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Regra Langwerkende meststoffen
Meer gemak, 100% ORGANISCH.

Wat zijn Regra langzaam werkende meststoffen?
Regra geeft meststoffen af op het moment dat planten
dit nodig hebben. Over een periode van 8 maanden
worden uw planten voorzien van de belangrijke
voedingsstoffen.

Reguliere organische meststoffen geven vooral
plantenvoeding aan het begin van het groeiseizoen. De
Regra mestkorrels zorgen ervoor dat de voedingsstoffen
geleidelijk worden afgegeven tijdens het groeiseizoen.
Zo worden uw planten niet teveel of juist te weinig
bemest. Zo krijgt u gezonde planten die goed en lang
blijven groeien en bloeien. Tegelijk houdt u het gemakt
dat u slechts eenmaal per jaar uw planten hoeft te
bemesten. Het effect van de mestkorrel is bewezen door
een gezamenlijk onderzoek in samenwerking met Aeres
Hogeschool en NHL Stenden.

100% Circulair
Regra is een jong en dynamisch bedrijf dat organische meststoffen en biostimulanten ontwikkelt en
produceert, zowel voor particulieren als de professionele land- en tuinbouw. Circulariteit is één van
de belangrijke speerpunten binnen de visie van Regra. De circulaire mineralenkringloop vormt de
basis bij het gebruik en de verwerking van grondstoffen.

Onze toewijding:
Regra is toegewijd om minder delfstoffen te gebruiken, maar juist meer reststromen te hergebruiken
voor de groei van planten en zo de CO2 voetafdruk drastisch te verminderen.
Het gebruik van fossiele meststoffen (kunstmest) heeft nog steeds een groot aandeel in de Europese
meststoffenmarkt. De productie van kunstmest vergt veel natuurlijke grondstoffen en brengt een
grote CO2 footprint met zich mee. Eén kilo stikstof kunstmest veroorzaak bijna evenveel CO2 als één
liter diesel (2.3 kg vs 2.64kg)
Enerzijds worden dus fossiele mineralen geproduceerd voor de toepassing in de land- en tuinbouw,
maar ook als tuinbemesting. Aan de andere zijde van het proces worden veel mineralen (als mest)
afgevoerd als reststroom naar het buitenland toe. Bij Regra vinden wij dat dit anders kan.

Onze missie:
Regra zorgt ervoor dat milieubewuste bedrijven en consumenten gemakkelijker planten laten
bloeien en gezond kunnen houden.

Het microbiologische leven in de bodem zorgt voor

een gelijhkmatige afgifte van meststoffen. Zij

'eten' de korrel van buiten naar binnen op

waardoor de mineralen vrijkomen.
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onderzoek naar de Regra lANGWERKENDE
MESTSTOFKORREL

In samenwerking met:

OnderzoeksConsortium

Ontstaan van het project
Onderzoeksgroepen van de Aeres Hogeschool en NHL Stenden Hogeschool
hebben samen met Regra gewerkt aan een uitgebreid onderzoek naar
het optimaal benutten van (voorheen) laagwaardige reststromen door deze
te hergebruiken als ingrediënt voor hoogwaardige mestkorrels.

Noodzaak van het project
In de meststoffen- en plantensector wordt nog intensief gebruik gemaakt van synthetische
bemesting (kunstmest). De productie van kunstmest is een belastend proces voor het klimaat. Zowel
de delving van grondstoffen als de productie is een milieubelastend proces waarbij verschillende
schadelijke broeikasgassen vrijkomen. Regra kijkt verder dan alleen kunstmest en ontwikkelt nieuwe
(innovatieve) circulaire meststoffen. Eén van deze meststoffen is de ‘Regra langzaam afgevende
meststofkorrel’ die gezamenlijk met Aeres Hogeschool en NHL Stenden Hogeschool is onderzocht.

Onderzoek naar de Regra mestkorrel
Gedurende een periode van 8 maanden is onderzoek uitgevoerd naar de afgifte van voedingsstoffen
van de Regra mestkorrel in vergelijking met reguliere bemesting. Hierbij is specifiek onderzoek
gedaan naar de afbraak van de meststoffen tijdens en de mate waarin verschillende plantsoorten
deze stoffen konden opnemen. Doormiddel van regelmatige metingen werd inzichtelijk gemaakt
hoe diverse planten reageerden op de Regra meststofkorrels en reguliere meststoffen.

