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Bewust boeren
zit in mijn DNA
HARRY SCHREUDER OVER ZIJN CONSTANTE STREVEN OM EEN BETERE BOER TE ZIJN
Hij was eind jaren negentig één van de eerste Nederlandse boeren met een eigen
website. Waarschijnlijk was hij gewoon de eerste. Omdat hij toen al Engelse volgers
had, koos hij als bedrijfsnaam Harrysfarm. Het gaat goed met Harry Schreuder.
Hij beleeft veel plezier aan zijn akkerbouwbedrijf van 49 hectare groot op de
vruchtbare poldergrond in Swifterbant (Flevoland). “Bewust boeren zit in mijn DNA.
Eigenlijk ben ik altijd bezig met de vraag wat mijn grond en gewassen nodig hebben,
en hoe ik met Harrysfarm bij kan dragen aan een beter milieu.”
Harry Schreuder woont al bijna heel zijn leven
in Swifterbant. “Mijn ouders verhuisden in 1967
vanuit Borgercompagnie (Groningen) naar
Flevoland om een boerenbedrijf te runnen.
Het bedrijf was van de overheid en diende als
voorbeeldbedrijf voor een nieuwe generatie
boeren. Ik ben op de boerderij opgegroeid, leerde
van jongs af aan al heel bewuste keuzes te maken
in dienst van het boerenleven. Daar waar broer en
een zus geen interesse hadden om serieus te
boeren, had ik dat wel. Mijn andere broer had
al een goede baan in de landbouw. Toen we het
bedrijf in 1996 van de overheid konden pachten,
heb ik dat gedaan. Vanaf toen stond het bedrijf
ook op mijn naam.”

Bewuste boeren voeden de wereld
Op Harrysfarm worden jaarlijks 500 ton
aardappelen, 600 ton uien, 200 ton wintertarwe
en 700 ton suikerbieten verbouwd. Die producten
gaan heel de wereld over. Harry Schreuder:
“Het is bijzonder om te beseffen dat mijn uien
op een lokale markt in Afrika verkocht worden.
En het is algemeen bekend dat van veel
Nederlandse aardappels McDonald’s-friet wordt
gemaakt.” Onderzoek wijst uit dat elke hectare
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grond vijf mensen voedt. Dat zou betekenen dat
Harrysfarm uit Swifterbant met bijna 50 hectare
grond 250 mensen van eten voorziet. “Dat is
inderdaad een mooie manier om concreet te
maken wat we hier bij Harrysfarm doen”, stelt hij.
“Uiteindelijk ben ik vooral bezig met de dagelijkse
gang van zaken: hoe is het weer en wat heeft dat
voor invloed op de grond, de manier waarop ik
ga strooien en op mijn gewassen? Mijn ui van dit
jaar is bijvoorbeeld een stuk grover dan vorig jaar.
Ik weet dat Brazilianen gek zijn op een grove ui.”

Kwaliteitsmeststoffen zijn juist duurzaam
Harry Schreuder is iedere dag heel bewust met
zijn akkerbouwbedrijf bezig. “Als boer wil ik
natuurlijk het maximale uit mijn land halen.
Dat begint bij een vruchtbare bodem en een
gedegen bemestingsplan. Ik gebruik onder andere
een mix van kunstmest, varkensmest, geitenmest
en champignonmest. Ik geloof sterk in de
combinatie van organische mest en kunstmest.
Om alleen organische mest te gebruiken, is
simpelweg niet reëel. Met kunstmest weet ik
precies wat ik mijn gewassen toedien. Ik kies
dan ook altijd voor kwaliteitsmeststoffen, omdat
ik er dan zeker van ben dat ik heel gericht kan
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Akkerranden brengen plezier
De boer uit Swifterbant kijkt graag met een
brede blik de wereld in. Zijn bedrijfsvoering wordt
dan ook steeds duurzamer. “Zo heb ik vijf jaar
geleden na enige bedenkingen toch gekozen voor
akkerranden. Het is ongelofelijk hoeveel plezier
ik hieraan beleef. Dan fiets ik over mijn land en
hoor ik de vogels fluiten. De vele bloemen
verrijken de omgeving. Verder heb ik zonne
panelen op het dak, heb ik een bijenhotel en
zijn er soms zelfs potjes honing van Harrysfarm
in omloop. Mijn drijfveer? Ik ben op zoek naar
de balans tussen maximaal produceren en goed
zijn voor de natuur.”

“Als boer heb
ik kunstmest
nodig om mijn
land gezond te
houden.”

