Bioelectronische metingen in de landbouw
BEV metingen in de landbouw

Bioelectronische metingen (BEV) volgens de methode
van Prof. Vincent, bestaan uit een meting van de pH, de
EC en het redoxpotentiaal. Deze 3 BEV metingen samen
geven een algemeen beeld van de fysische toestand van
een milieu of product: de zuurtegraad, het zoutgehalte en
de oxidatiegraad. Vanuit de pH en het redoxpotentiaal
wordt de rH2 of oxidatiegraad berekend. De gemeten
waarden worden uitgezet in een grafiek, het
bioelectronigram:

Een goed functionerende voedselkringloop is een
absolute voorwaarde om duurzaam te boeren. Op
onderstaand bioelectronigram is een voorstelling van de
optimale waarden van elke schakel in de
voedselkringloop, gekoppeld aan het milieu voor gram
positieve (paars) en negatieve (rose) bacteriën. Daarbij is
de donkerbruine zone de ekologische niche voor een
gezonde bodem, die aan het begin en eind van de
voedselkringloop staat. Tijdens een bedrijfsdoorlichting
meten we alle schakels in de voedselkringloop op het
bedrijf. De sanering moet nadien in elke schakel
gebeuren, tot de optimale BEV waarden bereikt zijn.
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Ekologische niches
Elk levend organisme ontwikkelt zich optimaal in zijn
ecologische niche. Dat is een bepaald milieu waarin het
zich optimaal kan ontwikkelen. Dankzij BEV metingen
kunnen we objectief de fysische waarden van een milieu
meten. Grofweg kan men stellen dat het groene gebied
optimaal is voor een goede werking van enzymen,
vitaminen, gezonde planten en gezond voedsel. In het
blauwe gebied doen rottingsbacteriën en bruine algen het
prima. In het gele gebied ontwikkelen zich virussen en
beschavingsziekten en en in het rode gebied, schimmels,
mycotoxines en schadelijke insecten.
Schadelijke oxidanten en vrije radicalen staan helemaal
bovenaan in het bioelectronigram, gezondmakende
antioxidanten helemaal onderaan. Chemisch zuiver water
(H2O) heeft zowel een neutrale pH als neutrale
oxidatiegraad.
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Referentiewaarden
Door het uitvoeren van erg veel metingen kan men
empirische referentiewaarden vastleggen. Voor de
beoordeling van drinkwater en de menselijke gezondheid
zijn er erg nauwkeurige referentiewaarden opgesteld op
basis van vele honderdduizenden metingen vooral in
Frankrijk en Duitsland in de afgelopen 60 jaar.
Sinds 40 jaar worden steeds meer BEV metingen in de
landbouw
(druiventeelt,
akkerbouw,
veeteelt,
diergezondheid) en verwerkende industrie (melkerijen,
wijnproductie) gebruikt om de productie zodanig te
optimaliseren door milieuverschuivingen, dat er nog
nauwelijks afwijkingen (ziekten) voorkomen. Meten is
weten, gissen is heel vaak missen.
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Bioelectronische metingen in de landbouw
De oorzaak en gevolgen van ziekten

Drinkwater

De oorzaak van bv. een schimmelaantasting in een gewas
wordt niet veroorzaakt door de aanwezigheid van een
schimmel, maar is het gevolg van een te zwak gewas. Als
de waarden van het plantensap binnen bepaalde grenzen
blijven, dan zijn er geen sanitaire problemen. Vaak is de
oorzaak van problemen het omkeren van de natuurlijke
polariteit.
Dit komt door wijzigingen van het
redoxpotentiaal tussen twee onderdelen van eenzelfde
ecosysteem, zoals bv. tussen de bovengrond en de
ondergrond. Hierbij heeft van nature de bovengrond een
hoger redoxpotentiaal als de ondergrond, waardoor er een
energiestroom naar de ondergrond gaat, dus naar de
wortel. Door gebruik van verkeerde productiemethoden
stijgt het redoxpotentiaal in de ondergrond te fel, de
energiestroom keert om en de productie van een gezond
gewas op zo’n dode bodem wordt zo goed als onmogelijk.
Door aangepaste technieken en onder controle van BEV
metingen kan het evenwicht hersteld worden.