Ontstaan van het project
In November 2020 is gestart met het project waarbij gekozen is vier verschillende typen Regra
mestkorrels in de praktijk te testen. Naast de Regra meststofkorrels zijn ook verschillende
controlemetingen uitgevoerd door dezelfde planten geen bemesting en gangbare meststoffen toe te
dienen. Het onderzoeksteam heeft gekozen om drie verschillende soorten planten te testen tijdens
het onderzoek. Reden hiervoor is het monitoren van verschillen in de ontwikkeling van de planten
bij de meststoffen behandelingen. De plantenfysiologie kan onderling sterk verschillen waardoor
andere hoofd- en spoorelementen verhoudingen nodig kan zijn. De keuze is gemaakt om gebruik te
maken van de planten Calathea Ornata, Cyclamen Persicum en Primula Obconica. Deze drie
verschillende plantencategoriën zijn onderverdeeld in proefschema van vier groepen. Het onderzoek
is uitgevoerd middels een ‘Latijns Vierkant’ in de kas, waarbij een matrix is gevormd van de
verschillende plantcategoriën en de verschillende typen meststoffen.
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Samenvatting
In de periode 30 November 2020 tot en met 15 juli 2021 is er in een periode van bijna 8 maanden
onderzoek uitgevoerd naar de Regra lang werkende meststofkorrels. Het onderzoeksteam heeft vier
verschillende Regra mestkorrels onderzocht. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met
Aeres Hogeschool Dronten, NHL Stenden Hogeschool met ondersteuning van Regieorgaan SIA

Het praktijkonderzoek is uitgevoerd in de kas van de Aeres Hogeschool in Dronten. Deze kas is een
geklimatiseerde kas waarbij een gecontroleerde temperatuur van gemiddeld 23 graden werd
aangehouden, met een luchtvochtigheid van gemiddeld 70-75%.

Voor de start van het onderzoek is gemeten hoeveel hoofd- en sporenelementen aanwezig waren in
de potgrond. Daarnaast zijn de Regra mestkorrels ook geanalyseerd op de aanwezige mineralen.
Tijdens het onderzoek is gekozen voor drie verschillende plantensoorten: Calathea Ornata, Cyclamen
Persicum en Primula Obconica. Deze planten zijn vanaf stek opgepot in 9 cm potten met niet-
bemeste potgrond, afkomstig van de onderneming Lensli.

Alle planten zijn opgedeeld in vier plantgroepen. De plantengroei is gemeten in centimeters en
iedere twee weken gemeten, de herhalingen per plantgroep en behandeling werden apart gemeten.
Per tijdsinterval van anderhalve maand is een plantgroep ontnomen die door een laboratorium
geanalyseerd is op mineraalcontent, de Regra mestkorrels werden ook gemeten op
mineralencontent. Parallel aan het plantenonderzoek werd de structuurafbraak van de vier
verschillende mestkorrels in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool geanalyseerd op de
werkingsduur van de mestkorrels. Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van vier verschillende
controlemetingen naast de mestkorrels van Regra, dit waren;