De toekomst: een nóg betere boer

Soms is dat overweldigend. Dan denk ik aan mijn
vader, die nog geen gebruik kon maken van deze
nieuwe technieken. Hij hield zich ook staande.
Daarom is het voor mij belangrijk om keuzes te
maken op basis van mijn gevoel. Hierbij sta ik
open voor de ontwikkelingen van deze tijd.

Harry Schreuder kijkt positief naar de toekomst
van Harrysfarm. “Het ziet er niet naar uit dat
mijn kinderen het bedrijf van me over gaan
nemen. Vandaar dat ik ook niet een enorme
drang heb om te groeien. Bewust boeren is voor
mij veel interessanter. Ik wil vooral een betere
boer worden, met oog voor alle aspecten die bij
het boerenleven komen kijken. Als boer komen er
steeds meer ontwikkelingen en tools op ons af.

Zo ben ik bijvoorbeeld aan het experimenteren
met precisielandbouw. Laatst ben ik met mijn
eigen drone over mijn percelen gevlogen en zag ik
de open plekken. Dat geeft inzicht in hoe ik nog
beter met mijn land om kan gaan. Nee, als boeren
hebben we het zeker niet altijd gemakkelijk, maar
het zijn wel erg interessante tijden om zo slim
mogelijk met onze bedrijven om te gaan.”

BEWUST
BOEREN
Kunstmest draagt bij aan 50%
van de wereldvoedselproductie.
Zonder kunstmest zou de helft van
de wereldbevolking honger lijden.

MINDER
LANDBOUWGROND,
MEER BEWONERS

0.27

Steeds meer agrariërs boeren bewust en verkleinen
zo de CO2-voetafdruk van de voedselproductie.
Ze kiezen voor duurzame oplossingen die resulteren
in een gezonde bedrijfsvoering. De hele keten (van
zaadje tot eindproduct) wordt duurzaam ingericht
met maximale aandacht voor de bodemkwaliteit.
Kunstmest levert hierin een essentiële bijdrage.
Met een goed bemestingsplan, gedegen bemestingsadvies én de juiste strooierafstelling is kunstmest
zeer efficiënt. Boeren hebben zo de beschikking over
waardevolle landbouwgrond die maximaal rendeert.
Tegelijkertijd neemt ook de druk op het milieu af.

Dagelijks groeit de wereldbevolking
met 200.000 mensen. Elke dag
200.000 monden extra die gevoed
moeten worden. Terwijl de hoeveelheid beschikbare landbouwgrond
per persoon dramatisch afneemt en
de druk op milieu en klimaat
toeneemt. Een dilemma waar wij ons
goed bewust van zijn en waar boeren
in de praktijk dagelijks mee te maken
hebben.
De vraag is: hoe kan de wereldvoedselproductie verhoogd worden en de
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druk op het milieu tegelijkertijd
verlaagd? Kunstmest speelt door de
efficiënte aanvulling op organische
meststoffen een essentiële rol in het
verantwoord oplossen van dit vraagstuk. Ze verbeteren de productiviteit
van landbouwgrond en verlagen de
milieubelasting drastisch. Zonder de
inzet van kunstmest zou er zelfs een
groot voedselprobleem zijn.
De prijzen van gezond eten zouden
flink stijgen en landbouwgronden
zouden uitgeput raken.
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Landbouwgrond
(hectare / persoon)
1998

bron: Fertilizers Europe

strooien. Dan is de stikstofbenutting optimaal.
Iedereen denkt altijd dat organische mest zo
duurzaam is. Maar als boer heb ik kunstmest
nodig om mijn land gezond te houden en
gewassen te verbouwen. In mijn ogen is dat
pas duurzaam, vooral met een groeiende wereldbevolking. Zonder de inzet van kunstmest zou er
zelfs een groot voedselprobleem zijn.”

