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Wat vinden we normaal?

Bodem is levend ekosysteem,
Organische bemesting

Ploegen is niet best
Naakte bodem is slecht
Levende bodem is basis 

Bodem is enkel standplaats
Zonder kunstmest kan niet

Ploegen is nodig
Onkruidvrije bodem = proper
Onverteerd stro is normaal



Wat vinden we normaal?

Met kunstmest kan het niet,
Spuiten is soms nodig

Geen halmverkorter nodig
Natuurlijke afrijping

Ziektebestendige cultivars 

Zonder kunstmest kan niet
Wie niet spuit heeft niks
halmverkorters of legeren
Roundup voor het dorsen
Moderne cultivars, GMO



Kruiden zijn nodig,
Gevarieerd menu

Optimale opbrengst
Natuurlijke bemesting

Hooi is best

Onkruiden kan niet
Alleen gras is waardevol
Maximale kg-opbrengst
Kunstmest en drijfmest
Ingekuild gras is best

Wat vinden we normaal?



Wat vinden we normaal?

Houten bijenkasten
Ziekten zijn niet normaal

Natuurlijke ratenbouw
Biodiversiteit is nodig

Honing is beste wintervoer 

Kasten uit kunststof
Ziekten, varroa zijn overal

Goedkope kunstraat
reizen naar monoculture

Suiker = beste wintervoer



Wat vinden we normaal?

Varkens in gesloten stallen,
Hoesten is normaal,

Kanibalisme is normaal,
Huidproblemen ook,

Alcalisch leidingwater

Dierenwelzijn telt,
Hoesten is uitzonderlijk,

Kanibalisme is niet normaal,
Huidproblemen ook niet,

Licht zuur drinkwater 



Wat vinden we normaal?

Dierenwelzijn = basis voor 
duurzame produktie,

Ziekten zijn uitzondelijk,
Echte kwaliteitseieren  

Biolabel 

Alleen maximale winst telt,
Ziekten zijn normaal,

Zonder antibiotica kan niet 
Eierkwaliteit volgens „norm”

Attesten ISO 9002, …



„Men kan een probleem niet oplossen, 
met behulp van dezelfde denkwijze, 
die tot het probleem heeft geleid.” 

Albert Einstein



Wie al die afwijkende 
toestanden „normaal” vindt,
kan nu rustig naar huis…

om verder te slapen…



Pas op!
Jachtseizoen

Helaas blijkt de waarheid
soms anders dan we denken…



Bioelectronica, 
globale beoordeling van het milieu
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Bioelectronica, 
bepalen van ekologische niches

zuur basisch
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Gezond voedsel
plantensap
enzymen, 
vitaminen

Fermentaties

Besmettelijke
bacteriën,

Rotting
Stank,

drijfmest

schimmels
antibiotica

wirussen
Civilisatie

ziekten



Bioelectronica, 
ekologische niche van gezonde bodem

zuur basisch
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Natuurlijke voedselkringloop

Gezonde mens/dier
Gezonde plant

Melkzure 
fermentatie

KompostGezonde bodem



Dr Hans Peter Rusch
Aantal bacteriekolonies in darmen van regenwormen

uit levende en bijna dode bodem



Dr Hans Peter Rusch
Aantal regenwormen per spadesteek

in vruchtbare, matige en bijna dode bodem



http://www.france-harrar.de

In een vruchtbare bodem zijn er veel „lithobionten”
(= chemo lithotrofe organismen)



Micro-organismen

Microflora
rhizosfeer
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Koolstof = energie voor bodemleven

Terra preta





Bijen, weinig honing

enkele versufte wormen, geen vogels

Ploegen na koolzaad



veel wormen, veel vogels

Ploegen van tarwestoppel



Mechanische 
vernietiging



Dr Hans Peter Rusch
Kwaliteit van bacterieflora voor en na

onderploegen van vers organisch materiaal



Chemische vernietiging



Dr Hans Peter Rusch
Kwaliteit van bacterieflora voor en na 

gebruik van gif voor cellengroei



Klei-humus
komplex

Organisch 
materiaal
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Micro-organismen

Microflora
rhizosfeer

BIOGAS

Azotobacter

Rhizobium
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Het hele leger helpers van de boer is kompleet vers lagen



„Verbeterde” voedselkringloop

zieke mens/dier

zieke plant

dode bodemchemie

Rotte drijfmest



Super kg-opbrengsten, dank zij 
chemie tegen „schadeverwekkers”?



