
Jadis Additiva Agri 
heeft een aantal 
objecten getoond op 
het spruitkoolplatform 

en dat is een goede reden om in de 
achtergronden van EVR te duiken.

Weerbaar
Jadis Additiva Agri (Jadis Agri) is een 
zuster bedrijf van Jadis Additiva. Jadis 
Additiva bestaat al meer dan 20 jaar. 
Jadis Additiva gebruikt dezelfde grond-
stof om te mengen in veevoeding 
zodat een effectievere opname van 
nutriënten wordt gerealiseerd. 5 jaar 
geleden heeft Etiënne van Regenmor-
tel gemeend de grondstof ook voor 
de plantenteelt in te moeten zetten. 
Dat heeft twee jaar geleden, geleid tot 
het oprichten van Jadis Agri. Etiënne 
van Regenmortel is Sales Manager van 
Jadis Agri en legt samen met Judith 
Oerlemans, Technisch Specialist uit 
op welke manier EVR zorgt voor 
weerbare planten.

Natuurlijke reactie
De grondstof van EVR wordt gewon-
nen uit de Yucca schidigera. Deze 
Yucca soort groeit in de Baja Califor-
nië woestijn in Mexico. Deze Yucca 
bevat een hoog percentage saponinen. 
En net om deze saponinen gaat het. 
Het afweren van narigheid is een na-
tuurlijke reactie van ieder organisme. 
Planten maken saponinen aan om zich 
te weren tegen aanvallen van patho-
genen, plaaginsecten en vraat door 
slakken. Het gehalte aan saponinen in 
een plant is gerelateerd aan de mate 
waarin de plant aan stress blootge-
steld is. Saponinen zijn dus onderdeel 
van het natuurlijke reactievermogen 
van een plant. 

In de specifieke Yucca zit een hoog 
gehalte saponinen, tot wel 10% van 
de droge stof. En dat is de reden dat 
juist deze Yucca kan overleven in de 
woestijn. Er zijn nauwelijks slechtere 

omstandigheden te bedenken waar 
planten kunnen groeien, dan in de 
woestijn waar het overdag meer 
dan 40˚C is en ’s nachts kouder dan 
-15˚C. Een duidelijke situatie waarin 
een plant veel stress ondervindt. Deze 
Yucca soort kan overleven omdat hij 
zich goed kan bewapenen tegen stress 
en dat doet de plant door een hoog 
gehalte aan saponinen te produceren. 

Productie
Productie van saponinen uit deze 
specifieke Yucca is niet eenvoudig. 
Immers onder optimale omstandig-
heden ondervindt de Yucca geen 
stress en zal dus maar zeer beperkt 
saponinen aanmaken. Productie van 
saponinen moet dus plaatsvinden 
door deze Yucca te telen in een 
gebied waarin hij het moeilijk heeft. 
Dat is dus de woestijn. Een jaar of 
twintig geleden is er gestart met een 
Yucca schidigera teelt in een deel 
van de woestijn die geschikt is voor 
deze teelt. De eerste oogst zal plaats 
vinden in 2022. De saponinen die nu 
worden gewonnen, worden geoogst 
uit wilde planten waar successierech-
ten voor zijn verkregen. Jadis Agri 
werkt samen met het Mexicaanse 
bedrijf dat deze successierechten 
heeft. Dit bedrijf, Agroin, verwerkt 
Yucca tot meerdere producten voor 
velerlei toepassingen. Jadis Agri heeft 
de specificaties voor EVR ontwik-
kelt in samenwerking met Agroin en 
heeft het exclusieve verkooprecht 
wereldwijd. 

Natuurlijke werking
Technisch Specialist Oerlemans ver-
duidelijkt in de uitleg van de werking 
van EVR wat een repellente werking 
is. Door hun bittere smaak en een 
kleverig karakter hebben saponinen 
een afstotende werking op plaagin-
secten, slakken en rupsen. Daarnaast 
versterken de saponinen in EVR de 
weerbaarheid van de plant door het 

eigen afweersysteem van de plant te 
stimuleren. EVR toedienen vraagt de 
nodige aandacht. EVR is geen bestrij-
dingsmiddel. En moet niet worden 
ingezet op het moment dat er veel 
insecten of schimmels zijn. In dat geval 
zal EVR te laat zijn om het eigen af-
weersysteem van de plant ‘aan’ te zet-
ten. Het afweersysteem van de plant 
moet juist al in werking zijn voordat 
de plagen de aantasting kunnen reali-
seren. Inzicht in het tijdsverloop van 
plagen is noodzakelijk voor een goede 
werking van EVR.

EVR zet niet alleen de weerstand van 
de planten aan, EVR heeft ook een 
uitvloeier werking. Hierdoor zullen 
druppels een groter oppervlakte van 
de plant bestrijken waardoor opge-
loste stoffen (actieve ingrediënten) 
sneller worden opgenomen.

EVR kan gemengd worden met alle 
gewasbeschermingsmiddelen. De 
werking van EVR wordt hier niet 
door beïnvloed. Van Regenmortel 
stelt dat EVR de werking van gewas-
beschermingsmiddelen versterkt. 
En dat is ook de drijfveer van Van 
Regenmortel. Met zijn achtergrond 
als tuinder/akkerbouwer in de N.O.P. 
heeft hij aan den lijve ondervonden 
wat het effect is van natuurlijke pro-
cessen op plantengroei. En juist die 
processen worden mogelijk gemaakt 
door EVR. 

Jadis Agri blijkt niet zomaar een be-
drijf dat een wondermiddel aanbiedt. 
Jadis Agri heeft een sluitend verhaal 
over een product dat zich wel degelijk 
nog moet bewijzen. Het tonen van 
producten op het spruitenplatform 
is een heel mooie gelegenheid om 
inzicht te krijgen. Uiteindelijk is expe-
rimenteren op het eigen bedrijf in de 
eigen situatie de mooiste manier om 
een beoordeling te geven. Jadis Agri 
durft dat aan.

Een plant heeft uit zichzelf mechanismen om de eigen weerbaarheid te verhogen. De planten die 
dat het beste kunnen, groeien in hele moeilijke omstandigheden. Vanuit deze achtergrond biedt 
Jadis Additiva Agri het product EVR aan voor de akker- en tuinbouw. 
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Jadis Additiva Agri 
zet afweermechanisme aan
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