Wereldbevolking
(miljard)
2050

bron: Fertilizers Europe
1960
2 mensen gevoed door 1 hectare land
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2025
5 mensen gevoed door 1 hectare land
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Kwaliteitsmeststoffen
zijn breed strooibaar
én free-flowing
RICHARD SPANJER, KWALITEITSMANAGER
“Europa kent veel bewuste boeren die heel zorgvuldig met hun land omgaan
en dus ook alleen kwaliteitsmeststoffen strooien. Zo zijn ze immers verzekerd van
de hoogste opbrengsten en de minste verliezen. Er is ons alles aan gelegen dat
boeren vertrouwen hebben in onze kunstmest en optimaal met onze meststoffen
kunnen boeren. Daarom moet de korrel hard zijn, mag er geen stof vrijkomen,
moet de meststof goed te bewaren zijn en garanderen we over de jaren heen
een constante kwaliteit.”
“Dit betekent vanzelfsprekend dat we binnen
onze fabrieken strikte procedures hanteren.
Dat we via investeringen constant werken aan
een hogere kwaliteit. Dat moet ook, want onze
branche is in beweging. Neem de geavanceerde
strooiers waar boeren tegenwoordig mee werken.
De werkbreedtes worden steeds groter. Dan zal
de boer ook de beschikking moeten hebben over
een korrel die goed te strooien is, en waarvan
men zeker weet dat die op de juiste plekken
terecht komt. Anders zijn de opbrengsten nog
niet optimaal. Voor ons is het een opsteker dat
boeren aan ons terugkoppelen dat ze uitstekende
resultaten behalen met onze kunstmest.
Om constante hoge kwaliteit te leveren, zijn we
altijd met boeren, groot- en kleinhandelaren in
gesprek. We horen graag ervaringen om onszelf
te verbeteren en we adviseren bijvoorbeeld over
het opslaan en de handling van kunstmest.
Vaak wordt niet beseft dat kunstmest al meerdere
keren verplaatst is, voordat boeren het over hun
land strooien. Daarom is het kwaliteitsaspect voor
alle ketenpartners bij de opslag en handling van
meststoffen ook zo belangrijk.
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Kwaliteitsmeststof herkennen
Allereerst is goede kunstmest met de juiste
strooierinstelling breed strooibaar. En nog
belangrijker: de meststof dient altijd freeflowing te zijn; zelfs na opslag in de silo,
loods of big bag (onder de juiste condities!).
Is dit het geval, dan weet je zeker dat je de
beschikking hebt over een meststof die de
bodem en gewassen gedurende het hele seizoen
op de juiste manier gaat voeden.”

“Kwaliteitsaspect bij
opslag en
handling van
groot belang.”
9

Onze
merken
Nutramon
Nutramon is onze kalkammonsalpeter. Deze zeer
veelzijdige stikstofmeststof heeft veruit de laagste
CO2-footprint van Europa en is herkenbaar aan
zijn oranje korrels. Nutramon bevat 27% stikstof
en 4% MgO.

Granular 3

Kalkammonsalpeter met MgO 27N (+ 4MgO)

Nutramon + Granular 3 + CRF* ureum

Ammoniumsulfaat 21N (+ 24S)

Ammoniumsulfaat 21N (+ 24S)

Granular 3 is de merknaam voor onze zwavelzure
ammoniak, een zwavelmeststof met stikstof,
met een deeltjesgrootte van circa 3,3 mm.
Strooibreedtes van meer dan 36 meter zijn
hiermee haalbaar. De meststof bestaat uit
ammoniumsulfaat en bevat 21% stikstof en
24% zwavel (S), wat overeenkomt met 60% SO3.

OCI Exacote
De OCI Exacote-range biedt betrouwbare,
effectieve en milieuvriendelijke oplossingen
voor geavanceerde minerale bemesting.
Het productportfolio is gebaseerd op de
innovatieve technologie van gecontroleerd
vrijkomende meststoffen. CRF* ureum wordt
geblend met de hoogste kwaliteit NutramonKAS
en Granular 3 Ammoniumsulfaat (AS).
De voorspelbare afgiftecurve voor nutriënten
van 2 tot 3 maanden maakt een optimale
gewasopbrengst mogelijk.

Ammoniumsulfaat 21N (+ 24S)

Uitgebreide
specificaties:
www.oci-agro.com
Ureum 46N granules

Urean 30N

* gecontroleerd vrijkomende meststoffen
10
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Big-bags zijn goed recyclebaar

Gebruik alleen hefvorken
met afgeronde randen

Kwaliteitsbehoud
van onze meststoffen

Ga nooit onder een zware lading
lopen of staan

Onze kwaliteitsmeststoffen zijn met veel zorg geproduceerd.
Die kwaliteit wordt behouden door aandacht te besteden aan de
juiste opslag en handling van de meststoffen. Dit resulteert in een
langere houdbaarheid van de kunstmest.

Sla de meststoffen op in een overdekte,
droge en geventileerde ruimte

Bedek de stapel bij voorkeur met
een wit dekzeil zodat minder warmte
wordt aangetrokken

Bescherm de meststoffen tegen
vocht en zonlicht

Ons advies:

Tips voor blending

• Houd de silo vochtdicht
(denk ook aan de vul- en ontluchtingspijp).
• Dek los product altijd af met folie.
• Sla nitraathoudende meststoffen niet op
in de zon.
• Wees voorzichtig met het mengen
van verschillende producten.
• Bewaar geen restanten in de strooier.
• Let op lekkage uit de strooier, met name
op de openbare weg.
• Laat meststoffen niet onbeheerd in het
veld staan.

