
► Wist u dat Erosion-Stop...

•  Uw netto-opbrengst kan verhogen met tot 4%?

• Water vasthoudt op de plaats waar het gevallen is? 

• Tot 40% minder afspoeling op uw percelen garandeert?

► En dat overheden steeds strengere maatregelen 
     opleggen ter preventie van afspoeling en bodemerosie?

Hoe werkt Erosion-Stop?

De Erosion-Stop technologie maakt gebruik van hydraulisch aangedreven, en 
afstelbare, lepels tussen de aanaardkappen. Die maken op regelmatige, traploos 
instelbare afstand drempeltjes tussen aardappelruggen. Deze zogenaamde 
“micro-dammen” optimaliseren de waterhuishouding op het veld en dragen zo 
bĳ  aan een hogere netto-opbrengst. 

Door deze [Erosion-Stop] drempels wordt van het afspoelend water 40 % extra water geborgen – 
onderzoeker Brigitte Kroonen over de (voorlopige) resultaten van onderzoek door de Wageningen 
University & Research en Water in Balans.

Mijn percelen hebben een licht hoogteverschil en de grondsoort is lichte tot middelzware klei. Ik merk dat 
het gebruik van Erosion-Stop afspoeling vermindert en daardoor ook het wegstromen van mineralen 
vermijdt. – Gerben van Buuren, teler

Bĳ  overvloedige neerslag verhindert Erosion-Stop enerzĳ ds afspoeling ten koste 
van teeltaarde, nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Anderzĳ ds helpt 
deze techniek het water te houden waar het gevallen is. Dat voorkomt dat lagere 
plekken fors natter worden en garandeert dat hogere plekken langer van vocht 
zĳ n voorzien.     

Ik teel aardappelen op Brabantse zandgrond. Erosion-Stop geeft een duidelijke vermindering van 
afspoeling op mijn schijnbaar vlakke percelen; dat is ook goed te zien bij beregenen. - Jan Berkers, teler

Dewulf Erosion-Stop: nabouwkit voor pootmachinesDewulf Erosion-Stop: nabouwkit voor pootmachines
Houd beter water vast en voorkom afspoeling op uw percelen!

“
“
“

Features:

 Te monteren op de pootmachines met aanaardkap en rĳ enfrezen van alle grote merken
 Kit beschikbaar voor pootmachines op 4x75 of 4x90
 Bewezen werkzaamheid in het veld
 Duurzame techniek
 Betrouwbare hydraulische aandrĳ ving
 Onderhoudsarm en -vriendelĳ k
 Helpt voldoen aan verplichting om afspoeling tegen te gaan 
      (cfr. Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlĳ n vanaf 1/01/’21)