1. Meststoffen zonder Regra additief
2. Regra additief
3. Regra additief
4. Geen bemesting.

Procentueel is er voor de 'normale bemesting' en Regra mestkorrels evenveel hoofd- en
spoorelementen toegevoegd per plant, zodat vanuit de basis het aanbod mineralen over het gehele
onderzoek gelijkwaardig was. Alle data is door het onderzoeksteam geanalyseerd en verwerkt tot
een samenvatting met een onderzoeksconclusie. Van de geteste Regra mestkorrels zijn twee
mestkorrels interessant genoeg bevonden om vervolgonderzoek naar te doen. Dit is de Regra
NutraMAX korrel en de NutraDura korrel.
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NutraMAX
De Regra NutraMAX mestkorrel heeft in de testperiode van 8 maanden gemiddeld meer dan 65%
van de meststoffen afgegeven. Dit betekent dat er er nog een klein gedeelte van de mineralen in de
korrel is achtergeleven waardoor de plant deze meststoffen langer kan benutten.
Tijdens de laatste afbraakonderzoeken waren de korrels van NutraMAX in een vergevorderd stadium
van afbraak, de korrels waren gemakkelijk te verpulveren, waardoor het NutraMAX additief al bijna
geheel door het microbiologische leven omgezet is naar organische stof. Bij de laatste meting (in
maand 8) bevatte de Cyclaam en Primula planten meer stikstof en kalium ten opzichte van de
'normale bemesting', qua fosforaandeel bevatte de Cyclaam iets meer fosfor bij de normale
bemesting. In het geval van de Calathea ging het aanbod stikstof en kalium gelijkwaardig op, hierbij
bevatte de Calathea planten met de normale bemesting iets meer stikstof en kalium. Aan het einde
van het onderzoek bevatte de NutraMAX korrels nog onbenutte mineralen die nog niet voldoende
zijn vrijgekomen voor de planten. De meststoffen uit de NutraMAX kwamen geleidelijker vrij
waardoor de mineraalcontent in deze planten, ten opzichte van de controlemetingen, minder
fluctueerde. Een constant aanbod van meststoffen draagt bij aan een stressbestendiger plant.

NutraDura
De Regra NutraDura mestkorrels heeft in de onderzoeksperiode van 8 maanden gemiddeld meer
dan 50% van de mineralen afgegeven aan de omgeving. Ten opzichte van de NutraMAX heeft de
NutraDura meer meststoffen vastgehouden. De NutraDura heeft een langere afgifteperiode van
meststoffen dan de NutraMax. Tijdens de laatste afbraakonderzoeken waren de korrels van
NutraDura in een minder vergevorderd stadium van afbraak in vergelijking met de NutraMAX
mestkorrel. De NutraDura mestkorrel had meer structuur en was minder aangetast door het
microbiologische leven in het substraat. De laatste meting (in maand 8) bevatte de Cyclaam meer
Kalium in de planten ten opzichte van de normale bemesting, qua fosfor- en stikstofaandeel bevatte
de Cyclaam, Primula en Calathea, behandeld met normale bemesting, meer Stikstof en Kalium. De
NutraDura meststkorrel heeft gemiddeld de helft van de mineralen afgegeven waardoor het aanbod
van mineralen uit deze korrels voor de planten minder was. Door het evenredige aanbod van
mineralen fluctureerde de mineraalcontent in de planten, behandeld met Regra mestkorrels,
significant minder dan de planten die behandeld waren met normale bemesting.
Met een 50% meststoffenafgifte is de NutraDura langer in staat meststoffen af te geven, voor
planten met een langer teelt/bloei seizoen kan dit van grote meerwaarde zijn.

Controlemetingen
Bij alle drie plantcategoriën is duidelijk te zien dat planten die geen bemesting hebben gehad
achterlopen qua groei, maar ook in mineralencontent. In de praktijk is te zien dat deze planten
minder bladstadia hebben doorlopen en eerder verwelkten.
De organische Regra additieven gaven dezelfde groeicurve en mineraalcontent weer als de planten
met geen bemesting. Dit betekent dat het Regra additief zelf geen invloed heeft op het groeistadia
van planten.
Voor meer infomatie neem contact op.

Samenvatting
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NutraMAX  Stikstof (N+):
In figuur 1 is ook het totale stikstofaandeel in de NutraMAX mestkorrel te zien. Het totale
stikstofaandeel laat een geleidelijk verloop zien in de grafiek. De afname (dus afgifte) van de stikstof
is ten opzichten van de startdatum met 61% afgenomen op de laatste meetdatum. Met een
correlatiecoëfficiënt van 0,9764 is de correlatie tussen de verschillende meetdata sterk, wat een
logisch verloop van de grafiek lijn verklaart.