Nutramon en Granular 3 zijn hoogwaardige
ingrediënten voor het produceren van blends.
Door de gelijkmatige verdeling van de korrel
grootte ontstaan er homogene blends met goede
strooi-eigenschappen. Bij het blenden is het
echter belangrijk om rekening te houden met de
veiligheidseigenschappen van de ingrediënten.
Deze kunnen veranderen door het blenden.
Door twee niet-UN-geclassificeerde meststoffen
te mengen kán er een meststof ontstaan die wel
UN-geclassificeerd is. Bijna alle blends waar
Nutramon-KAS en ASS (ammoniumsulfaatsalpeter)
in worden gecombineerd, zijn UN-geclassificeerd.
Wij adviseren om deze meststoffen niet te blenden.

33%
67%

Maak een inkeping in de vorm
van een omgekeerde T op de
hiervoor gemarkeerde stippellijn
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Afstortpunt regelmatig verplaatsen
om ontmenging te vermijden

Rijd niet door de meststof

50%
50%

Een veel voorkomende blend is
50% Nutramon + 50% Granular 3.
Dit is een veilige blend

67%

33%
67%

33%

67%

33%

50%

50%

67% Granular 3 + 33% Nutramon = veilig.
Zo lang de blend minimaal 42%
Granular 3 bevat, is hij veilig

50%
50%

67%

33%

67%
33%

Een blend die bestaat uit
67% Nutramon + 33% Granular 3 =
UN-geclassificeerd
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Alles voor een
optimaal resultaat
Efficiënte bemesting zorgt dat landbouwgrond zo optimaal
mogelijk wordt gebruikt, en daardoor ook maximaal rendeert.
Deze mooie resultaten kunnen alleen worden behaald door de
slimme combinatie van kwaliteitsmeststoffen, een goed
bemestingsplan, bemestingsadvies en de juiste strooierafstelling.
Naast het verkopen van kunstmest, ondersteunen we boeren
en adviseurs ook graag bij hun werkzaamheden.
Strooien met Kennis: NutriNorm
Speciaal voor de Nederlandse markt ontwikkelden
we een unieke bemestingswebsite. Onder het
motto ‘Strooi met kennis’ geeft de website veel
praktische informatie over bemesting voor boeren
en adviseurs die de teelt willen optimaliseren.
Denk aan thema’s als bodemvruchtbaarheid,
mineraleen organische meststoffen en kunstmest
strooien. Met de directe keuzemogelijkheid naar
bepaalde gewassen en de filtermogelijkheden is
deze website eenvoudig en handig in het gebruik
voor iedereen die meer over bemesting wil weten.
Via NutriNorm.nl is het mogelijk een eigen
account te creëren. Via dit account kan gebruik
worden gemaakt van de NutriNorm Bemestingsplanner. Belangstellenden ontvangen bovendien
een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van
de laatste ontwikkelingen over bemesting,
strooitechniek en de toepassing van minerale
en organische meststoffen voor akkerbouw,
vollegrondsteelt en veehouderij.
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Belang van strooien op de juiste manier
De noodzakelijke giften zijn onder meer
afhankelijk van het te telen gewas, de bodem
gesteldheid, gebruik van organische mest en
klimaatomstandigheden. Kunstmeststrooiers die
tegenwoordig op de markt zijn, zorgen (als ze
juist zijn afgesteld) voor gelijkmatige spreiding.
Naast de afstelling van de strooier is de fysische
kwaliteit van de meststof van belang voor het
gelijkmatig verspreiden. Een goede constante
spreiding van de deeltjesgrootte en voldoende
weerstand tegen vergruizing vormen belangrijke
fysische eigenschappen van goed verstrooibare
meststoffen. Onze meststoffen voldoen aan de
hoogste fysische kwaliteit. Zo garanderen we
een optimale strooibaarheid.

