
Kwaliteit tot en met het winkelschap!



FruitSmart is hét antwoord op 
bewaar- en uitstalverlies in appels.
Met het gebruik van FruitSmart kunt u als teler garant staan voor een fris en fruitig product, zelfs tot en met de 

laatst afgeleverde partij.

Wat is FruitSmart?

FruitSmart (1-MCP) is een product dat aanmaak van het verouderingshormoon ethyleen in appels blokkeert, 

waardoor een langdurige betere kwaliteit ontstaat. 

In de praktijk

Consumenten verwachten een fris en vers product in het winkelschap, waar u als teler uw uiterste zorg aan 

verleent. Een appel is echter een levend product dat ook in de bewaring ademt en daarbij ethyleen vormt. Hier-

door treedt veroudering op. Door de appel ‘ongevoelig’ te maken voor dit verouderingshormoon met behulp van 

FruitSmart (1-MCP), wordt de ademhalingsactiviteit tot vrijwel nul gereduceerd met als resultaat minder verlies 

van vocht, suikers en behoud van kwaliteit, kleur en smaak. Zelfs na een langere bewaarperiode.

Waarom FruitSmart?

• Eenvoudig door u zelf toe te passen, u bent niet afhankelijk van derden

• Gunstige prijs voor u als teler

Wilt u meer weten over FruitSmart? Neem dan contact op met uw fruitteelt-adviseur.

Meer informatie over FruitSmart is te vinden op onze website: www.hollandfyto.nl

FRUITSMART

Binnen Holland Fyto wordt samengewerkt door:

Disclaimer: Holland Fyto besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto is niet aansprakelijk voor
de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Alliance BV 
tel. (073) 680 66 00 
info@alliancegroep.com 
Benfried BV
tel. (015) 256 93 56 
info@benfried.com

Mertens BV
tel. (077) 399 91 11 
info@mertens-groep.nl 
Profytodsd 
tel. (0527) 63 15 15 
info@profytodsd.nl

Telermaat BV
tel. (088) 450 04 00 
zundert@telermaat.nl 
Vlamings BV
tel. (0167) 56 63 50 
info@vlamings.nl

Willems Balgoy
tel. (024) 641 26 32 
info@willemsbalgoy.nl

Holland Fyto U.A. Revisieweg 3. 8304 BE Emmeloord.tel. +31 (0)527 63 15 00. www.hollandfyto.nl




