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Weerbaar telen met 
SalicylPuur 
Helpt uw gewas onder glas beter groeien! 

SalicylPuur is een product van PlantoSys op basis van ewilgenbastextract.  

Dit maakt planten robuuster en vitaler. En door gebruik van SalicylPuur gebeurt dit 100% 

systemisch. Verder is inmiddels uit diverse praktijkdemo’s en proeven gebleken dat dit 

product ook de groei van uw gewas stimuleert. Dor de toegenomen wortelontwikkeling 

worden nutri:enten beter opgenomen. Kortom: uw gewas wordt robuuster èn groeit 

beter.  
 

Vitaler wortelgestel 

Maar het wilgenbastextract in SalicylPuur doet meer. Uit onderzoeken en demo’s in komkommer, 

koolzaailingen, roos en aardbei blijkt dat de wortelontwikkeling van planten die behandeld zijn met 

SalicylPuur beter is:  

8 à 10 % meer wortelgewicht. Deze planten wortelen sneller weg en ontwikkelen een beter, gezonder 

wortelstelsel. Hiermee nemen de planten hun voeding en water beter op. Dit is direct merkbaar in de 

productie van droge stof.  

 

 

 

 

 

 

            wortelstelsel aardbei onbehandeld        wortelstelsel aardbei na  

        behandeling met SalicylPuur  
 

Stijging productie en kwaliteit 

De hogere productie van droge stof heeft geleid tot dikker, steviger blad, hardere stelen. Bij de teelt van 

rozen (verschillende rassen) heeft zich dit vertaald in meer takken, langere takken, met meer 

bloemtrossen en een eerdere oogst. Kortom: productiestijging. 
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      takgewicht rozenras              omzet bij gelijke middenprijs: 

      2017: behandeld t.o.v. 2016: onbehandeld           2017: behandeld t.o.v. 2016: onbehandeld 

 
 

Kortom 

Inzet van SalicylPuur levert een positief beeld op:  

• robuustere planten 

• zichtbaar betere wortelontwikkeling, met als gevolg: 

o betere opname elementen en voeding,  

o meer en zwaardere takken,  

o met meer en zwaardere vruchten en dus 

o minder uitval èn productiestijging 

Toepassing SalicylPuur in de praktijk 

Blijft nog een terechte vraag over: hoe gemakkelijk pas ik het toe in mijn teelt?  

 

SalicylPuur:  

• is ongevaarlijk voor bijen, hommels en natuurlijke vijanden 

• is 100% systemisch, dus zowel toepasbaar door blad- als door 

worteltoepassing 

• kan gespoten of meegedoseerd worden in de A-mestbak 

 

Bij spuiten geldt:  

• elke 7 dagen  

• in een dosering van 200 ml/100 liter water, 

• met een minimum van 1 liter/ha. 

 

Als u meedruppelt vanuit de mestbak geldt: 1 liter/ha/week. 

 

 

Bent u ook benieuwd wat SalicylPuur voor uw teelt onder glas kan betekenen?  

Neem contact met ons op voor advies op maat: bel Leo Hoogeveen op 06 – 57 18 34 89. 

 

 

Lengte   prijs omzet stijging in % 

in cm.  / tak 2016 2017 
2017 t.o.v. 

2016 

40 cm. € 0,15  €   6,62   €    6,54  99% 

50 cm. € 0,18  €   7,61   €    8,33  109% 

60 cm. € 0,27  € 10,71   €  12,21  114% 

70 cm. € 0,37  €   5,23   €    6,16  118% 

80 cm. € 0,40  €   0,35   €    0,52  150% 

Totaal    € 30,52   €  33,77  111% 

Lengte  Takgewicht kg / m2 Percentage 

in cm.    in gram 2016 2017 
2017 t.o.v. 

2016 

40 cm. 30 gr. 1,32 1,31 99% 

50 cm. 35 gr. 1,48 1,62 109% 

60 cm. 42 gr. 1,67 1,90 114% 

70 cm. 50 gr. 0,71 0,83 118% 

80 cm. 63 gr. 0,05 0,08 150% 

Totaal   5,23 5,74 110% 
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