Kwaliteit strooier en
kunstmest gaan hand
in hand
Strooierfabrikant Amazone en OCI Agro
hebben een belangrijke overeenkomst:
beide bedrijven staan voor topkwaliteit.
Friedrich Balmann: “We maken bij Amazone
vanaf 1883 landbouwmachines. Boeren die
kiezen voor een strooier én kunstmest van
de beste kwaliteit, bereiken in onze optiek
de meest optimale resultaten. Zo spelen de
grootte, hardheid en het gewicht van de
korrel een belangrijke rol bij hoe ver en goed
kunstmest te strooien is. Verder is ook de
stabiliteit van de kwaliteit van belang. Bij ons
worden de innovatieve strooiers ontwikkeld
en getest. We testen hier niet voor niets al
vele jaren met Nutramon. De eigenschappen
van deze KAS zijn zo stabiel, dat we
grenzeloos vertrouwen in deze kunstmest
hebben. Boeren kunnen dat ook hebben.
Door het gebruik van Nutramon weten ze
zeker dat ze hun strooiers slechts één keer
af hoeven te stellen om topprestaties op het
land te leveren.”

Op www.oci-agro.com vindt u strooitabellen
voor vele merken en typen strooiers en voor
alle gangbare werkbreedtes. De tabellen geven
de optimale afstelling van de strooier met
betrekking tot dosering en strooibeeld.
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OCI Customer Portal
De OCI Customer Portal is een multifunctioneel
platform. Het biedt onder andere een webshop
met klantspecifieke orders en rapportages.
De portal is 24/7 beschikbaar op de computer,
tablet of mobiel. Zo hebben onze klanten altijd
inzicht in alle relevante gegevens. Van een
openstaand contractvolume tot een bestelling.
Ze kunnen via de portal ook direct producten
en/of samples bestellen.

Zeker een aanrader,
de Customer Portal
Apps
Er zijn speciale apps voor boeren en adviseurs
ontwikkeld, die beschikbaar zijn op verschillende
platforms, zoals iOS en Android.
Zo is de ‘OCI Nutri-N App’ ontwikkeld om de
optimale stikstofafgift te berekenen. Met de
‘Agro Weather App’ kan het meest geschikte
moment worden gevonden voor diverse
agro-activiteiten. Kijk op www.oci-agro.com
voor downloadmogelijkheden of zoek in de
stores eenvoudig op ‘OCI’ of de naam van de app.
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Mekoson is een van de grootste handelaren
van kunstmest in België. Het bedrijf hielp
mee bij de ontwikkeling van OCI Customer
Portal en zou niet meer zonder de portal
willen.
Pierre Detry: “Het is een eenvoudig en
intelligent systeem. We hebben direct inzicht
in alle gegevens die voor ons relevant zijn.
Aangezien we jaarlijks duizenden tonnen
kunstmest bij OCI Agro bestellen, is dat
ontzettend handig. We krijgen meteen
bevestigingen binnen, zien wijzigingen
in ons contract en hebben actueel inzicht
in de status van leveringen. Via de portal
hebben we ook de beschikking over
verhelderende rapportages. Het gebruik
van deze portal is voor groothandelaren
zoals wij zeker een aanrader.”
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Productie meststoffen
Wij leven in een maatschappij waarin de druk op de natuur
groot is. Met het oog op het mileu, streven we ernaar om boeren
zoveel mogelijk te ondersteunen in het juiste gebruik van
kwaliteitsmeststoffen. Maar wat doen we zelf om bij te dragen
aan een duurzame wereld?
In West-Europa gelden voor de productie van
meststoffen strikte eisen wat betreft milieu
verontreiniging. Minder dan 1% van de stoffen
verdwijnt via emissie bij de fabricage. Het gebruik
van aardgas voor de productie van meststoffen
draagt voor ongeveer 2% bij aan de mondiale
kooldioxide-emissies. Onze emissieniveaus
voldoen ruimschoots aan de wettelijke eisen.
Daarnaast is ons beleid erop gericht emissies
zo laag mogelijk te houden door het gebruik
van de beste bestaande productietechnieken in
moderne fabrieken. We gaan in onze fabrieken
dan ook zeer efficiënt met energie om.

Nutramon, onze kalkammonsalpeter, is
hierdoor zelfs de KAS met de laagste CO2footprint van Europa! Met een innovatief
koelsysteem is de stofuitstoot gereduceerd
naar 0. Hiervoor ontvingen we de
Responsible Care Award van de VNCI
(Vereniging van de Nederlandse Chemische
Industrie).

