Agriton bvba België krijgt ook een nieuwe thuisbasis
Evolutie is een goede zaak.
En dat mocht Agriton bvba
uit België ook ondervinden.
Agriton kende in België de
laatste jaren een goeie evolutie.
Naast het verwelkomen van
nieuwe collega’s, vulde het klantenbestand zich aan met overtuigde EM gebruikers. Zowel op
gebied van landbouw als naar de
particuliere gebruiker toe kenden de producten succes. EM
kan op vele vlakken worden toegepast en dat ondervonden ook
meer en meer Belgen. Gaande
van een sierboomkweker tot een
geitenboerderij, keer op keer bewezen de Effectieve Micro-organismen hun nut. Deze positieve

groei zorgde ervoor dat een groter pand meer dan nodig was.
Mesen
Na een lange zoektocht werd, in
het kleinste stadje van België,
Mesen, de ideale locatie voor
Agriton bvba en zijn eerlijk en
open filosofie, gevonden. Een
rustig landelijke omgeving is de
nieuwe thuisbasis van ‘onze’ Effectieve Micro-organismen.
Dé ideale plaats om energie en
creativiteit de vrije loop te laten.
En dat is ook wat Agriton bvba
voor de toekomst wenst. Creativiteit! Want iedere dag opnieuw
blijkt dat EM geen grenzen kent.
Onderzoek en praktijk leert ons
nog dagelijks dingen bij over de
werking van deze microscopisch

kleine wezentjes.
An Decoene
In 2010 is An Decoene de buitendienst komen versterken. An
richt zich grotendeels op de vermarketing van het particuliere
concept EM Naturrlijk Actief. Zij
geeft hiervoor voordrachten aan
geïnteresseerden en bouwt verder aan het dealernetwerk in
België.
Ook in België kijken ze dus met
open ogen de toekomst tegemoet,
en zijn meer dan klaar voor wat
op z’n minst een leerrijke reis in
de toekomstige tijd kan genoemd
worden.

EM Ltd inversteert in uitbreiding personeel

Ook EM Ltd in Engeland
groeit dynamisch in omzet
en personeel. Onderleiding
van Fran Box worden diverse markten en gebieden in
Engeland bewerkt.
Agriscot
Terugkijkend naar de landbouwbeurs Agriscot in Edinburgh
Schotland van 17 November
2010, kunnen wij spreken van
een zeer geslaagd evenement.

Met de volle ondersteuning van
onze nieuwe dealer Andy McCartney, hebben wij veel
van zijn klanten mogen
ontmoeten op de stand.
De heer McCartney
heeft een breed netwerk van agrariërs
en is zelf zeer enthousiast over het bevorderen van duurzame landbouw. Onze
kuilmonster met EM
Silage had een fantastisch geur van goed gefermenteerd ruwvoer. Deze
geur trok ook de aandacht van
vele nieuwe potentiele klanten.
Agriscot is waarschijnlijk de enige agrarische beurs in het Verenigd Koninkrijk waar de entree
nog gratis is. Dit is een enorme
stimulans en maakt het een populaire, goed bezochte beurs. We
zullen zeker volgens jaar weer
aanwezig zijn!
Peter Townley
Dit is een goede manier om mezelf aan u voor te stellen, met
name aan al die mensen die ik

nog niet persoonlijk heb mogen
ontmoeten. Mijn naam is Peter
Townley en ik ben in mei 2010
het EM-team in Engeland komen versterken als Business Development Manager. Als 14-jarige schooljongen hielp ik al mee
op een melkveebedrijf in Cheshire en werd mijn interesse gewekt voor de land- en tuinbouw.
Na mijn studie van veterinaire
wetenschappen aan de Universiteit van Bristol, heb ik mij aangesloten bij een gemengde diergeneeskundige praktijk in Somerset in het Zuidwesten van
Engeland. Mijn passie voor koeien en fokkerij groeide en daarom
ben ik na zes jaar overgestapt
naar de firma Genus ABS. Een
bedrif dat zich vandaag de dag
nog steeds bezig houdt met de
topfokkerij. Hier heb ik mijn expertise voor de melkveehouderij
verder kunnen
ontwikkelen,
met name de invloed van voeding op de vruchtbaarheid was
een onderwerp waar ik in die tijd
veel mee te maken kreeg. In
2009 ontmoet ik Jan Feersma
Hoekstra en Fran Box op de

landbouwbeurs Dairy Event. De
visie van EM Ltd met betrekking tot de gezondheid en de produktie van hoog produktief
melkvee, sprak mij erg aan. Nu
ben ik binnen EM Ltd verantwoordelijk voor de technische
ondersteuning van onze producten en het uitbouwen van ons
dealernetwerk in Engeland.
Mocht je hulp nodig hebben bij
het promoten van ons concept
aan uw klanten of heeft u technische vragen aarzel niet en
neem gerust eens contact
met mij op.

kunst en technologie, ben ik als
administratief medewerker begonnen bij Perkins Ltd, in Ottery St Mary. Hier ontmoette ik
Fran Box als leverancier van onder andere EM Silage. Vanaf februari 2010 ben ik dan ook een
dag in de week actief bij EM Ltd
en vier dagen bij Perkins. Ik ben
dan ook verantwoordelijk voor
alle design werk dat is gemaakt
op EM Ltd.

Erin Hill
Ik ben een meisje en
groeide op in een
groot gezin op een
traditionele Devon
boerderij in Colyton. Ik ben altijd al
erg enthousiast over
kunst en ontwerpen
geweest, zolang als ik
me kan herinneren. Na
het behalen van mijn Grafisch Ontwerp diploma in
2009 aan de Somerset College in

Professor Higa als spreker op Internationale
EM Conferentie 2010 in Polen
Op 11 en 12 juni 2010 werd er
een EM Symposium in Polen
georganiseerd. De Poolse organisatie had het veterinair
instituut van Pulawy bereid
gevonden om als gastlocatie
te fungeren. Dit veterinair
instituut speelt een belangrijke rol in de food safety
richtlijnen voor de European
Community.
Gefermenteerd varkensvoer
Sprekers uit diverse landen gaven acte de précense om hun bevindingen en onderzoeksresultaten te presenteren. Een aantal
onderzoeken op gebied van var-

kensvoeders gaf zeer interessante resultaten. Varkens, gevoederd met gefermenteerd voeder,
gaven zowel in Zwitsers als in
Belgisch onderzoek niet alleen
een betere voederconversie te
zien, als ook een snellere groei.
Vooral de snellere groei bij de
vrouwelijke dieren sprong in het
oog, terwijl bij de beren niet een
snellere groei werd gerealiseerd,
maar deze was niet significant.
Agriton gaat op korte termijn
één van deze proeven herhalen
op een Nederlands proefbedrijf.
Bijen
Ook was er een indrukwekkende

presentatie met betrekking tot
vuilbroed bij bijen. De onderzoeker had de bijen gevoerd met een
EM oplossing. De volken behandeld met EM vertoonden geen
vuilbroed, terwijl in de niet behandelde volken dit nog volop
werd aangetoond. Verder onderzoek is echter op dit gebied nog
wel nodig om een beter inzicht te
krijgen wat er nu eigenlijk precies gebeurd.
Speendip
Ook vermeldenswaardig is dat
onze oud stagiere Heleen Strockmeijer haar vuurdoop kreeg met
de presentatie van haar onder-

zoek aan de universiteit van
Leipzig. Heleen heeft in haar onderzoek significant aan kunnen

tonen dat EM Speendip niet in
resultaten onder doet voor een
standaard Jodium dip.
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