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Artemis is de belangenvereniging van producenten en 

distributeurs van biologische bestrijders en bestuivers, gewasbe-

schermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong en biostimulanten

Ons motto:

Weerbare planten en teeltsystemen in de land- en 

tuinbouw met biologie als basis

33 aangesloten leden in Nederland

Samenwerking met: 

• International Biocontrol Manufacturers Association (IBMA)

• European Biostimulants Industry Council (EBIC) 



Semio-Chemicals: 

feromonen en 

vluchtige stoffen

Natuurlijke en 

natuur-identieke

Stoffen: 

Plantenextracten

Micro-organismen:

Schimmels, 

bacteriën en 

virussen

Macro-organismen:

Insecten, mijten &

nemathoden



Plant Biostimulanten

een product dat de voedingsprocessen van een plant 

stimuleert onafhankelijk van het gehalte aan nutriënten van 

het product, met als enige doel een of meer van de volgende 

eigenschappen van de plant of de rhizosfeer van de plant te 

verbeteren:

a) De efficiëntie van het gebruik van nutriënten

b) De tolerantie voor abiotische stress

c) Kwaliteitskenmerken

d) De beschikbaarheid van in de bodem of in de rhizosfeer

vastgehouden nutriënten



Niet - Microbiële en Microbiële Biostimulanten



De transitie naar weerbare planten en teeltsystemen in de 

land- en tuinbouw, met biologie als basis, is essentieel om te 

voldoen aan maatschappelijk wensen ten aanzien van 

verduurzaming

Chemische gewasbeschermingsmiddelen zijn niet

één op één te vervangen door één alternatief

Systeem benadering =>

Sterk gewas in combinatie met biologie & technologie 



Integrated Pest Management (IPM)

Integrated Plant Management

Integrated Crop Management (ICM)

Standing Army en/of Biologische Buffering 

van bodem, plant, gewas en teeltsysteem

In samenwerking met Agrodis

➢ Beter bestand tegen a-biotische stress

➢ Ziekten, plagen en onkruid krijgen minder kans

➢ Minder bestrijding nodig, pleksgewijs met laag 

risico middelen om Standing Army / Biologische 

buffering niet te schaden 



Standig Army / Biologische Buffering van bodem, plant, 

gewas en teeltsysteem

➢ Weerbare rassen => Weerbaarheidsgenen induceren

➢ Weerbare zaden => Zaad coating

➢ Weerbare planten => Bevorderen juiste microbioom

➢ Weerbare gewassen/bodem => Bufferend vermogen verhogen

➢ Weerbare Teeltsystemen => Standing-Army

in en om het veld / kas



➢ Pilots: Systeem benadering met Standing Army / Biologische

Buffering 

➢ Akkerbouw

➢ Bolllen

➢ Sierteelt (glastuinbouw)

➢ Integrated crop management (ICM)

➢ Biological buffering

➢ Biostimulanten en Biocontrol

➢ Stap voor stap ervaring opdoen

➢ Quick Wins



Gebiedsgerichte aanpak Plantgezondheid 

➢ Gezamenlijke aanpak ziekten, plagen en onkruid

➢ Waterkwaliteit

➢ Biodiversiteit



Bron: WUR

Toekomst:

➢ Agro-ecologie met biocontrol en high-tech ondersteuning



Dank voor uw aandacht

Vragen ? Ik beantwoord ze graag !

Helma Verberkt

Directeur Artemis

Tel. 06 – 20 39 14 77

Helma.Verberkt@Artemisnatuurlijk.nl
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