In 2008 heeft OCI Agro geïnvesteerd om de N2Oemissie van de salpeterzuurfabrieken sterk te
verminderen. Hiermee besparen we op jaarbasis
twee miljoen ton CO2. In twee van de salpeterzuurfabrieken is de verwijdering zelfs 100%.
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“We produceren hier al heel lang kunstmest, vanaf 1929 om precies te zijn.
We zijn zelfs een van de grootste producenten in Europa en hebben fabrieken
over de hele wereld, zoals Egypte, Algerije en de Verenigde Staten. Er is in de loop
van de jaren veel veranderd, vernieuwd en verbeterd. Ik durf te stellen dat we
nooit stil staan. We zijn constant bezig om onszelf te verbeteren, om op de
meest milieubewuste manier kunstmest te produceren”.
“Care for growth is het basisprincipe van
waaruit we handelen. We dragen zorg voor
optimale resultaten van onze klanten.
Gaan relaties op de lange termijn met hen aan.
Aan de andere kant moet ieder plantje op de akker
jaar in jaar uit precies de juiste voeding krijgen.
Alleen zo kan op de meest duurzame manier het
maximale uit landbouwgrond gehaald worden.
We produceren hier uitstekende basismeststoffen,
zoals Nutramon-KAS (inderdaad, die met de oranje
korrel). Maar we maken ook de vernieuwende
meststof OCI Exacote, die twee tot drie maanden
lang continu voeding garandeert. En zo brengen
we nog veel meer interessante meststoffen op
de markt. Overigens verkopen we niet alleen
kunstmest.
We pakken de zorg voor onze klanten breed op
en ondersteunen de boeren. Zo ontwikkelden we
bijvoorbeeld een bemestingswebsite en speciale
apps voor boeren en adviseurs. Care for growth
is uiteraard ook van toepassing op onszelf.
We investeren constant in duurzame processen
en technieken. Zo ontwierpen we recent een
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nieuwe techniek, waardoor we een nog
constantere korrelgrootte garanderen.
Verder willen we vanuit ons basisprincipe
een wezenlijke bijdrage leveren aan de gehele
agrarische sector. Daarom werken we met
verschillende instanties heel hard én met
ontzettend veel plezier aan een duurzame keten
die maximaal rendement oplevert. Onze jaren
lange ervaring als kunstmestproducent komt
hierbij zeker van pas. Het maakt ons een
stabiele factor binnen de markt.”

Care for
growth
MARC VAN DOORN, COMMERCIEEL DIRECTEUR

“We pakken
de zorg
voor klanten
en boeren
breed op.”
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Onze klanten
vragen specifiek
naar kunstmest
met oranje korrel
Onder de handelsnaam OCI Agro verkoopt en distribueert
OCI Nitrogen B.V. meststoffen. OCI Nitrogen is als onderdeel
van het beursgenoteerde OCI N.V. één van de Europese marktleiders
in stikstofhoudende meststoffen, maar ook groot in het leveren
van verschillende industriële producten. Onze industriële producten
zijn grondstoffen voor toepassingen in de farmaceutische,
chemische en voedselindustrie. Eén van de industriële producten,
ammoniak, is de grondstof voor kunstmest. De meststoffen van
OCI spelen een essentiële rol in het verbeteren van de productiviteit
van de landbouw. Zo komen zij tegemoet aan de toenemende
voedselvraag in de wereld.

We werken graag op de lange termijn
met onze klanten samen. Dit omdat we ervan overtuigd zijn dat wanneer partijen elkaar door en door
kennen, we samen ook garant staan voor de beste
resultaten. OCI Agro en het Duitse AGRAVIS werken
alweer tientallen jaren samen. Manager Meststoffen
Ralf-Georg Dinter vertelt over zijn ervaringen.

Nederland

OCI Nitrogen
OCI Terminal Europoort

Frankrijk

OCI Agro France

Spanje

NIC Agro - 50%

Egypte

Egyptian Fertilizer Company (EFC)
Egyptian Basic Industries Corporation (EBIC) - 60%

Algerije

Sorfert Algérie - 51%

Verenigde Staten
OCI Partners LP
IFCo

OCI Nitrogen
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OCI Fertilizers locations

