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Natuurlijke producten en duur-
zaamheid krijgen steeds meer 
aandacht, ook in de land- en 
tuinbouw. ECOstyle weet het als 
geen ander. Het bedrijf maakte 

de afgelopen jaren een sterke groei door en 
is nu met bijna honderd werknemers actief in 
verschillende Europese landen. De business 
unit AgroVet is het snelst groeiende onderdeel 
van het bedrijf uit Appelscha.
Het bedrijf is in 1967 opgericht door Jan Zwart 
vanuit de duurzaamheidsgedachte, vertelt Jan 
Ienco Froentjes, verantwoordelijk voor de busi-
ness unit AgroVet. ‘Duurzaamheid zit in het 
DNA van het bedrijf en is de reden van ons be-
staan. Die fi losofi e is niet veranderd; de wereld 
om ons heen wel.’ Vanaf de oprichting han-
delde toen nog Europlant - de naam is in 1993 
veranderd in ECOstyle - in organische produc-
ten op het gebied van bodemvruchtbaarheid 
en gewasbescherming, diergeneesmiddelen 
en aanvullende diervoeders. Het bleef lang 
een relatief kleine organisatie, in 1993 waren 
er ongeveer zeven medewerkers. De opkomst 
van tuincentra vergrootte de afzetmarkt en de 
naamsbekendheid fors. Ook in met name de 
tuinbouw is ECOstyle een bekende speler als 
het gaat om ecologische gewasbescherming 
en bemesting.

NATUURLIJKE WEERSTAND
De belangstelling voor natuurlijke producten 
beperkt zich echter niet tot de plantaardige 
sector. ‘ECOstyle heeft altijd gewezen op het 
belang van bodemleven; dat de schimmels en 
bacteriën rond de wortel belangrijk zijn voor 
de groei van de plant. Dat gold ten tijde van 
de oprichting als uitzonderlijke visie, maar nu 
wordt breed gedragen dat je natuurlijke pro-
cessen in de bodem moet stimuleren. Dat is 

niet anders in het lichaam van mens en dier. 
Ook hier gaat het om zaken als een natuurlijke 
weerstand en optimale darmgezondheid’, zegt 
Froentjes. 
Mede door een toenemende vraag uit de sec-
tor ging ECOstyle zich enkele jaren geleden 
actiever richten op de melkveehouderij. En 
met succes. De vraag naar diergeneesmid-
delen op natuurlijke basis neemt toe en deze 
zijn voor iedereen verkrijgbaar. Voorbeelden 
van natuurlijke diergeneesmiddelen van het 
Appelschaster bedrijf zijn Pyrogenium, Col-
losan, UierBalsem en Coffea. ‘Onze dierge-
neesmiddelen zijn wettelijk geregistreerd en 
de homeopathische diergeneesmiddelen zijn 
al twintig jaar toegelaten. Momenteel zitten 
we met de homeopathica in een traject van 
herregistratie dat nodig is om aan de nieuw-
ste Europese regels te voldoen en zullen er 
verschillende studies op het gebied van werk-
zaamheid worden uitgevoerd.’

SLANGENGIF
Vooral de aandacht voor antibiotica legt 
ECOstyle AgroVet geen windeieren. Pyroge-
nium bijvoorbeeld is een homeopathisch dier-
geneesmiddel tegen ontstekingen en - mits 
goed gebruikt - een alternatief voor antibio-
tica. Het middel is mede gebaseerd op slan-
gengif en zorgt ervoor dat het lichaam witte 
bloedcellen aanmaakt. Deze activeren het im-
muunsysteem van het dier, waardoor de bac-
teriën die de ontsteking veroorzaken worden 
aangevallen en geen kans krijgen zich te ver-
meerderen. Froentjes: ‘Het afweersysteem 
van het dier wordt uitgedaagd om de ontste-
king te lijf te gaan. Dat is een andere aanpak 
dan antibiotica, die de bacteriën zelf aanpakt, 
en vraagt ook om een ander management. Je 
moet de dieren in een vroeg stadium behan-

