


Dr Hans Peter Rusch 

Geboren op 1906 in Oost Pruisen 
Overleden in 1977 in Zuid Frankrijk 
 
Arts, ginecoloog, bacterioloog 
- Ontwikkelde preparaat symbioflor 
- Ontdekte kringloop van levende substanties 
 
 
Sinds samenwerking met Muller 
- Studie van bacteriologie in bodem 
- Ontwikkeling van Rusch-test 
- Begeleiding van 700 bedrijven 
- Ontwikkeling van organisch biologische landbouw (Muller-Rusch methode) 
- Systeem voor enting van melk na pasteurisatie 

 
Zoon Volker Rusch is directeur van een groot microbiologisch instituut in Herborn (D) 

 
 



Chemische analyse  
= bepaling hoeveelheid bouwstoffen 



Kwaliteit ≠hoeveelheid 

De rol van de architect en de bouwvakker 



 

Malbork (Polen) 

Architect plant een geordende structuur 



Samen realiseren we dit plan 



 

De architect = de Natuur 
Realisatie = het Leven 
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Wat zoeken we? 

Hoeveel Leven? Kwaliteit van Leven? 



Techniek j = kwantiteitstest 

10 g grond + 50 ml fys. zoutoplossing 

48 uur op 27°C in broedstoof 
dan aantal cellen tellen 



Techniek j = rottingsbacteriën 
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Techniek k = kwantiteitstest 

10 g grond + 50 ml fys. zoutoplossing + suiker 

48 uur op 27°C in broedstoof 
dan aantal cellen tellen 



Techniek k = microflora rhizosfeer 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=BSSY39R7LXw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=BSSY39R7LXw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=BSSY39R7LXw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=BSSY39R7LXw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=BSSY39R7LXw
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Vruchtbare bodem =  
veel Leven in de humus 

+ veel Leven in de rhizosfeer 



 

Terra preta 
28 



Techniek l kwaliteitstest humus 

j 
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48 uur 27°C 



Techniek m kwaliteitstest rhizosfeer 

k 
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48 uur 27°C 



Techniek l en m beoordeling 

Biologische index  
< 1,0 = overwegend slechte bacterien 
> 5,0 = vruchtbare bodem 
 



Kringloop van levende substantie 
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(Leven als niet pathogeen virus) 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=YgFVPKwPc18
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=YgFVPKwPc18


 

Goed plan van de architect 
een diversiteit aan vaklui 

vormt samen een duurzame structuur 



 

Niet geplande structuur                 . 

                        = kwaliteitsverlies 



 

Niet geplande structuur                 . 

                        = kwaliteitsverlies 



Kwaliteit van bacterieflora  

voor en na onderploegen van vers organisch materiaal 

02 40 58 20 26 54 00 29 71 04 08 88 4,9 2,7 
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Niet geplande structuur                 . 

                        = kwaliteitsverlies 



 

Vergiftigd bodemleven  
Minder diversiteit = kwaliteitsverlies 



 

Vergiftigd bodemleven  
Minder diversiteit = kwaliteitsverlies 



 

Vergiftigd bodemleven  
Minder diversiteit = kwaliteitsverlies 



Kwaliteit van bacterieflora  

voor en na gebruik van gif voor cellengroei 
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Vergiftigde bodemleven 
Minder diversiteit = kwaliteitsverlies 



 

Het hele leger helpers van de boer is kompleet verslagen 
41 



 

 

 

Het idee van de Architect is vernield 
de diversiteit aan vaklui is weg 

de duurzame structuur is verloren 
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Techniek l en m = kwaliteitstest 



Vergelijking van meststoffen 

 











 
Pas op! 

Jachtseizoen 

Helaas blijkt de waarheid 

soms anders dan we denken… 



‟Men kan een probleem niet oplossen 
met dezelfde mentaliteit,  

die het probleem veroorzaakt heeft.”  
 

Albert Einstein 



Dank je voor de aandacht 

Peter Vanhoof 
 

ul. Gdańska 31 
PL 82-103 Jantar  
 

Tel: 0048 55 247 79 63 
mobiel: 0048 513 776 441 
www.pasiekaustrusi.pl/nl 
pastrus@wp.pl 


