Een solide
basis voor een
gezonde bodem

GESTEENTEMEEL

Actimin is een product van Solid’or BV en Vitasol BV
Vitasol BV

Postadres: Postbus 325, 2100 AH Heemstede

Solid’or BV

Postadres: Postbus 285, 6200 AG Maastricht

Bezoekadres: Manpadslaan 1, 2105 MA Heemstede

Bezoekadres: St. Lambertuslaan 9, 6212 AR Maastricht

T 023 - 558 3145 - info@actimin.nl

T 06 57 539 544 - info@solidor.nl

Gesteentemeel, of steenmeel, is een 100 procent
natuurlijk product van vulkanische oorsprong. Het
wordt gevormd door de stolling van lava en wordt
daarom ook wel lavameel of basaltmeel genoemd.
Actimin® onderscheidt zich door de nagenoeg
volledige biologische beschikbaarheid van de
mineralen en is koploper wat betreft het brede
spectrum en de hoge gehalten aan sporenelementen.

actimin.nl

Vitale natuur
begint bij de
minerale bodem
De samenstelling van de bodem speelt een
cruciale rol voor de gezondheid van bossen
en heide. De bodemmineralen vormen de
basis voor de voeding van bodemorganismen en de vegetatie. De samenstelling van
de in de mineralen besloten voorraad van
(sporen)elementen heeft een directe relatie
met de gezondheid van het ecosysteem en
het in stand houden van de biodiversiteit.

• Langdurige buffer tegen verzuring;
• Meer dan 17% basische kationen (K2O,
Verzuring van bossen
Het omgaan met de gevolgen van zure depositie in combinatie met een mineralogisch
verarmde bodem is de laatste jaren een belangrijk onderwerp geworden voor natuurbeheerders. Heidegebieden en ook de meeste
bossen vinden we op armere zandgronden.
Hoge beschikbaarheid van stikstof en fosfaat
blijft in deze gebieden ongewenst, zodat de
doelvegetatie niet verdrongen wordt door andere soorten. Echter, rijkheid aan verweerbare
bodemmineralen vormt een buffer om de verzuring het hoofd te bieden, en de brede reeks
aan (sporen)elementen in de mineralen zorgen dat alle biologische processen in planten
en dieren optimaal functioneren.
Het grotendeels verdwijnen van nuttige bodemmineralen op armere zandgronden heeft
gezorgd voor versnelde verzuring van de
vruchtbare toplaag. Daarnaast ontstaan tekorten aan voedingselementen voor het bodemvoedselweb en voor het bovengrondse
ecosysteem dat daarvan afhankelijk is, met
tot gevolg dat weerbaarheid en diversiteit afnemen. Ook komt er ruimte voor ongewenste
soorten die juist op de zuurdere en verarmde
gronden goed gedijen.

CaO en MgO);

• Hoogste gehalte aan sporenelementen;
• Zeer fijn gemalen voor goede

De oplossing

Natuurlijk en zuiver

Actimin® is een bodemverbeteraar die de bodemmineralen aanvult die nodig zijn om bodems te herstellen. Het biedt een grote buffer
aan verweerbare mineralen die langzaam, zonder plotselinge veranderingen in het milieu,
de zuurgraad van de bodem herstellen. Bij de
verwering van de mineralen uit het gesteentemeel onder invloed van zuren en microbiologie, komen voedingselementen vrij zoals
kalium, calcium en magnesium, maar ook een
zeer brede range aan sporenelementen.

Actimin® wordt gemaakt door malen van vulkanisch gesteente dat door afkoeling uit magma is ontstaan. Vulkanische gronden zijn erg
vruchtbaar en kunnen in korte tijd veel organische stof opbouwen.

Doordat (sporen)elementen uit het gesteentemeel — net als bij de oorspronkelijke bodemmineralen — langzaam vrijkomen, wordt een
zuurbuffer en voorraad aan voedingsstoffen
aangelegd voor vele jaren. De voedingsstoffen
komen vrij door natuurlijke processen die gestuurd worden door de activiteit van microbiolo-

Er wordt geen natuur opgeofferd om mijnen
te realiseren. Actimin is een nevenproduct van
bestaande winningen die grondstoffen leveren
voor civieltechnische doeleinden.

gie in samenspel met plantenwortels. Actimin®
lost niet op in bodemvocht en spoelt niet uit.

Actimin® wordt gewonnen staat hiervoor garant. Onze aanvoerroute naar de Benelux is
zeer kort.

Universiteit aangetoond dat Actimin® aanzienlijk hogere gehalten sporenelementen
heeft dan andere gesteentemelen.

• Bevat geen kalk, kwarts of asbestiforme
mineralen;

• Voldoet aan milieurichtlijnen en
is geregistreerd op de Nederlandse
inputlijst voor de biologische landbouw;

• Beschikbaar in bulk en big bags voor
technieken (inclusief spuittechnieken
voor bos- en heidegebieden);

• ‘Just in Time’ leveringen gegarandeerd.

Actimin® Mineralogische
samenstelling
Plagioklaas
Pyroxeen
Anorthoklaas
Forsteriet

Ilmeniet
Zeoliet
Biotiet
Amfibool

Een lage CO2 footprint vinden we belangrijk.
De nabijheid van de groeve in Duitsland waar

Het is door proeven in het Chemisch Biologisch Laboratorium Bodem van Wageningen

beschikbaarheid (< 0,063 mm);

toediening via traditionele strooi-

Actimin® is 100% natuurlijk. Bij de productie
wordt basalt gemalen, zonder toevoegingen
van hulpstoffen. De zuiverheid kunnen we
aantonen middels analyses op toxische stoffen
door geaccrediteerde laboratoria.

Actimin® is een bodemverbeteraar die
langdurig een breed scala aan (sporen)
elementen levert met een enkele
toediening.

Zorg
dragen voor
toekomstige
generaties

