EVR

: ALGEMEEN

Groene oplossing
EVR verkrijgbaar
via Holland Fyto
“Kunnen we ook magnesium toevoegen aan EVR? Dat kan, maar dan moeten
we ook iets doen met calcium”. Bij binnenkomst in het kantoor in Emmeloord
is er een discussie over het gebruik van EVR en de mogelijkheden die
toegevoegd kunnen worden. Het gesprek maakt duidelijk wat belangrijk is
binnen Holland Fyto: praktische invulling van nieuwe mogelijkheden.
Resultaten
In de zoektocht naar groene oplossingen voor optimale planten groei laat EVR mooie resultaten zien
in onder andere aardappels, uien, kool en witlof.
Etienne van Regenmortel van EVR leverancier Jadis
Agri liet onlangs weten een samenwerking te zijn
aangegaan met Holland Fyto. Een mooie gelegenheid
om de visie van beide partijen onder de aandacht te
brengen in ‘v/d Grond’.

Beheerssysteem
Holland Fyto is een coöperatie van zeven zelfstandig
opererende agrarische toeleveranciers. Holland
Fyto opereert als gezamenlijke inkoop en kennis
organisatie. Een belangrijk onderdeel van de visie
van Holland Fyto is de ontwikkeling van nieuwe
kennis vanuit een duurzaam toekomst perspectief.
Binnen Holland Fyto is Gerbert Barneveld actief
als kenniscoördinator. Barneveld legt proeven weg
en onderzoekt een pakket aan middelen op effectiviteit. Ook traint hij de relatiebeheerders van de
aangesloten leden. Barneveld ligt toe: “De toekomst
is er één van systeem aanpak. Om te beginnen moet
je als basis een goed inzicht in de bodem hebben en
deze zo gezond mogelijk maken en houden. Daarnaast is het zaak om de plant weerbaar te maken
zodat ie zichzelf kan verdedigen tegen ziekten en
plagen. En dan - daar waar het kan - bij de eerste
aantasting groene middelen inzetten en als het moet
chemisch ingrijpen. Ook de juiste rassenkeuze en
het gebruik van speciale meststoffen past in dit
systeemdenken.” Inzichten in plantgezondheid is
de basis voor optimale groei. Barneveld noemt dat
een beheerssysteem waarbij de kennis van de teler
van zeer hoog niveau moet zijn en de producten
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moeten passen. Die kennis ontwikkelt Holland Fyto
met bijbehorende producten.

Kennis
Eltjo Huizenga, sinds 1 januari directeur bij Holland Fyto, gaat verder. “Als Holland Fyto hebben
we de taak onze leden te helpen om op de steeds
veranderende behoeftes van telers en hun afnemers
in te spelen. Hierbij is ‘vergroening’ een belangrijke
ontwikkeling die we steeds centraler stellen in
onze activiteiten. We doen dit om de adviesrol van
de teeltadviseurs hoogwaardig te kunnen blijven
invullen, juist in de huidige dynamische markt. Het
verdienmodel van de leden bestaat dan ook niet
alleen uit de advisering van en handel in gewasbeschermingsmiddelen. Speciale meststoffen, biostimulanten en toevoegmiddelen/adjuvants spelen een
steeds belangrijkere rol bij het realiseren van een
duurzame en gezonde teelt. Onze leden leveren
veel kennis en houden die met de door Holland
Fyto georganiseerde training, opleiding en eigen
experimenten up-to-date. Holland Fyto is in staat
om de stap naar een systeem benadering te zetten.
En in dat systeemdenken past een product als EVR
als geen ander!”

Ondersteunen
Van Regenmortel legt zijn motivatie uit om de
samenwerking met Holland Fyto aan te gaan: “Als
leverancier met een beperkt pakket kunnen we
ons geen uitgebreid verkoopapparaat veroorloven.
Onze producten vragen uitleg en zeker in de eerste
toepassing is advies aan de teler over gebruik en
juiste inzet van het product van groot belang. EVR
is geen gewasbeschermingsmiddel en moet ook
niet op die manier ingezet worden. De inzet van
biostimulanten is er één van inzicht in omstandigheden en het juiste moment bepalen. Daar is advies
voor nodig. Met Holland Fyto en de aangesloten
leden wordt een advies en verkoopapparaat gekoppeld aan de mogelijkheden van EVR. De visie waarin
systeemdenken centraal staat en de brede dekking
over alle sectoren in heel Nederland zorgen voor
een bijna perfecte match met EVR.” Uiteraard
zal Van Regenmortel de aangesloten bedrijven bij
Holland Fyto ondersteunen en wordt EVR met zijn
ondersteuning in diverse demonstraties en onderzoeken getoond.
De drang van de sector en de maatschappij naar
verduurzaming vraagt systeemoplossingen. In die
systemen kan EVR een van de onderdelen zijn en
Holland Fyto blijkt de partij die gelooft in systeemoplossingen. Maar niet alleen een geloof, vooral een
drive om systeemoplossingen te ontwikkelen en in
de praktijk in werkbare adviezen om te zetten.

EVR
NATUURLIJKE REACTIE
De grondstof van EVR wordt gewonnen uit de
Yucca Schidigera. Deze Yucca heeft een hoog
percentage steroïde saponinen. Deze zorgen ervoor
dat planten hun afweermechanisme ‘aan’ zetten.
In de specifieke Yucca wordt een zeer hoog gehalte
aan steroïde saponinen gevormd, meer dan 10%
van de droge stof. 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 situatie waarin een plant veel stress
ondervindt. Yucca Schidigera kan overleven omdat
hij zich goed weet te bewapenen tegen stress en dat
doet de plant door een hoog gehalte aan steroïde
saponinen te produceren. EVR is het geconcentreerde eindproduct van het gewonnen Yucca
extract. Het kan gemengd worden met alle gewasbeschermingsmiddelen. EVR heeft een zeer lage
oppervlaktespanning en is daardoor ook een zéér
sterke uitvloeier en opnamebevorderaar.

Holland Fyto
Holland Fyto is een landelijke organisatie. De
aangesloten leden zijn overwegend regionaal actief.
Voordeel van deze vorm van organisatie is de grote
lokale betrokkenheid. En dat is van wezenlijk belang.
Want adviseurs zijn altijd bekend met de regionale
bedrijven, werkwijzen en hebben regionale contacten. Tevens zijn de communicatielijnen in zowel
advisering, als in levering van de producten kort.
Door het vinden van samenwerking binnen Holland
Fyto is en blijft een sterke aanwezigheid in iedere
regio mogelijk en kunnen de klanten van de Holland
Fyto bedrijven rekenen op een leverancier die er
voor ze is.
De samenwerking waartoe de aangesloten leden van
Holland Fyto hebben gekozen, leidt tot belangrijke
schaalvoordelen op het gebied van onder andere
product- en kennisontwikkeling en logistiek. Met
elkaar is Holland Fyto dus beter dan grote landelijk
werkende bedrijven in staat om advies en service
klantgericht (op maat) en op een zeer hoog niveau
aan te bieden, nu en in de toekomst.
De leden van Holland Fyto zijn: Alliance, Benfried,
Mertens, Profytodsd, Telermaat, Willems Balgoy en
Vlamings.
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