
Een vruchtbare bodem zorgt voor gezonde planten. Maar terwijl de gewassen 
groeien, staan ze continue bloot aan diverse interne en externe stressfactoren.
EVR ondersteunt de teelt en is daarmee een vruchtbare voedingsbodem voor
succes in akker- en tuinbouw. Het geheim van EVR: Yucca schidigera.

proof
BIOteelt

ACTIVEERT!  ONDERSTEUNT!  STIMULEERT!

•  Activeert planteigen weerbaarheid
•  Stimuleert beworteling en activiteit van

gunstig bodemleven
•  Zorgt voor een betere opname van 

gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten
•  Geschikt voor gangbare én biologische teelt
•  Verhoogt kwaliteit en opbrengst

EIGENSCHAPPEN

Gedistribueerd door:



  EVR is een natuurlijke 
Bio adjuvant

Vergroot  
beschikbaarheid van 
aanwezig water en 

nutriënten in bodem 
en substraat

Verhoogt opbrengst

EVR
EVR is een veelzijdig natuurlijk product dat wordt gewonnen uit de Yucca  
schidigera plant. Deze plant groeit in de woestijn van Baja Californië in Mexico. 
EVR bevat een zeer hoog gehalte aan steroïde Saponinen (min. 10%), het  
bestanddeel waarmee de Yucca schidigera zich beschermt tegen stress in  
de meest extreme omstandigheden in de woestijn.

EVR activeert de natuurlijke weerbaarheid van de plant 

De saponinen in EVR bezitten oppervlakte-actieve eigenschappen, ze kunnen de
oppervlaktespanning van water verlagen. De verlaging van de oppervlaktespanning
zorgt dat water sneller en dieper in de wortelzone kan doordringen. Bovendien
wordt het contactoppervlak tussen water en wortels vergroot. Daardoor is er een
grotere beschikbaarheid van water en nutriënten. Dit resulteert in krachtigere
wortels die voor een betere ontwikkeling van de plant zorgen. EVR zorgt voor een 
betere bladbedekking en efficiëntere opname van gewasbeschermings middelen en 
bladmeststof via het blad.

Dosering
Standaard eerste bespuiting bij planten 3 L/ha, vervolgbespuiting iedere week  
1 L/ha. Voor specifiek advies kunt u contact opnemen met uw dealer of adviseur.

Samenstelling
100% Yucca schidigera plant extract

Verpakking
Cans (10 L) en IBC’s (1.000 L)

Registratie 
EVR staat op de Dutch Input List en mag in biologische teelten gebruikt worden.
EVR heeft een toelating als toevoegingsstof bij het Ctgb (Toelatings nr:15114N).
Demeter Nederland accepteert het gebruik van EVR onder het Demeter keurmerk.

YUCCA 
SCHIDIGERA

In een moleculaire gen-
expressie studie werden 
(4 tot 5 weken oude) Golden 
Delicius planten blootgesteld 
aan stress omstandigheden. 
De verhoogde activiteit van 
PR-genen gemeten reeds vóór 
het stressmoment, duidt op 
een directe activering van de 
weerbaarheid van de plant 
door componenten in  
Y. schidigera extract.

Bron: Bengtsson et al., 2009 
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PR Genen, betrokken bij het planteigen  
weerbaarheid, worden door EVR behandeling 
reeds geactiveerd, voordat de stress optreed. 

ACTIVEERT!  ONDERSTEUNT!  STIMULEERT!
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