
“Als iets goed werkt, ga ik 

daar niet mee stoppen.” 

Auberginekweker Piet van 

Onselen past al acht jaar 

Huminezuren toe in zijn teelt. 

“Het zal ongetwijfeld een 

steentje bijdragen aan de top-

productie die we hier hebben. 

Het reinigende effect van de 

koolstof zorgt voor een sterke 

start en een weerbaar 

gewas..” 

Auberginekweker Piet van Onselen:
“Huminezuren van Ecoline doen 
hun reinigende werk”

Samen met zijn broer Jan en Jan’s zoon 
Arjan teelt Piet van Onselen op twee 
bedrijven van 3,5 en 3,2 hectare auber-
gines in ’s Gravenzande. Dit jaar nog 
breidt het bedrijf uit naar 8,7 hectare 
doordat een aangrenzend perceel te 
koop is gekomen.
“Begin dit jaar zijn we overgeschakeld 
op een nieuw ras dat kwalitatief beter 
scoort”, vertelt Piet van Onselen. “We 
konden lezen en schrijven met het oude 
ras Ritmo en haalden ook daar goede 
kwaliteit van af, maar we zijn naar Orion 
over gegaan om de kwaliteit nog hoger 
te krijgen.”
Voor Van Onselen is de toepassing van 
Huminezuren een onmisbaar onderdeel in 
de teelt. “We druppelen het al in de mat 
voordat de plant er op staat.”

WEERBAAR GEWAS
“Een aantal jaren geleden waren er veel 
wortelproblemen in de aubergineteelt. 

Uit onderzoek bleek jaren geleden dat 
koolstof die problemen kan aanpakken 
door dat het schadelijke stoffen aanpakt. 
Acht jaar geleden zijn wij met het pro-
duct Huminezuren aan de slag gegaan.” 
Daarnaast prikkelen Huminezuren de 
plant om meer groeihormonen aan te 
maken, zoals auxine en cytokinine.
Het effect van Huminezuren is volgens 
Van Onselen dat het gewas beter tegen 
een stootje kan. “De Huminezuren zor-
gen voor reiniging rond het wortelstelsel. 
Dat betekent een makkelijker doorgroei 
van de wortels. Stoffen die schadelijk 
zijn voor de plant hebben zo minder 
invloed, waardoor de plant makkelijker 
door moeilijke perioden heen is te trek-
ken. Indirect zorgt dat wellicht ook voor 
een betere productie”, aldus Van 
Onselen.
Op het auberginebedrijf worden 
Huminezuren vanaf het begin van de 
teelt eind december toegepast tot het 

einde begin november. Vooral in het 
begin ziet Van Onselen dat de toepassing 
van Huminezuren voor een goede door-
groei zorgt. “Het is geen wondermiddel 
dat gegarandeerd hogere producties 
oplevert. Maar in combinatie met de 
juiste teeltmaatregelen zorgt het er wel 
voor dat de plant optimaal groeit en het 
langer volhoudt. Op dit moment zien de 
wortels in de mat er nog prima vitaal en 
wit uit.” Van Onselen vervolgt: “Daarom 
gebruiken Huminezuren. En we blijven 
het gebruiken.”
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