delen om de ontsteking de kop in te drukken.’
De komst van de melkrobot en de ontwikkeling 
van sensoren maken deze inzet gemakkelijker. 
Door de geleidbaarheid van de melk te meten 
bijvoorbeeld, kan al in een vroeg stadium een 
beginnende ontsteking worden opgespoord. 
Door meteen in te grijpen met Pyrogenium, bij 
voorkeur in combinatie met UierBalsem, kan 
de melkveehouder het afweersysteem van de 
koe activeren en de ontsteking de kop indruk-
ken.
Froentjes waarschuwt echter voor te hoge 
verwachtingen. ‘Het is geen wondermiddel. 
Koeien die bijvoorbeeld al een paar antibio-
ticakuren hebben gehad, krijg je er ook niet 
meer met Pyrogenium bovenop.’
‘We zetten ons ook niet af tegen antibiotica’, 
vervolgt hij stellig. ‘Het is een van de belang-
rijkste ontdekkingen van de twintigste eeuw 
die veel betekent voor de gezondheid van 
mens en dier. We hebben niet de illusie en de 
pretentie dat we dat kunnen vervangen. Het is 
ook niet of-of, maar en-en. Het gebruik van an-
tibiotica moet worden teruggedrongen, daar is 
iedereen van overtuigd en daar kunnen andere 
behandeltechnieken aan bijdragen. De inzet 
van antibiotica is nu een bewuste keuze ge-
worden in de veehouderij en dat is de grootste 
winst van de laatste jaren.’
Niet alleen bij de veehouders is een omslag in 
denken nodig als het gaat om het gebruik van 
diergeneesmiddelen op natuurlijke of homeo-
pathische basis, dat geldt zeker ook voor de 
dierenartsen. ‘Vijf jaar geleden hadden we nog 
geen ingang bij de dierenartsen; ze wilden niet 
met onze producten werken’, zegt Froentjes. 
‘Maar ook hier zien we een verschuiving optre-
den. Ook dierenartsen worden gedwongen om 
anders naar diergezondheid te kijken. Ze zijn 
de poortwachter naar het veehouderijbedrijf 

en medeverantwoordelijk voor bijvoorbeeld 
het antibioticagebruik. Een dierenarts krijgt 
ook te maken met een kritischer veehouder en 
zal zich moeten verdiepen in alternatieve mid-
delen.’ Om zowel dierenartsen als veehouders 
te informeren en te begeleiden, heeft ECOstyle 
AgroVet een eigen dierenarts in dienst die zich 
richt op informatieverstrekking en training.

STROOMVERSNELLING
De vraag uit de melkveehouderij naar de dier-
geneesmiddelen en homeopathische produc-
ten van ECOstyle AgroVet is de afgelopen tijd 
in een stroomversnelling terechtgekomen. 
Maar ook andere sectoren tonen belangstel-
ling. Froentjes: ‘De hele diersector is op zoek 
als het gaat om diergezondheid, dierenwelzijn 
en economisch perspectief. We zijn al enige 
tijd actief in de vleeskalverensector en krijgen 
de laatste tijd ook opvallend veel vragen uit de 
varkenshouderij en geitenhouderij.’ 
De bijdrage van ECOstyle AgroVet aan het 
economisch perspectief van de veehouderij 
is erg ambitieus, erkent de manager. ‘Voor 
het gebruik van onze middelen geldt geen 
wachttijd voor melk en vlees. Bij een groot 
bedrijf kan dat behoorlijk in de papieren lo-
pen. Maar belangrijker is misschien nog wel 
dat we de veehouderij tools geven om duur-
zamer te werken. Een veehouder laat zien 
dat hij maatschappelijk verantwoord onder-
neemt. Als we duurzaam de toekomst in wil-
len, moeten we meer gebruik maken van wat 
de natuur ons brengt. Wat dat betreft heeft 
de recessie voor een kantelpunt gezorgd: 
‘meer’ is niet meer het toverwoord, er is een 
andere kijk op duurzaamheid gekomen en 
daardoor groeien wij.’
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Bewustere veehouder laat 
ECOstyle AgroVet groeien

Jan Ienco Froentjes van ECOstyle denkt dat natuurlijke middelen naast een verminderd gebruik van antibiotica passen.

Met natuurlijke 
producten loopt 
ECOstyle AgroVet 
voorop in de trend 
naar duurzaam in 
de landbouw. 
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