NutraMAX Fosfaat (P2O5):
In figuur 1 is het totale aandeel fosfaat (P2O5) te zien. De curve in de grafieklijn van het fosfaat in
de NutraMAX mestkorrel is minder stijl. Een mogelijke verklaring voor deze curve kan de lage
synergetische werking van bodemmicroben op de fosforverbiding in de korrel, waardoor het het
fosfaat minder snel vrijkomt. De totale afname van het fosfaat betreft 25% vanaf de startdatum tot
en met het laatste meetmoment. Met een correlatiecoëfficiënt van 0,8489 is de correlatie sterk,
echter niet significant. Wanneer deze data vergeleken wordt met de fosforcontent van de
verschillende plantgroepen is een schommeling te zien in de analyses, een evenredige afname lijn
is niet te verklaren.

NutraMAX  Kalium (K2O):
In figuur 1 is tevens het kaliumaandeel te zien in de NutraMAX mestkorrel. De afname van de
kalium is net zoals bij de stikstof geleidelijk bij de verschillende analyses. Vanaf de startdatum tot
en met de laatste meetdatum is de kalium in de mestkorrel met 93% afgenomen. Met een
correlatiecoëfficiënt van 0,9595 kan geconcludeerd worden dat de kaliumwaarden bij de analyses
geleidelijk afnamen zonder onverklaarbare schommelingen.

Mineraalaandeel nUTRADURA & nUTRAmAX MESTKORREL

Figuur 1: mineralen aandeel NutraMAX mestkorrel.
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Nutradura  Stikstof (N+):
In figuur 2 is de het totale aandeel stikstof (N+) te zijn van de NutraDura mestkorrel.
Vanaf de startdatum tot en met de laatste meetdatum is het stikstofaandeel in de mestkorrel met
46% afgenomen. De correlatiecoëfficiënt van 0,86263 laat een minder evenredig verloop zien van
de afname in stikstof. Vanuit de data is te zien dat de stikstof in de eerste periode minder wordt
afgegeven, waarna bij latere meetmomenten de afgifte van stikstof sterker toeneemt.

Nutradura Fosfaat (P2O5):
In figuur 2 is tevens het totale fosfaat (P2O5) aandeel zien in de NutraDura mestkorrel gedurende
het onderzoek. In totaal is vanaf de startdatum tot en met het laatste meetmoment het
fosfaataandeel met 35% afgenomen. De correlatiecoëfficiënt van 0,9456 laat zien dat de afname
van fosfaat gedurende het onderzoek gelijk is zonder onverklaarbare schommelingen.

Nutradura  Kalium (K2O):
In figuur 2 is ook het totale kalium (K2O) aandeel te zien van de Nutradura mestkorrel. Vanaf de
startdatum tot en met het laatse meetmoment is het kalium aandeel met >99% afgenomen. Met een
bijbehorende correlatiecoëfficiënt van 0,9601 is een geleidelijke afname in het figuur te verklaren.

*Aandeel NPK per kilogram drogestof bij de start is ten opzichte van de NutraMAX mestkorrel lager door de lage viscositeit van
het additief. In het onderzoek is het mineralenaandeel per bloempot gelijk getrokken met de andere behandelingen.

Mineraal aandeel nUTRADURA & nUTRAmAX MESTKORREL

Figuur 2: mineralen aandeel NutraDURA mestkorrel.
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Mineraalopname planten
Gedurende het onderzoek is het aandeel opgenomen mineralen van de drie plantgroepen
geanalyseerd. In onderstaande grafieken is een overzicht geplaatst met de NPK gehalten van de
primula, cyclaam en calathea waarbij het startpunt en eindpunt nader gespecificeerd zijn.

In de grafieken is onderscheid gemaakt in verschillende behandelingen, namelijk:
- Geen meststoffen
- NutraMAX
- NutraDURA
- Normale meststoffen

PRIMULA:
De Primula laat in onderstaande grafieken een duidelijk verschil zien in de verschillende
behandelingen en mineralen. In alle drie de mineralen is te zien dat de NutraMAX mestkorrel de
NutraDURA mestkorrel en geen bemesting overstijgt. De NutraDURA heeft als een eigenschap dat
het de mineralen langer vasthoudt, dus langzamer afgeeft, wat terug te zien in de grafieken
hieronder. De NutraMAX mestkorrel laat op het meetmoment van 22-01 een lichtelijke achterstand
zien bij de mineralen stikstof en kalium. Het meetmoment van 20-07 laat echter een hoger aandeel
stikstof en kalium zien in de Primula planten. Dit duidt op een hoger aanbod beschikbare stikstof en
kalium wat gemakkelijk kan worden opgenomen door het wortelstelsel van de Primula planten, wat
een slow-realse effect suggereert.