Produkten van allerhoogste kwaliteit?



Voedselkwaliteit

� schadelijk voedsel

� Neutraal voedsel

� gezond voedsel

� erg gezond voedsel

� genezend voedsel

�

�

�

�

�

�

zuur basisch
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POMME DE TERRE ET DORYPHORES 
ETUDE DU rH2

OXYDATIO

REDUCTION

FEUILLE SAINE

FEUILLE 

INSECTE

EAU

rH2

OXYDATION
PARASITISME

SURVOLTAGE

Gezond gewas

Beginnende vraatschade

Massale vraatschade

PARASITEN EN ZIEKTEN

Voorbeeld: Koloradokever en rH 2 van blad

Oxidatiestress in de plant = 
insectenvraat, schimmels, virussen

OXIDATIE 
HOOG REDOXPOTENTIAAL
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BE metingen en 
vergiftiging van bijen

W. Londzin en P. Vanhoof, 2010.



Bijen als milieu-indicator



5555

1111

3333

4444

2222

1111 Bijenwas

2222 Honing en bijenbrood

3333 Vers stuifmeel

4444 Jonge bijen

5555 Larven

Honingbijen
Gram -

Gram -

Gram +

Gram +



Wat heeft een bijenvolk nodig?

Een nestplaats die de bijen zelf kiezen
volgens hun levenservaring van 80 miljoen jaar 

1





Biodiversiteit, rijk en langdurig
aanbod aan stuifmeel en nectar

2

Wat heeft een bijenvolk nodig?



Bijenkast, vooral aangepast aan de bijen
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Wat heeft een bijenvolk nodig?



4

Zuivere was = zuivere kunstraat 
= zuivere raten = gezond broed

Wat heeft een bijenvolk nodig?



� serocka

Zonder zuivere kunstraat kan
men de prestaties van een
koningin niet beoordelen.

Bogdan Macewicz, Chojna





Een goede koningin van een lokaal bijenras, 
aangepast aan het plaatselijk milieu
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Wat heeft een bijenvolk nodig?



Bijen, die veel propolis en stuifmeel halen
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Wat heeft een bijenvolk nodig?



Een voldoende voorraad eigen honing,
die niet ontstond door roven van andere volken 
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Wat heeft een bijenvolk nodig?
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Een imker, die erg van zijn bijen houdt
en beseft dat de bijen ook iets nodig hebben.

Wat heeft een bijenvolk nodig?



Hoe willen we verder?
Nog meer landbouwchemie?  GMO?

De cultuur van het DODEN



Landbouw volgens de Natuurwetten?
De cultuur van het LEVEN

Hoe willen we verder?



Hoe willen we verder?
Gebruik maken van 

eeuwenoude beproefde 
natuurkrachten?

Maken we alle 
natuurkrachten kapot om 

een eigen orde in te stellen?

De keuze is aan ons!



Bijenvriendelijke melk?

Koeien begrazen extensief 
beheerd weiland

Bijen halen nectar en stuifmeel
van gezonde planten

De melkveehouder betaalt
geen boete voor overproduktie

De konsument koopt melk
van hogere kwaliteit

Zowel de imker als de boer,
dus de bijen en de wormen, 

hebben er baat bij.



Dank u voor uw aandacht

Bioelectronische metingen en advies
Peter Vanhoof

82-103 Jantar gm. Stegna, ul. Gdanska 31

Tel: +48 55 247 79 63
GSM: +48 513 776 441

pastrus@wp.pl
Skype: „pastrus” in „Jantar”