Brazilië

Fitco OCI Agro - 50%

“AGRAVIS is een van de grootste coöperaties naar
omzet in Europa. We bieden alles wat de boer nodig
heeft. Denk aan kunstmest, gewasbescherming,
mengvoer, maar ook energie. Ikzelf werk vanaf 1992
voor AGRAVIS. De samenwerking tussen beide
organisaties stamt al van vóór die tijd. Waarom deze
ons zo goed bevalt? We hebben een klik.
Wellicht omdat we onze services vanuit hetzelfde
uitgangspunt aanbieden: we willen onze klanten graag
helpen groeien. Niet alleen door het aanbieden van
producten van goede kwaliteit, maar juist door
meerwaarde toe te voegen. Daarom komen we graag
met oplossingen, advies en ondersteuning. Ons doel is
niet alleen het product te verkopen, maar een totale
service erbij aan te bieden. Verder is het ideaal
dat we snel en flexibel kunstmest kunnen ontvangen.
Een order plaatsen is ongecompliceerd; we krijgen
onze producten vervolgens via de weg of scheepvaart
aangeleverd.
Voor ons als groothandelaar is het een geruststelling
dat we verzekerd zijn van een constante kwaliteit.
We weten dat we via OCI Agro altijd de beschikking
hebben over kwaliteitsmeststoffen. En mocht er een
keer een probleem zijn, dan wordt er zo snel mogelijk
samen naar een oplossing gezocht. Door de jaren heen
weten we precies wat we aan OCI Agro hebben. Er zijn
wel eens wisselingen in contactpersonen, maar we
ervaren altijd dezelfde hoge kwaliteit van service.
Onze klanten zijn ook tevreden. Sommige boeren
vragen zelfs specifiek naar meststoffen van OCI; ‘de
kunstmest met de oranje korrel’ is nog het meest
herkenbaar. Boeren geven aan goede resultaten te
behalen en willen graag vasthouden aan dit succes.”
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Oog op de toekomst
Bewuste boeren staan aan de basis van een zeer wezenlijk
onderdeel van de toekomst: de voedselvoorziening.
Dagelijks groeit de wereldbevolking met 200.000 mensen.
En dat terwijl de hoeveelheid beschikbare landbouwgrond
per persoon drastisch afneemt. De vraag is dus essentieel:
hoe dragen we op een verantwoorde manier zorg voor
voldoende eten met een sterk groeiende wereldbevolking?
Kunstmest speelt hierin een belangrijke rol.
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Steeds meer boeren maken bewuste keuzes.
Zij willen de beschikking hebben over landbouwgrond die zo optimaal mogelijk wordt gebruikt
en, met oog voor het milieu, ook optimaal
rendeert. Een efficiënte en duurzame voedsel
productie is het best te realiseren door de
beschikbare organische mest optimaal te
combineren met kunstmest. Dankzij kunstmest
krijgt de bodem precies op het juiste moment
de juiste hoeveelheid voeding. Jaar in jaar uit.
Kortom: kunstmest maakt het voor boeren
mogelijk om op de lange termijn op minder
grond meer resultaat te behalen.

Dankzij onze kunstmest kunnen boeren op de
meest duurzame manier omgaan met hun
waardevolle landbouwgrond. We produceren
niet alleen m
 eststoffen; we ondersteunen
boeren en adviseurs ook in brede zin bij hun
werkzaamheden. We zijn ons er als geen ander
van bewust dat er alleen maximale resultaten
kunnen worden behaald door de combinatie van
kwaliteitsmeststoffen, een goed bemestingsplan,
bemestingsadvies en de juiste strooierafstelling.
Dat zijn dus ook allemaal thema’s waarin we ons
verdiepen en waarmee we ons binnen de markt
onderscheiden.

Hoogste opbrengsten, minste verliezen

Laten we bij onszelf beginnen

We produceren kwaliteitsmeststoffen sinds 1929.
Dat doen we met de grootst mogelijke zorg.
Zo verzekeren we de hoogste opbrengsten en
de minste verliezen. De productiviteit van de
landbouwgrond stijgt, terwijl de milieubelasting
afneemt.

Een duurzame wereld begint bij onszelf.
Daarom investeren we constant in nieuwe
processen en technieken. Onze productie
voldoet aan de strikte Europese eisen wat betreft
milieuwetgeving: we houden onze emissies laag
en gaan zeer efficiënt met energie om.

company brochure

21

STICHTING

Het gaat om de hele keten
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Uiteindelijk draait het om de meest
duurzame keten. Alleen zo kunnen
we als totale agrarische sector op een
verantwoorde manier zorg dragen voor
voldoende eten voor de sterk groeiende
wereldbevolking. Met onze jarenlange
ervaring beschouwen we onszelf als een
stabiele factor binnen de markt.
We gaan ook interessante samen
werkingsverbanden aan, zodat we
gezamenlijk het verschil kunnen
maken binnen de agrarische sector.
Wij ondersteunen actief projecten en
organisaties die duurzame landbouw
stimuleren, zoals de Nederlandse
stichting Veldleeuwerik, het Franse IAD
(Instituut voor Duurzame Landbouw)
en het Innovatiefonds voor Telers.
We inspireren elkaar om zo duurzaam
mogelijk met de aarde om te gaan.
We care for growth, vandaar dat we
vol enthousiasme deze samenwerkings
verbanden aangaan.

