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Afscheid 
De afgelopen ruim 25 jaar bood Koos van Rijn, met een warm hart voor de tuinbouw en voor 
gezonde teelten, teeltadviezen en biologische producten. Per 1 december 2022 geeft hij het stokje 
over aan Nic van Os en gaat Orgentis zonder Koos verder. Koos is nu 87 jaar en hij kijkt met trots 
terug op het bedrijf dat hij heeft opgebouwd en op de mooie resultaten die zijn geboekt. En met 
vertrouwen kijkt hij vooruit naar Nic’s inzet voor een gezonde (glas)tuinbouw. 
 
Koos wil graag álle klanten en toeleveranciers met wie hij heeft samengewerkt hartelijk bedanken. 
 
Bodembiodiversiteit  
Een ziektewerende bodem is een bodem waarin weinig of geen aantasting optreedt in een gewas, 
ondanks de aanwezigheid van ziekteverwekkers. Het bodemleven speelt hierbij een belangrijke 
rol: competitie, parasitisme en antagonisme door het bodemleven houden ziekteverwekkers in 
toom. 
 
Positieve bacteriën en schimmels zijn belangrijk, ze onderdrukken 
ziekteverwekkers. Chemische middelen leiden tot afname van het 
bodemleven en verminderen de veerkracht van het gewas. De 
aandacht voor de bodem is de laatste 10 jaar sterk toegenomen. Het 
meten en sturen van bodemkwaliteit staat in de belangstelling. De 
overheid voert de druk op chemische middelen op en de Toekomstvisie 
gewasbescherming 2030 vraagt om weerbare planten en 
teeltsystemen. Telers zoeken naar handvatten om via alternatieve 
methoden de ziektedruk, ook van bodem-pathogenen, te verlagen. De 
ziektewerende eigenschappen van de bodem zijn in toenemende mate 
cruciaal voor de teelt van gezonde gewassen.  
 
In goede handen  
Gezonde grond bevat de juiste biostimulanten. Ze zorgen voor een efficiënt gebruik van 
nutriënten en voor tolerantie tegen groeistress. Toepassing van de juiste organische meststoffen 
in combinatie met de juiste dosering micro-organismen, versterkt het wortelmilieu. De 
innovatieve producten van Orgentis helpen daarbij. Ze voorkomen teeltproblemen en staan garant 
voor topprestaties. Met Orgentis is uw grond in goede handen. 
 



Topproducten van Orgentis 
Het gebruik van bacteriën en schimmels is niet alleen duurzaam, het is bedrijfseconomisch 
aantrekkelijk. Positieve bacteriën en schimmels brengen het bodemleven in balans en de 
groeikracht neemt toe: het gewas produceert meer. De resultaten zijn zichtbaar: het gewas krijgt 
meer ‘smoel’ en de kwaliteit en houdbaarheid van de producten neemt toe, zowel in groente- als 
sierteelt. 
 
Bacillus Plus  
De goede werking van de Bacillus bacteriën in 
het product Bacil Plus van Orgentis heeft zich in 
diverse teelten bewezen, bijvoorbeeld in de 
aardappelteelt, de Amaryllis- en Hydrangea-
teelt en in andere teelten gevoelig voor 
Fytoftora. De bacteriën scheiden stoffen af die 
de ontwikkeling van plantschadelijke schimmels 
afremt. Het onderdrukkende vermogen is 
uniek. Meerdere ziekteverwekkers, zoals 
Pythium, Fytoftora, Fusarium, Erwinia en 
Rhizoctonia krijgen geen kans. De 
ziekteverwekkers kunnen niet of zeer beperkt 
groeien binnen de invloedsfeer van de Bacillus 
bacteriën.  
 
De Bacillus Plus bacteriën stimuleren 
bovendien de plant: ze produceren 
plantenhormonen die al bij geringe 
concentraties de wortelontwikkeling 
bevorderen. Er zijn bedrijven die Bacillus Plus 
spuiten op de tray voor het planten.             

Bacil Plus bevat Bacillus stammen die goed te 
combineren zijn met de ziektewerende 
schimmel Trichoderma.  
 
Trichoderma 
Onder andere in de teelt van chrysant en 
lisianthus zijn zeer goede ervaringen opgedaan 
met de combinatie: Trichoderma en Bacil Plus. 
In deze teelten wordt de bodem vaak 
gestoomd, waardoor een steriele grond 
ontstaat. Door toediening van de goede 
schimmel Trichoderma en de Bacillus bacteriën, 
wordt de grond geënt met positief 
bodemleven. Dit voorkomt de ontwikkeling van 
onder andere Fusarium en Pythium. De planten 
groeien met deze biostimulanten goed, ze 
springen er qua groei met kop en schouders uit.  
Ter verbetering van de weerbaarheid spreken 
we van het “stapelen” van goedaardige 
schimmels en bacteriën.  
Zo worden pathogenen optimaal geremd. 
 

 
Over Orgentis 
De natuurlijke producten van Orgentis verrijken het bodemleven met goede bacteriën en 
schimmels. Dit versterkt de weerbaarheid van de bodem. Het doel is een juiste groeibalans. 
Orgentis biedt hiervoor gecertificeerde producten. 
 
 

NIEUWE CONTACTGEGEVENS 
M.i.v. 1 december 2022 heeft Orgentis nieuwe contactgegevens: 
 
ORGENTIS  
Bleijenburg 184, 2678 BD De Lier   
KVK-nummer:  27355881     BTW-nummer:  NL 179105930B04 
www.orgentis.nl  / info@orgentis.nl 
Advies en verkoop: N.G. van Os, 06 – 54 37 38 90 
 


