
Biostimulerend middel voor de rhizosfeer
Haal het maximale uit de wortel
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Een succesvolle maïsteelt wordt voorbereid vanaf het vroegste stadium. Daarbij gaat het erom vroegtijdig 
een efficiënte ontwikkeling van de beworteling te krijgen, zodat de plant:  
- water en minerale voedingsstoffen uit zijn omgeving beter kan benutten,  
- zijn weerbaarheid  tegen klimaatstress versterkt. 

Toegepast in de rij bij het zaaien bevordert het biostimulerend  middel explOrer de beworteling van de plant 
op een milieuvriendelijke manier: de kwaliteit van de grond en het water blijven gewaarborgd. 

Versterk het wortelstelsel van de maïs
Dankzij de werking van het biostimulerend middel explOrer, ontwikkelt de plant een sterker wortelstelsel.

Een plant met een dichtere, beter vertakte en diepere beworteling heeft toegang tot een grotere hoeveelheid 
minerale voedingsstoffen. 

Begin bij
het inzaaien…

Hoe hoger de waarde (1 tot 30), hoe dich-
ter en vertakter het wortelstelsel.

De metingen werden onder gecontroleerde omstandigheden uitgevoerd: rhizotrons in kassen.
Scannen van de maïswortels via het  WinRhizo-systeem.

Index van de wortelontwikkeling na 13 dagen

Met explOrer : 
- Wortellengte:                      + 25,2 %
- Wortelvolume:                  + 21,7 %
- Uitwisselingsoppervlak:  + 22,8 %
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…door biostimulatie 
van de rhizosfeer
Doe uw voordeel met de MIP-technologie
In de rij toegepast bij het zaaien van de maïs, laat de explOrer kor-
rel de werkzame bestanddelen vrij tijdens het kiemen van het zaad:

De mineralen stimuleren volgens het Mineral Inducer Pro-
cess (MIP) de enzymproductie door schimmels en bacteriën 
die aanwezig zijn rondom het zaad.

Deze enzymen bevorderen de oplosbaarheid van organische 
stoffen - plantaardige stoffen en algen - en geven waar-
devolle voedingsstoffen vrij voor de microflora zelf en voor 
de jonge plant.

De mycorrhizae ontwikkeling neemt toe. De  myceliumdra-
den helpen de plant om water en minerale voedingsstoffen 
beter te benutten.

De maïsplant ontwikkelt op deze manier sneller zijn rhizo-
sfeer en bladmassa. 

Het explOrer effect: 
onmiddellijk en zichtbaar vanaf de kieming tot de 
oogst
De ontwikkeling van de rhizosfeer met explOrer leidt tot:

- betere opname van minerale voedingsstoffen die aanwezig 
zijn in de bodem of afkomstig zijn van meststoffen en dierlijke 
mest, 

- betere bereikbaarheid van water,

- betere weerbaarheid tegen abiotische stresssituaties (hitte, 
droogte…), 

- betere productie.

Een unieke en doeltreffende werkwijze 
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explOrer geeft 
een forse impuls aan de 
activiteit van mycorrhizae 
In de rhizosfeer komen mycorrhizae schimmels voor die in sym-
biose met planten leven. Het mycelium dat zij aan de buitenkant 
van de wortel vormen gaat op zoek naar minerale voedingsstoffen 
en water in de bodem. Het zoekgebied van de wortels wordt op 
deze manier uitgebreid. Door de rhizosfeer te stimuleren bevordert        
explOrer de activiteit van mycorrhizae.

Een plant met meer mycorrhizae voedt zich beter, is stressbesten-
diger en benut op deze manier beter zijn productiepotentieel. 

Wortels met meer mycorrhizae zorgen voor een efficiëntere verkenning van de bodem

Intensiteit van de mycorrhizae bezetting van de wortels

DAP 18-46

explOrer

Duidelijk meer mycorrhizae met 
explOrer!

Maïswortels onder de microscoop - Bron: Welience - UMR Agroécologie INRA - Frankrijk / Universiteit van Bourgondië - Frankrijk

explOrerDAP 18-46

48,7 %

68,8 %

Mycorrhizae-draden Mycorrhizae-draden

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

N

N

N

N

N

P

P
P

P

PP P
Sp.

Sp.

Sp.

Sp.

Sp.

Bodemoplossing 
(water en mineralen)

   
Mycelium van  
mycorrhizae

Absorberend wortelhaar Sp.: Spoorelementen

De lengte van de myceliumdraden 
kan oplopen tot 150 miljoen kilo-
meter per ha!
Bron: INRA (Nationaal Instituut voor 
Landbouwkundig Onderzoek) - Frankrijk



explOrer versterkt de groei van de maïs en bewijst 
zijn effect bij de start
Resultaten: 4-6 bladstadium

explOrer verhoogt de 
productiviteit

Korrelmaïs
Korrel opbrengst

Kuilmaïs
Kuilmaïs opbrengst

…voor een 
succesvolle oogst!

Starters

explOrer

Starters

explOrer

+ 4,1 %

+ 5 %

Samenvatting van 107 veldproeven 
uitgevoerd in Europa in 2013 (Frankrijk, 
België, Nederland, Polen, Duitsland, 
Slovenië, Tsjechische Republiek). 
Vergelijking met verschillende starters. 
Meer dan 40.000 veldmetingen 
verzameld en samengevat.

explOrer, een makkelijk en doeltreffend middel dat het 
mogelijk maakt meer en beter te produceren door het po-
tentieel van de bodem, op een milieuvriendelijke manier, 
te benutten.

Effet
Starter

Starter
effect

Opbrengst-
effect

+ 8,7 %

+ 6,7 %

+ 13,1 %

+ 6,3 %

Planthoogte 

Wortellengte

Onbehandeld
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explOrer20 is een biostimulerend middel voor de rhizosfeer, en 
wordt geleverd in korrelvorm  (korrels tussen 2,5 en 4 mm).

Samenstelling explOrer20

Organische stof   26 %
CaO   20 %
MgO   11 %
SO3   10,5 %
K2O   1,7 %
totaal N  1,5 %
Spoorelementen (ijzer, mangaan, zink, jodium, boor…)

België: Gemengd organisch-mineraal bodemverbeterend middel

Nederland: Overige organische meststof

Gebruik
explOrer20 wordt in de rij toegepast. 
Aanbevolen dosis: 100 tot 200 kg/ha.
Kan in kwetsbare gebieden ingezet worden.
Geschikt voor biologische landbouw (Europese verordening EG 
834/2007 en EG 889/2008).

Verpakking
Zak van 25 kg (pallet van 50 zakken of 1.250 kg)
Big bag van 600 kg

Technische fiche

PRP Benelux
Burgmeester Stephen Demunterlaan 5, Bus 10 - 1090 JETTE - België
Tel: +32 (0) 11 22 99 61 - Fax: +32 (0) 11 22 99 62
contact@prp-technologies.be - www.prp-technologies.eu
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