UU

“IAD bestaat sinds 2006, en is een coalitie van landbouw
partners met een gedeelde visie. Ons standpunt is helder:
we willen ecosystemen tot volle wasdom laten komen en
zoeken we naar een symbiose tussen natuur, bodem en
gewassen. We lobbyen op het hoogste niveau, zodat er
beslissingen worden genomen die ook echt tot de
verduurzaming van de landbouw leiden.
Dat is hard nodig. De intensieve landbouwmethoden
hebben immers hun grenzen bereikt, en dus moet het anders.
Het kan ook anders. Stikstof speelt hierin een cruciale rol.
Vandaar dat we samenwerken met OCI Agro, in onze ogen
dé specialist in stikstofbemesting. Het is een feit: grond die
verrijkt is met stikstof, heeft meer veerkracht en is ook vrucht
baarder. En uiteindelijk is een vruchtbare bodem die niet snel
uitgeput raakt, de basis van een duurzame landbouwketen.
Het is bijvoorbeeld erg belangrijk om het eiwitgehalte hoog
te houden in onze granen.
Het is een goede zaak dat bewuste boeren meer en meer
op zoek gaan naar nieuwe landbouwtechnieken, meer kennis,
uitstekende kunstmest en effectieve tools om bedrijfsmatig
te kunnen groeien. En daarmee meer omzet genereren.
Gelukkig ontwikkelt de landbouw zich ook zo, dat boeren in
staat worden gesteld om deze kwaliteitsslag te maken.
Samen zijn we op weg naar een circulaire invulling van de
landbouwketen, waarin alle elementen uit het agrarische leven
met elkaar in overeenstemming zijn. Dit is ook het uitgangspunt
van IAD. Zoals gezegd speelt kwalitatieve goede kunstmest
een cruciale rol. Om een duurzame én succesvolle keten veilig
te stellen, is er focus nodig voor de juiste bemesting op het
juiste moment. Voor ons als IAD is het in ieder geval interessant
om samen te werken met een partner als OCI Agro, die de
kwaliteit van meststoffen constant naar een hoger niveau tilt.”

•D

Bewust boeren is ons uitgangspunt. Vandaar dat we
initiatieven ondersteunen die duurzame landbouw
stimuleren. Vanuit onze visie zijn dat de initiatieven waarmee
we de hele keten verduurzamen, en dus vooruit helpen.
In het Franse IAD (Instituut voor Duurzame Landbouw)
vonden we een mooie samenwerkingspartner.
Christian Rousseau, één van de grondleggers, legt uit waar
IAD voor staat.

•D

Samen op
weg naar
circulaire
invulling
landbouwketen

We zijn constant in beweging om onze
productieprocessen te verduurzamen.
Van grondstof via productieproces
tot aan het eindproduct hanteren we
strenge kwaliteitseisen en -controles.
Zo zijn we ISO 9001 gecertificeerd en
lid van Fertilizers Europe. We voldoen
volledig aan de eisen van ‘product
stewardship’. Hiermee garanderen
we dat onze producten goed worden
geproduceerd, behandeld, opgeslagen
en gedistribueerd met betrekking tot
gezondheid, veiligheid, beveiliging en
milieu. We voldoen bovendien aan alle
eisen die gesteld zijn aan veilige
productie van voedsel.

Disclaimer
Alle informatie die door of namens OCI Agro verstrekt wordt
over onder meer eigenschappen, specificaties en toepassing
van producten is gebaseerd op onderzoek, met inbegrip van
de literatuur, en wordt geacht betrouwbaar te zijn.
OCI Agro kan geen aansprakelijkheid daarvoor aanvaarden, noch
voor het functioneren, noch voor de resultaten verkregen door
het gebruik van de producten of de desbetreffende informatie,
noch voor enigerlei schade die veroorzaakt kan worden door of
aan producten of door de informatie. De koper aanvaardt alle
verantwoordelijkheid die verbonden is met de toepassing van
de producten en het gebruik van de informatie.
OCI Agro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inbreuk op
handelsmerken, octrooien of andere rechten die in het bezit zijn
van of waarover zeggenschap wordt uitgeoefend door derden als
gevolg van uw productieproces, formulering, gebruik of verkoop
van de producten en informatie.
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OCI AGRO / OCI NITROGEN B.V.
Mijnweg 1, 6167 AC Geleen
P.O. Box 601, 6160 AP Geleen
The Netherlands
T +31 46 7020203
F +31 46 4528615
E info.agro@ocinitrogen.com
OCI AGRO FRANCE S.A.S.
3 Avenue Paul Langevin
Bat3 P. A Enora Park
33600 Pessac
France
T +33 535 140 0070
F +33 3 44 05 39 17
Office address
www.oci-agro.com
www.ocinitrogen.com
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