
EVR laat  
resultaat zien
In 2017 werd Jadis Agri met het middel EVR zichtbaar in de 
plantenteelt. Ruim twee jaar later en meerdere onderzoeken 
blijkt dat het werkingsprincipe van EVR resultaat oplevert in 
vollegrondsgroente gewassen als spruiten, sluitkool en witlof. 
Ook in asperges en aardbeien zijn resultaten te zien.
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Weerbaar telen
Er is geen duidelijke definitie 
van weerbaar telen maar er is 
overeenstemming over een aantal 
basisprincipes. Weerbaar telen 
stimuleert het Vermogen tot ver-
dediging door de plant zelf. Daar-
bij heeft de plant de mogelijkheid 
om te reageren op een verstoring 
door schade en weerbaar is het 
Vermogen om minder vatbaar te 
zijn voor ziekten en plagen. Dat 
kan via genetische afweer zoals 
resistentie, morfologische afweer 
bv dikke celwanden of beharing. 
De afweer vanuit eigenplant-
mechanismen is feitelijk gebruik 
maken van het ‘immuunsysteem’ 
van de plant. Het activeren van 
dit immuunsysteem gebeurt door 
o.a. biostimulatoren maar ook 
beinvloeding van omstandigheden 
of toevoegingen aan het wortel-
stelsel zoals bepaalde bacteriën. 
Weerbaar telen is een belangrijk 
thema in diverse toekomstvisies 
maar vooral een thema in veel 
onderzoeksprogramma’s.

Extreme  
omstandig
heden
Het werkings-

principe van EVR bestaat uit het 
mechanisme in de plant om zijn 
eigen weerstand te verhogen. De 
grondstof van EVR wordt gewon-
nen uit een Yucca plant die groeit 
in de woestijn van Mexico. Juist 
in de extreme omstandigheden 
van de woestijn, maakt een plant 
stoffen (saponinen) aan die er 
voor zorgen dat de Yucca bestand 
is tegen deze stress. Plantsap 
met saponinen van Yucca wordt 
geoogst door Agroin in Mexico en 
verwerkt tot een biostimulant die 
de reguliere planten in Nederland 
stimuleren om de weerbaarheid te 
verhogen.

Afweren
Een sterk afweersysteem bete-
kent voor planten een hogere 
weerbaarheid. Het afweren van 
narigheid is een natuurlijke reactie 
van ieder organisme. Een paraat 
afweersysteem zorgt voor een 
betere bescherming tegen scha-
delijke effecten van schimmels, 
bacteriën en van insecten. Saponi-
nen zijn geen plantvreemde stoffen 
maar stoffen die van nature in 
planten zitten en in planten wor-
den geproduceerd. Saponinen zijn 
dus onderdeel van het natuurlijke 
reactievermogen van een plant. 

Resultaten
Jadis Agri heeft een mooi verhaal 
maar heeft ook het lef om te in-
vesteren in onderzoek. In spruiten, 
sluitkool en witlof heeft Jadis Agri 
onderzoek laten uitvoeren waar-
mee de werking van EVR wordt 
getoetst en vergeleken. En dat 
leidt tot resultaat. In koolproeven 
blijkt dat inzet van EVR daadwer-
kelijk leidt tot minder zieke kool. 

Een voorbeeld van toegenomen 
weerbaarheid. In witlof is een 
zelfde resultaat te zien. met EVR 
behandelde objecten laten een 
lagere schimmel aantasting zien 
dan in onbehandeld. 

Natuurlijke werking
Door de bittere smaak en een 
kleverig karakter van de EVR mij-
den de plaaginsecten, slakken en 
rupsen de planten. EVR toedienen 
vraagt de nodige aandacht. EVR 
is geen bestrijdingsmiddel. En 
moet niet worden ingezet op het 
moment dat er veel insecten of 
schimmels zijn. In dat geval zal EVR 
te laat zijn om de weerstand van 
de plant ‘aan’ te zetten. De weer-
stand van de plant moet juist al in 
werking zijn voordat de plagen de 
aantasting kunnen realiseren. In-
zicht 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 op-
pervlakte van de plant bestrijken 
waardoor de stoffen in het water 
sneller worden opgenomen. EVR 
kan gemengd worden met gewas-
beschermingsmiddelen en blad-
meststoffen. De middelen zijn niet 
schadelijk voor EVR. 

De beweging tot de inzet van 
biostimulanten is ingezet. Pasklare 
oplossingen zijn er niet maar er 
zijn wel mogelijkheden voor de 
teler om te experimenteren. Expe-
rimenteren in de teelt moet niet 
leiden tot onderzoek, daarvoor is 
onderzoek te lastig maar experi-
menteren om ervaring op te doen, 
zal leiden tot inzichten en beoor-
deling op het eigen bedrijf.
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