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Vitaal gewas 
met Stimuline

Van Iperen heeft, na een reeks intensieve onderzoeken, een eigen lijn 

biostimulanten onder de naam Stimuline op de markt gebracht. De belangrijkste 

ingrediënten zijn humuszuren, aminozuren en plantextracten, waarmee de 

vitaliteit van de plant en daarmee dus de weerbaarheid en stressbestendigheid 

van die plant verhoogd wordt.

Biostimulanten zijn producten van natuurlijke oorsprong, die de groei stimuleren, 

de nutriëntenopname bevorderen en de weerbaarheid van planten verhogen. 

Daardoor zijn deze beter bestand tegen abiotische stressfactoren.

Binnen de Stimuline productline hebben we vier lijnen ontwikkeld.

 

  Producten binnen Stimusoil streven naar een optimale bodemkwaliteit

  Producten binnen Stimuplant zorgen voor een goede plantvitaliteit

  Producten binnen Stimuforce zorgen voor een stressreducerende werking

  Producten binnen Stimucrop bevorderen de oogstkwaliteit

Per gewas kijken we samen met u op welke wijze meststoffen, biostimulanten  

en gewasbeschermingsmiddelen voor een optimaal rendement ingezet  

kunnen worden.

Stimuline voor uw gewas 

Binnen elke productgroep zijn verschillende op uw gewas afgestemde 

samenstellingen van Stimuline producten gemaakt. Voor diverse gewassen 

hebben wij een systeemaanpak uitgewerkt. Hierin adviseren wij per teeltfase 

de juiste producten, zowel de Stimuline biostimulanten als de geadviseerde 

meststoffen.

Een voorbeeld van zo’n systeemaanpak voor consumptieaardappelen ziet  

u hieronder. 

Systeemaanpak Consumptieaardappelen

Voor planten 300 kg – Kali 60
300 kg – Stimusoil impact

Tijdens 
planten

30 kg powerstart granada
0,50 ltr Stimusoil Baseos

5,00 ltr Stimusoil Blackjak

Voor 
opkomst

650 kg KAS
550 ltr Powerbasic bravo

Na opkomst 500 kg – NK 16-0-30 CH of
575 kg – NK 14-0-24 CH

Knolzetting

2 x 5,00 ltr Powerleaf 
Fosfaat 

1,25 ltr - Stimuplant 
4-Good

2 x 5,00 ltr Powerleaf 
Fosfaat 

1,25 ltr - Stimuplant 
4-Good

5,00 ltr - Powerleaf Kali

Na bloei

2,50 ltr - Stimuplant 
Multimix

25-50 ltr - Powerleaf 
Quattro

2,00 ltr - Stimuforce Asco
0,25 ltr - Stimucrop 

Siligreen
5,00 ltr - Powerleaf Kali

Knolgroei

2,50 ltr - Stimuplant 
Multimix

20-50 ltr - Powerleaf 
Quattro

2,00 ltr - Stimuforce Asco
0,25 ltr - Stimucrop 

Siligreen
5,00 ltr - Powerleaf Kali
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Stimuline is afgestemd op uw teeltuitdagingen

Actieve start

Wortels zijn cruciaal voor een weerbaar gewas. Als 

een plant snel sterke wortels maakt, verbetert dat de 

opname van vocht en mineralen. Dit resulteert in een 

sterkere plant en een betere benutting van mineralen 

uit de bodem. De Stimuline producten uit de Stimusoil 

lijn stimuleren de actieve start en beworteling.

Bodemvitaliteit

Een gezonde teelt begint bij een vitale bodem. 

Een vitale bodem biedt voldoende vocht en 

voedingsstoffen voor de plant. Stimusoil producten 

verbeteren de bodemvitaliteit.

Gezonde groei

Om ziekten en plagen het hoofd te kunnen bieden, 

moet een gewas gezond zijn en goed groeien. 

Verschillende Stimuline producten bieden een 

oplossing die een gezonde groei stimuleren en het 

gewas weerbaarder maken.

Plantvitaliteit

Een vitaal gewas is doorslaggevend voor een hoge 

productie. Het is dan ook van belang dat de plant 

de juiste voeding op het juiste moment binnenkrijgt. 

Meerdere producten van uit de Stimuplant lijn dragen 

bij aan een vitalere plant en zijn daarom belangrijk in 

de teelt. 

Stressreductie

Warmte, koude, droogte of juist natte omstandigheden 

zorgen voor plantenstress. Deze abiotische stress 

maakt planten vatbaar voor ziekten en plagen én het 

gaat ten koste van de opbrengst en kwaliteit. Diverse 

Stimuline producten uit verschillende lijnen bevorderen 

de weerbaarheid en stressbestendigheid van de plant. 

De producten van Stimuline bevorderen de 

weerbaarheid en stressbestendigheid van de plant.

Oogstkwaliteit

Aandacht voor (de start van) de groei, de bodem, 

plantvitaliteit en het verminderen van stress, vertaalt 

zich in de kwaliteit van de oogst. Een selectie 

Stimucrop producten kunnen de oogstkwaliteit 

verbeteren.

Wilt u meer weten?

Voor het juiste product voor uw teeltuitdaging gaat u naar:  

iperen.com/stimuline

https://iperen.com/stimuline


Van Iperen BV

 +31 (0)186 57 88 88

 info@iperen.com

 www.iperen.com/stimuline

 EEN PRODUCT VAN:

Stimuline 
biostimulanten
Biostimulanten zijn  

producten van natuurlijke 

oorsprong, die de groei 

stimuleren, de nutriënten-

opname bevorderen en de 

weerbaarheid van planten 

verhogen. Daardoor zijn 

deze beter bestand tegen 

abiotische stressfactoren. 

Dan moet je denken aan  

extreme kou, warmte, 

droogte, zout (natrium)  

of instraling. Externe  

factoren, waar een plant 

flink last van kan hebben.

http://www.iperen.com/stimuline