Sinds 1935 ontwikkelde Prof. Louis Claude Vincent in
Frankrijk bioelectronische metingen om vooral de
kwaliteit van het drinkwater te bepalen en te koppelen aan
de volksgezondheid. Na vele jaren van onderzoek en
ontelbare metingen, bleek dat mensen in een gebied met
erg zuiver en licht zuur drinkwater statistisch het minst
ziek zijn.
Het drinkwater heeft dus een enorm
onderschatte invloed op de gezondheid van mens en dier.
Het kan in het optimale geval de ontgifting van het
lichaam door de nieren actief stimuleren of in het slechtste
geval bijna volledig blokkeren. Slecht drinkwater
(alkalisch en hard) neutraliseert enzymen, waardoor de
hele vertering vanaf het begin fout verloopt.
Bioelectronigram van de
drinkwaterkwaliteit.
Verklaring van de zones:
rood: ongezond water
ontsmet met chloor,
ozon),
blauw: goed drinkwater
voor mensen en de
meeste dieren,
groen:
water
van
thermale
bronnen
(kuuroorden),
bruin: bacteriëel besmet
water.

Melkveehouderij
Sinds vier jaar voeren we regelmatig metingen uit op
Nederlandse landbouwbedrijven. De kennis die in die
periode opgebouwd is, kan samen met de Franse
ervaringen samengevat worden in volgend schema:
Bioelectronigram van
melkveehouderij.
Elke kleur duidt een
bepaald milieu aan:
melk, bloed, urine,
mest, kuilvoer, enz...
Binnen het kader van
deze brochure is het
niet mogelijk dit verder
te bespreken. Dat kan
wel tijdens een lezing,
cursus of studiedag.

Om een ongezonde situatie op een duurzame manier te
saneren, kan met behulp van metingen een antidotum of
tegenmiddel gevonden worden. Zo neutraliseren zuren
een te basisch milieu en omgekeerd. Antioxidanten
neutraliseren oxidanten.
Antibiotica uit het rode
schimmelgebied neutraliseren bacteriële ziekten uit de
blauwe zone aan de tegenoverliggende kant.
Verder kan de evolutie van het milieu na een ingreep
gecontroleerd worden. Wist u dat drijfmest na mengen
extreem anaeroob en veel schadelijker wordt voor het
gewas? Of, dat een onaangepast rantsoen een agressieve
mest oplevert die de ontwikkeling stimuleert van allerlei
rottingsbacteriën (met invloed op de klauwgezondheid )?

In 2009 hebben we zo een serieuze coli-infectie op een
groot Nederlands legkippenbedrijf in de buurt van Utrecht
kunnen oplossen, hoofdzakelijk door het verzuren van het
drinkwater van een pH 8,4 tot minder dan 6,0. De veearts
had de bedrijfsleider aangeraden antibiotica te geven,
waardoor 6 weken lang de eieren ongeschikt voor
consumptie zouden worden. Dit enorm economisch verlies
kon dank zij BEV metingen vermeden worden.

Meer info
Wie meer wil weten over de basisprincipes van de
bioelectronica kan een pdf downloaden op deze link:
http://dl.dropbox.com/u/46916179/basisprincipes%20van
%20bioelectronica.pdf.
(De website is nog in
voorbereiding). Lezingen, studiedagen en cursussen over
de ruime toepassingsmogelijkheden van de bioelectronica
in de landbouw en veehouderij zijn ook mogelijk.
Een bedrijfsdoorlichting is ook mogelijk. Hier haalt een
bedrijf het meeste rendement uit als het saneringsproces
wordt opgevolgd en bijgestuurd door volgende BEV
metingen, totdat alles weer goed verloopt.
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