Figuur 3: mineralen content Primula 22-1-21 Figuur 4: mineralen aandeel Primula 20-7-21
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CALATHEA:
De Calathea is een niet-bloemhoudende plant dat enkel blad vormt. De groei van de plant kent
geen stadia's zoals bloemhoudende planten dit kennen (nieuwe knop- en bloemzetting).
De groei van deze planten verloopt geleidelijker en er zijn minder piek behoeften naar mineralen.
Dit gegeven is terug te zien in de grafieken hieronder. Te zien is dat de opname bij de NutraMAX
mestkorrel geleidelijk opgaat met de normale meststoffen. Aan het eind van het onderzoek is een
duidelijk verschil te zien bij de behandelingen met geen meststoffen en de langer afgevende
mestkorrel NutraDURA.

CYCLAAM:
Net zoals de Primula laat de Cyclaam planten een duidelijk verloop zien in mineralenaandeel naar
verloop van tijd. De verschillen in stikstof content aan het begin van het onderzoek zijn miniem voor
het aanbod stikstof wat beschikbaar is, dit verschil is ook te zien in het aandeel fosfor in de Cyclaam
planten. Het aandeel stikstof en kalium in de planten zijn aan het einde van het onderzoek geheel
gedraaid in de andere grafiek. Aan het einde zijn sterke verschillen te zien in de planten behandeld
met NutraMAX. De NutraMAX mestkorrel had nog beschikking over mineralen die gemakkelijk door
de planten kon worden opgenomen, terwijl de planten behandeld met normale
meststoffen/NutraDURA geen of een gering aanbod van mineralen haddden.

Figuur 5 Figuur 6

Figuur 7 Figuur 8
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Figuur 9:

NutraMAX basis

Figuur 10:

NutraDURA basis

AFbraak verloop NutraDura & nutramax
Naast de afgifte en opname van mineralen bij planten werd parallel aan deze parameters ook de
afbraak van de 2 verschillende mestkorrels bijgehouden. Iedere twee weken werden samples
genomen om de consistentie van het afbraakproces te monitoren. Het onderzoek laat duidelijke
verschillen zien hoe de afbraak van de Regra mestkorrels verlopen. In dit hoofdstuk zijn in
intervallen van ongeveer 2 maanden een overzciht gemaakt van de NutraMAX en NutraDURA
mestkorrels.

NutraMAX:
In onderstaande afbeeldingen zijn de meetmomenten afgebeeld van de NutraMAX mestkorrel met
intervallen van 2 maanden. De NutraMAX mestkorrel geeft een duidelijk afbraakbeeld weer in
potgrond. De eerste maanden blijft de structuur van de korrel sterk behouden, waarna in maart de
korrel langzaam haar structuur verliest en zich opdeelt in kleinere korrels. Halverwege juli 2021 zijn
bijna alle korrels zover afgebroken dat het gruis betreft. Het grotere contactoppervlakte van de
mestkorrel met de potgrond zorgt voor een exponentiele afbraak.

NutraDURA:
Onderstaande afbeeldingen geven het afbraakverloop weer van de NutraDURA mestkorrel. Te zien is
dat, in vergelijking met de NutraMAX mestkorrel, het afbraakverloop een ander beeld geeft. Daar
waar de NutraMAX mestkorrel fragmenteert breekt de NutraDURA mestkorrel gestaagd van buiten
naar binnen toe af. De gemiddelde korrelgrootte van het uitgangsmateriaal is na bijna acht
maanden met 21% afgenomen. De structuur van de NutraDURA mestkorrel blijft dus langer
behouden, waardoor de afbraak & afgifte ook langer duurt.
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Conclusie
Medio juli 2021 is het onderzoek afgerond met interessant resultaten tot gevolg.
De verschillende behandelingen met de Regra langwerkende mestkorrels, normale meststoffen én
geen meststoffen lieten een interessante verloop zien in data.

