Gezond en weerbaar telen
Van wens naar realiteit
In toenemende mate wordt overgeschakeld naar milieuvriendelijk en weerbaar telen. Dat wil zeggen
dat het gebruik van en het bestrijden met chemicaliën, ontsmetten en of grondstomen niet meer
noodzakelijk zijn. Onze methode zal leiden naar een duurzame oplossing voor onze bodemproblemen.
Bestrijding en ontsmetten betekent vaak niet meer dan het aanpakken van symptomen; het biedt op
termijn geen duurzame oplossing naar een gezond product. Redenen te over om over te stappen naar
duurzame telen:
-

Het terugdringen van het chemisch middelen gebruik door de overheid.
De wens van de consument die naar gezonde producten vraagt.
Kwaliteitseisen gesteld door grootwinkelbedrijven en de handel.
De houdbaarheid van producten.
Gezondere arbeidsomstandigheden en teeltmethoden.

Al meer dan 20 jaar houdt Orgentis zich bezig met het zoeken naar oplossingen voor gezond en
duurzaam telen. Inmiddels hebben wij een totaalconcept ontwikkelt dat voorziet in het voorkomen van
alle gangbare bodemziekten. Het geheim zit niet in het bestrijden, ontsmetten of stomen, maar in het
aanvullen van de juiste bacteriën en mineralen waardoor de natuurlijke bodemdiversiteit wordt
aangevuld. Met dit totaalconcept bereiken wij een gezonde teeltsituatie. Onze aanpak is niet alleen
eenvoudig. Het is ook goedkoper dan andere methoden. Daarnaast betekent het ook een
meeropbrengst.
‘Het is te mooi om waar te zijn’ is een gehoorde reactie van kwekers, totdat zijzelf overgaan op onze
methode en zelf ervaren dat er een wereld voor hen open gaat.
Risico’s zijn nauwelijks aanwezig. Desgewenst begeleiden wij de overgang waardoor het vrijwel
uitgesloten is dat het mislukt. U hoeft beslist geen proeftuin te zijn: door onze begeleiding worden
risico’s voorkomen.
Indien u als kweker geïnteresseerd bent, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend
informatiegesprek. Het is simpeler dan u denkt. Inmiddels beschikken wij over voldoende referenties ,
verspreidt over diverse teelten, die u willen en kunnen overtuigen.

