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ENGROW

Type Afdekmateriaal: AW disk
Verdeler Disaghor Dockx
Foto's 

Algemene beschrijving Samengesteld uit natuurlijke vezels en natuurlijke latex
HD kwaliteit bestaat uit kokosvezel en jutte
LD kwaliteit bestaat uit kokosvezel
Verkrijgbaar in verschillende maten, zowel rond als vierkant

Voordelen Remt de vochtverdamping uit de bodem
Uitstekende onkruidwering
Snel aan te brengen
Laat probleemloos water en voeding door
Grondstoffen worden voor verwerking ontsmet

Nadelen LD na 1 jaar vervangen
HD na 2 jaar vervangen

Prijs HD rond, diameter 30 cm, 0,30 €/stuk
LD vierkant 25 cm, 0,40 €/stuk
HD vierkant 25 cm, 0,50 €/stuk

Algemeen 

Technische fiche
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Type Afdekmateriaal: blijvende gronddoek
Verdeler 
Foto's 

Algemene beschrijving Rijafstand 2,5 m; zwartstrook 0,5 m
Gronddoek 110 gr/m²
0,5 m x 100 m (20 €/rol)
1 doek (van 0,5 m) per rij (gaten in maken)

Voordelen Blijvend (maar 1 maal werk aan)
Ook de wortelonkruiden blijven weg
Houd bodem makkelijker vochtig in de zomer

Nadelen Woelmuizen
Kostprijs
Druppeldarm onder doek: moeilijk verstoppingen detecteren

Prijs * 4.000 lopende meter gronddoek per hectare (800 €/ha)
* 8.000 gronddoekpennen per hectare (840 €/ha)
Totaal 1.640 €/ha

Algemeen 

Technische fiche
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EM Agriton

Type Afdekmateriaal: bokashi
Verdeler Vertegenwoordiger Raf Thomassen
Foto's 

Algemene beschrijving Kan van elk type organisch materiaal worden gemaakt (o.a.: valfruit, snoeiafval, 
maaisel, bladmateriaal,…)
Toevoegen van microferm, zeeschelpenkalk en kleimineralen
8 weken luchtdicht laten fermenteren
11 €/m³ (aan toevoegingsmaterialen)
Eerste maal een laag van minimaal 5 cm aanbrengen
100 m³/ha (rijafstand 2,5 m; zwartstrook 0,5 m)

Voordelen Optimale voeding voor het bodemleven
Behoud van mineralen in het eigen bedrijf
Verhoogt de organische stofbalans
Vitale planten
Meer weerbaar tegen ziekten
Milieuvriendelijk
Besparing afvoerkosten organisch materiaal

Nadelen Wortelonkruiden blijven door de strooisellaag komen
Jaarlijks bijstrooien

Algemeen

Technische fiche
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http://boomplaten.be

Type Afdekmateriaal: Ecopla
Verdeler Disaghor-Dockx
Foto's 

Algemene beschrijving Vervaardigd uit recyclage materiaal: minimaal 40% papierslib, minimaal 40% compost 
(VLACO garantielabel), rest zijn vezels. Kan in alle vormen (rond, vierkant, rechthoekig, 
…) verkregen worden, op de gewenste maat, met één of meerdere plantgaten.

Voordelen Natuurlijke manier van onkruidbeheersing
Volledige onderdrukking van concurrerende vegetatie
100% biologisch afbreekbaar
Bevat bodemverbeterende elementen
Geeft voedingsstoffen traag vrij
Vormgeving zelf te kiezen
Betere waterhuishouding rond de plant

Nadelen Kostprijs
Moet na 1 à 3 jaar vernieuwd worden

Prijs 0,65 € per stuk (vierkant, 25 cm, één plantgat)

Algemeen

Technische fiche

http://boomplaten.be/
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Strovan

Type Afdekmateriaal: stropellets (pot)
Verdeler AVEVE
Foto's 

Algemene beschrijving Vervaardigd uit tarwestro
Zwelt door vocht (volume x 3 à 4)
200 gr/pot (10 l) strooien

Voordelen Dun strooien
Wateropnemend vermogen (300-400%)
Houdt vocht van bodem vast
Ph 6,2-6,4
Steriel tijdens productieproces
Weert slakken
Minder substraat nodig

Nadelen Jaarlijks bijstrooien (verdwijnt na 12-18 maanden)

Prijs 0,11 €/pot

Algemeen

Technische fiche
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Strovan

Type Afdekmateriaal: stropellets (strook)
Verdeler AVEVE
Foto's 

Algemene beschrijving Vervaardigd uit tarwestro
Zwelt door vocht (volume x 3 à 4)
20 kg/m² strooien (10 €)

Voordelen Dun strooien
Wateropnemend vermogen (300-400%)
Houdt vocht van bodem vast
Ph 6,2-6,4
Steriel tijdens productieproces
Weert slakken

Nadelen Jaarlijks bijstrooien (verdwijnt na 12-18 maanden)
Wortelonkruiden blijven komen
Kostprijs

Prijs 5.000 €/ha (rijafstand 2,5 m; zwartstrook 0,5 m)

Algemeen 

Technische fiche
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Type Afdekmateriaal: onder begroeiing (witte klaver)
Verdeler 
Foto's 

Algemene beschrijving Ingezaaid aan 10 kg/ha (vollevelds) (8,5 €/kg)
Rijafstand 2,5 m; zwartstrook 0,5 m (zwartstrook 2.000 m²/ha)

Voordelen 5-25 cm hoog, hoeft niet gemaaid te worden
Vlinderbloemigenfamilie brengt stikstof in de grond
Bloei vanaf mei (later als bessen)
Doorlevend, moet maar 1 maal ingezaaid worden
Kostprijs

Nadelen Vochtconcurrentie met de plant?
Aantrekkelijk voor ongewenste knaagdieren
Geen zwartstrook meer = lentenachtvorstproblemen?

Prijs 17 €/ha

Algemeen

Technische fiche
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