmest en de koemest wel goed liggen 
en zorgde er zelfs voor dat de bladeren beter 
bleven liggen. 
 
Net als vorig jaar is er een verschil te zien 
tussen de gewassen die met de producten van 
Agriton bemest zijn. Maar dit is niet 
spectaculair. Dit jaar lijkt het zelfs zo te zijn 
dat wat niet met Agriton bemest is, beter 
gaat. Komt dat dit jaar misschien door de 
extreme weersomstandigheden in het 
voorjaar? Er schijnen 3 seizoenen over heen te 
moeten gaan voordat het echt gaat werken. 
 
De tuin is ingedeeld in twee delen. Links 
Agriton en rechts niet- Agriton. Of als het zo 
uitkomt voor Agriton en achter niet-Agriton. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
Bij de courgettes, wortels, bonen en paksoi is geen verschil waarneembaar. Hetzelfde geldt voor de 

peulen, terwijl hierbij vorig jaar toch duidelijk een verschil was in het voordeel van Agriton. 
 

 
Bij de snijbieten, spinazie en ook gewone bieten lijkt Agriton juist minder goed te werken.

http://ecoterp.files.wordpress.com/2013/08/img_0760.jpg
http://ecoterp.files.wordpress.com/2013/08/img_0762.jpg
http://ecoterp.files.wordpress.com/2013/08/img_0761.jpg
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De eerste aardappels zijn geoogst. Hierbij is dit 
jaar een duidelijk verschil te zien tussen wat 
met Agriton bemest is en wat niet. 

Links (Agriton) ziet er gezond uit. Rechts (niet 
Agriton) is aangevreten. Waardoor?? We 
hebben geen idee. We hebben dit bemest met 
koeienmest. Ook hebben we kalk aangebracht 
en, zoals al eerder vermeld, bladeren vroeg in 
het voorjaar. Op dit deel van de tuin had de 
wind minder vat en bleef alles beter liggen.  
 
Wellicht is dat de reden waarom hier de 
aardappels het beter doen met de Agriton 
bemesting in verhouding tot het andere deel. 
We hebben overigens een veel minder grote 
opbrengst dan vorig jaar. Dit is voor beide 
zijden hetzelfde”. 
 
Meer informatie op www.ecoterp.nl. 

 

EM Kunst 
 
Gevierde kunstenaars Kaneli &Smit uit Groningen werken met lokale natuurlijke materialen zoals 
Groningse klei, zand en leem. Onderstaand schilderij is gemaakt met onder andere EM-
keramiekpoeder. Voor meer beeldend werk zie www.kaneli-smit.nl. 

 

 
Sæ-earm Sinus (EM-kunst) KANELI & SMIT 2013 

 

http://www.ecoterp.nl/
http://www.kaneli-smit.nl/
http://ecoterp.files.wordpress.com/2013/08/getattachment-3.jpg


EM Gebruikerstip! 

 
EM Verkooppunt MulderAgro in Kollumerzwaag (Fr.) 
heeft een handige toepassing gemaakt met de 
Dosatron doseerpomp voor het verdund toedienen 
van Microferm in de stal of tuin. Gespot bij de 
feestelijke jubileum dag van EM Agriton in België. 
Wat heeft u nodig? 
 

 Dosatron (doseerpomp) 
 Slangenhaspel 
 Microferm Bag-in-Box 
 Steekwagen o.i.d. 

 
Wilt u meer informatie over deze toepassing of de 
Dosatron doseerpomp? Neem dan contact op ons of 
met MulderAgro, Foarwei 45 in Kollumerzwaag. 
www.mulderagro.nl
 

 
Groene Passie | 22 t/m 24 nov Apeldoorn
 

 
 
Ook dit jaar staan wij weer op de Groene 
Passie. Dé beurs voor natuurlijke en duurzaam 
(moes)tuinieren. 
 
Wij informeren u graag over EM, Bokashi en 
andere natuurlijke middelen voor het 
verhogen van de bodemvruchtbaarheid van 
uw (moes)tuin. 
Groene Passie biedt de bezoeker een breed 
assortiment zaden en plantgoed, 
innovatieve tuingereedschappen en 
producten om de oogst te verwerken. 
 

Op de eerste etage van de Americahal is de 
bezoeker welkom voor een uitgebreid 
programma met lezingen over interessante 
thema’s op het gebied van natuurlijk 
tuinieren. Ook wij verzorgen een lezing over 
bodemvruchtbaarheid. Verder zijn er diverse 
boeiende workshops en demonstraties. 
 
Deze unieke en eigentijdse beurs vindt plaats 
in de Americahal te Apeldoorn, van 22 tot en 
met 24 november 2013. 
De openingstijden zijn: vrijdag 22 – zondag 24 
november van 10:30 tot 18:00 uur. 
 
Op www.groenepassie.nl u meer  vindt 
informatie en zijn ook toegangskaarten met 
korting te downloaden.

 

Actuele verkooppunten 

 
Er is een groeiend aantal verkooppunten waar u onze producten kunt verkrijgen of bestellen. Een 
volledig overzicht bekijkt u op http://www.emna.eu/nl/Dealers  . 

 
 

Deze nieuwsbrief EM Natuurlijk Actief is een initiatief van de firma EM Agriton bv. Voor meer informatie en advies kunt u 
contact opnemen met: EM Agriton Natuurlijk Actief | Molenstraat 10-1 | 8391 AJ Noordwolde | 0561-433 115 

www.emna.eu/nl | svos@agriton.nl | Typfouten voorbehouden. 
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