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plantversterkers
bodemverbeteraars



CropActiv 
CropActiv is de productlijn van CropSolutions met bewezen plantversterkers en bodem
verbeteraars. In het huidige streven naar duurzame productie van land en tuinbouw
producten is het verhogen van de weerbaarheid van gewassen een belangrijke factor. 
Zowel biotische stress (veroorzaakt door belagers) als abiotische stress (veroorzaakt 
door het milieu) zorgen ervoor dat gewassen inleveren op opbrengst en kwaliteit, met 
zware economische schade als gevolg. Bescherming van gewassen tegen stress is dus 
de belangrijkste taak voor ondernemers in de land en tuinbouw.

Er is een belangrijke verschuiving gaande van voeding (bemesting) voor de plant, naar 
een aanpak waarin het producerende vermogen van de bodem meer aandacht krijgt. 
Zorg voor de biologische en fysische bodemvruchtbaarheid is, naast de traditionele zorg 
voor de chemische bodemvruchtbaarheid, een belangrijke sleutel in het verhogen van 
het natuur lijk producerend vermogen van de bodem. Meer kennis over deze fysische  
en biologische processen leidt tot een duurzamere aanpak, waarbij innovatieve bodem-
verbeteraars een belangrijkere rol gaan vervullen.

Ook in de gewasbescherming is een omslag gaande, van een preventieve- en curatieve 
chemische aanpak van ziekten en plagen, naar strategieën waarbij het verhogen van  
de natuurlijke plantweerbaarheid belangrijker wordt. Uiteraard speelt hierin de bodem-
conditie een grote rol, maar er zijn inmiddels vele bewezen natuurlijke producten beschik-
baar die de plantafweer kunnen versterken.



Productrange 

Optiroot wordt toegepast bij het zaaien of planten in een rijtoepassing. De humus- en fulvine-
 zuren die aanwezig zijn in Optiroot zorgen voor een betere vochtvoorziening van de jonge 
wortel. Tevens stimuleren ze de ontwikkeling van gunstige micro organismen, zoals mycor-
rhiza’s, zodat ook bacteriën en schimmels de kiemplant helpen om zich te ontwikkelen.

Nutrifite producten zijn geformuleerd op basis van fosfiet. Fosfieten worden vroeg toegepast 
vanaf planten of na kieming/opkomst en bevorderen de wortelontwikkeling. Daarbij geeft 
een preventieve toepassing van Nutrifite een plantversterkend effect tegen oömyceten zoals 
pythium. Nutrifite wordt uitstekend opgenomen en herverdeeld door het blad en de plant.

Stressimmune bevat naast aminozuren ook een combinatie van planteigen koolhydraten, 
eiwitten, vitamines en planthormoon-achtige stoffen. Daardoor is Stressimmune breed 
inzetbaar tegen (abiotische) stress. Een preventieve inzet schakelt het plant immuunsysteem 
aan waardoor ziekten en plagen sterker worden afgeweerd en de vitaliteit van een plant 
verhoogt. Ook curatief heeft Stressimmune zijn werking, in tegenstelling tot bv Nutrifite.

Algaforce bevat net als Stressimmune veel actieve stoffen uit o.a. algen, maar is speciaal 
ontwikkeld om de bloei en fruitzetting te bevorderen. Hormoonachtige stoffen en specifieke 
sporenelementen helpen mee om vruchtrui te voorkomen waardoor het aantal oogstbare 
vruchten per hectare verhoogt.

Aminomix en Aminoboost zijn producten op basis van een hoog gehalte aan vrije amino-
zuren. Amino zuren hebben met name hun meerwaarde tijdens perioden van (droogte)
stress, waarbij de opname van vocht en mineralen stil is komen te liggen. Herhaaldelijke 
bespuitingen op het blad tijdens droogte zorgt er voor dat de eiwitsynthese (gedeeltelijk) 
op niveau blijft.



Kenmerken en voordelen
Alle CropActiv producten zijn van natuurlijke oorsprong. Doordat ze geen directe werking 
hebben op de veroorzakers van ziekten en plagen en ze geen directe voeding geven aan 
planten, is een reguliere wettelijke toelating niet van toepassing. Hoewel van natuurlijke 
oorsprong is toepassing in de biologische landbouw niet per definitie toegelaten. 
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Bestellen
CropActiv is een merk van CropSolutions. Distributie vindt plaats via de bij CropSolutions 
aangesloten partners. Via www.cropsolutions.eu kunt u CropActiv bestellen. 
Onze buitendienst kan u een deskundig advies geven bij het maken van de beste keuze.

Uw CropSolutions partner:
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Bevorderen micro  
organismen bodem

Verbeteren bodem  
eigenschappen

Stimuleren wortelvorming  
en opnamecapaciteit

Preventief  
tegen stress

Biotisch

Abiotisch

Bevordering bloei  
en vruchtzetting

Energie  
toevoegen Curatief

 