In het hoofdstuk 'Mineraal aandeel NutraMAX & NutraDURA mestkorrel' zijn sterke verschillen te
zien in de mineralencontent van zowel de NutraMAX en NutraDURA meststofkorrel. De NutraDURA
houdt langer meststoffen vast in vergelijking met de NutraMAX mestkorrel. In de grafiek komt een
duidelijk vlakkere lijn naar voren in de afgifte van mineralen uit de NutraDURA mestkorrel. De
gebruikte Regra additieven is bij de NutraDURA mestkorrel anders samengesteld dan de NutraMAX
mestkorrel, dit bevestigd de hypothese dat de NutraDURA langzamer afbreekt en dus langer
meststoffen afgeeft. Het streven in het onderzoek waren verschillende Regra mestkorrels
onderzoeken die in staat zijn >6 maanden geleidelijk af te geven. De data uit het hoofdstuk
'Mineraal aandeel NutraMAX & NutraDURA mestkorrel' laat een duidelijk beeld zien dat deze
mestkorrels hiertoe in staat zijn.

In totaal zijn drie verschillende plantcategoriën gekozen waar de verschillende behandelingen op
getest werden, in de basis waren dit stekplantjes om groeiverschillen goed te kunnen waarnemen.
Een duidelijke tendens was te zien bij de de Primula en Cyclaam planten, deze planten bevatten op
het eerste meetmoment (2 maanden na de start) meer mineralen bij de behandeling met normale
meststoffen. Bij het laatste meetmoment (7.5 maanden na de start) is het mineralen samenstelling
van de Cyclaam en Primula planten compleet veranderd, de planten behandeld met Regra NutraMAX
mestkorrels bevatten meer mineralen dan 'normale meststoffen'. Deze data concludeert dat Regra
langwerkende meststoffen een positief effect heeft op bloemhoudende planten.
De Calathea planten (niet bloemhoudend) lieten een omgedraaide grafiek zien aan het einde van
het onderzoek. Deze Calathea's behandeld met Regra langwerkende meststoffen, zeker de
NutraMAX, bevatte een lagere mineraalwaarde in de planten in vergelijking met normale
meststoffen. Een mogelijke verklaring is dat het wortelstelsel van de plant minder haarwortels
hebben die rondom de mestkorrels gaat zitten, wat de mineralen opname makkelijker zou maken.

Het laatste hoofdstuk 'Afbraak verloop NutraDURA & NutraMAX' geeft ondersteunende informatie
van de eerder besproken hoofdstukken. Duidelijk is te zien dat de NutraMAX mestkorrel
eenvoudiger/sneller afbreekt dan de NutraDURA mestkorrel. De NutraMAX heeft de intentie te
degraderen naar verloop van tijd wat de het contactoppervlakte van de korrel vergroot waardoor de
afbraak exponentieel verloopt. De afbraak betekent ook een sneller afgifte van mineralen doordat
de wortels makkelijker aanspraak kunnen maken op de mineralen. Dit geheel sluit goed aan bij de
eerdere conclusie dat de planten behandeld met NutraMAX later in het groeiseizoen beter
mineralen tot haar beschikking hebben dan planten behandeld met NutraDURA. De NutraDURA is
niet gedegradeert tijdens het onderzoek, maar hier heeft alleen oppervlakkige afbraak plaats
gevonden. Verwacht wordt dat het moment van degradatie op een later moment zal plaats vinden
waardoor de afgifte van mineralen bij de NutraDURA over een langere priode plaatsvindt dan de
NutraMAX mestkorrel.
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DISCLAIMER
Dit onderzoek is mede uitgevoerd door de Aeres Hogeschool Dronten en NHL Stenden Hogeschool

Emmen met ondersteuning van Regie orgaan SIA.

De verantwoordelijkheid voor meningen, adviezen, uitspraken of andere informatie bestaande in of
voortkomend uit dit onderzoek, ligt uitsluitend bij de auteur.

Dit onderzoek en alle onderliggende pagina’s worden uitgegeven en beheert door Regra. De
auteursrechten en ©Copyrights van de content liggen bij Regra. Lezers dienen bij gebruik van de

content aan te geven dat ze de informatie van dit onderzoek gebruiken.
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