
Weerbaar gewas en teeltsysteem

Bedrijfshygiëne en een onkruidvrije 
omgeving zijn noodzakelijk om te 
voorkomen dat nieuwe ziekten...

De beschikbaarheid van een e�ec-
tief duurzaam (biologisch, fysisch, 
chemisch) middelenpakket is nood-
zakelijk om te...

Optimale watergift met voldoende 
zuurstofzorgen voor een weerbare plant. 
Aangevuld met de juiste balans in
voedingsmiddelen.

Plantversterkers en/of biostimulatoren 
zorgen voor optimale groei en versterken 
het afweermechanisme van planten.

Temperatuur en RV hebben
invloed op de weerbaar-
heidvan een plant, maar 
ook op de ontwikkeling...

Meer licht betekent veelal een sterkere plant. 
Met lichtkleur kunnen ziekten, plagen en biologische 
bestrijders worden gestuurd.

Een weerbare teelt start met sterke 
ziekte- en plaagvrije gewassen
en rassen.

De weerbaarheid van de bodem/substraat 
vormt een belangrijke basis. Ziekten, plagen 
en onkruiden krijgen geen kans door...

Adequate detectie en 
monitoring is belangrijk 
voor vroegtijdig  ingrijpen. 
Ook fungeert het als 
onderdeel van precisie...

Weerbaar gewas en teeltsysteem

Hygiënemaatregelen
Bedrijfshygiëne en een 
onkruidvrije omgeving zijn
nodig om nieuwe ziekten 
en plagen te voorkomen.

E�ectieve duurzame middelen
Beschikbaarheid e�ectief duurzaam 
middelenpakket noodzakelijk om te 
corrigeren bij onbalans.

Water & bemesting
Optimale watergift en juiste
balans meststo�en zorgen
voor een weerbare plant. 

Plantversterkers
Plantversterkers en biostimulatoren 
voor optimale groei en versterking 
afweermechanisme van planten.

Klimaat
Temperatuur en RV hebben
invloed op de weerbaarheid 
van de plant én op de
ontwikkeling van ziekten,
plagen en hun biologische 
bestrijders.

Licht
Optimaal licht voor een sterke plant.

Plantmateriaal
Een weerbare teelt start met sterke 
ziekte- en plaagvrije gewassen/rassen.

Bodem/substraat
Bodem/substraat moet fysisch, biologisch
en qua meststo�en in balans zijn zodat 
ziekten en plagen geen kans krijgen.  

Slimme & innovatieve technologieën
Adequate detectie en monitoring 
ziekten en plagen om vroegtijdig 
in te grijpen en voor precisie
gewasbescherming.

Weerbaar telen voor 
een sterk gewas
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