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Het is bekend dat het gewas Aloe Vera een zeer sterk immuunsysteem 

heeft en vrijwel ongevoelig is voor schimmels, bacteriën en insecten. 

Vanaf nu kunnen telers gebruik maken van deze eigenschappen door hun 

gewassen te behandelen met zorgvuldig samengestelde biostimulanten op 

basis van Aloe Vera extract. 

Het Aloe Vera extract wordt volgens een nauwkeurig gecontroleerd 

proces, middels koude persing gewonnen, om te garanderen dat alle 

waardevolle inhoudsstoffen bewaard blijven. 

Aloe Leaf is een formulering op basis van 100% zuiver Aloe Vera 

bladextract. Hierdoor is het een krachtige plantaardige bio-activator en 

plantgroei stimulator en verbetert het de algemene plantgezondheid. 

Aloe Leaf is hierdoor ook een ideale toevoeging voor vermeerdering van 

microben in/op de bodem en op het blad. 

Aloe Soil is een formulering op basis van 80% zuiver Aloe Vera bladextract 

aangevuld met zeewierextract, humuszuren, hoofd- en spoorelementen, 

melasse en diverse micro-organismen ter bevordering van o.a. het 

humificatie-proces en daarmee het beschikbaar maken van 

voedingsstoffen voor wortelopname. Hierdoor is het een krachtige 

bodemverbeteraar en plantgroei stimulator.  

Aloe Soil en Aloe Leaf bevatten o.a. salicylzuur voor verbeterde 

immuniteitsreacties. Salicylzuur is een antioxidant die in planten en 

vruchten een functie vervult in de afweer tegen vraat en ziekten. De 

aanwezigheid van deze stoffen leidt tot veranderingen in de plant, 

waarbij genen geïnduceerd worden die bescherming bieden tegen een 

verdere verspreiding van een ziekte in de plant.  

VOORDELEN  

• Verbetert de algemene plantgezondheid.  

• Zet de plant aan tot een staat van verhoogde paraatheid, schakelt 

het zelfverdedigingsmechanisme in.  

• Verbetert de lange termijn resistentie tegen ziekten en insecten.  

• Promoot de aanwezige biologie.  
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DOSERING  

Aloe Leaf – Gewasbehandeling (spuiten met minimaal 200 ltr water/ha) – 

herhalen indien nodig 

(Voeg aan de bespuitingen met Aloe Leaf 100 ml Prolong XP toe per 100 

ltr spuitvloeistof voor een optimale bedekking en duurwerking!) 

• Groenteteelt, sierteelt en graszoden: 1 - 5 liter per hectare.  

• Fruitteelt en wijnbouw: 1 - 7 liter per hectare.  

• Boomkwekerij:  

•  Laanbomen: 5 - 7 liter per hectare.   

•  Kleine soorten: 2 - 5 liter per hectare  

• Akkerbouw: 1 - 3 liter per hectare, afhankelijk van de 

bladdichtheid.  

• Weideland: 1 - 3 liter per hectare.  

• Pleksgewijs: 50 ml per 10 liter water.  

 

 

Aloe Soil -- Bodemtoepassing volvelds (spuiten met 200 – 400 ltr 

water/ha) 

• Groenteteelt, sierteelt en graszoden: 3 - 5 liter per hectare.  

• Fruitteelt, wijnbouw en boomkwekerij: 5 - 15 liter per hectare.  

• Akkerbouw: 5 – 15 liter per hectare. 

• Toevoegen aan het eind van een composteerproces van organisch 

materiaal: 1 ltr/10 m3 opgelost in 100 ltr water 

 

Aloe Soil -- Veurtoepassing (spuiten met 150 - 200 ltr water/ha) 

• Spuit tijdens het zaaien/planten 10 ltr per ha in de veur en/of over 

het zaad/knol/bol en in de vallende grond. 

 

Aloe Soil -- Aangietbehandeling 

• Giet met een dosering van 10 ltr per ha in ruim voldoende water de 

jonge planten aan. Bij voorkeur uitvoeren kort na het planten op 

vochtige grond. Indien nodig beregenen. 

 

Aloe Soil -- Bol-, knol-, wortel(stok) & stekmateriaal behandeling 

• Bloembollen en –knollen: dompelen in een 2% oplossing gedurende 

15 minuten 
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• Aardappelen, uien etc: 1 ltr/ton vernevelen over product met 

schijfvernevelaar of dompelen gedurende 15 minuten in een 2% 

oplossing 

• Wortel(stokken) & stekmateriaal: dompelen in een 2% oplossing 

gedurende 15 minuten 

 

Aloe Soil  -- Traybehandeling (vrucht)groente gewassen:  

• Giet minimaal 1 uur voor het planten een 2% oplossing met 

voldoende water over de (stek)tray met planten 

 

Aloe Soil  -- Zaaizaadbehandeling:  

• Dompel de zaden gedurende 2-4 uur in een 2% oplossing 

 

GEBRUIKSRICHTLIJNEN  

• Om microbiologische activiteit in de verpakking te voorkomen, is 

bewaring op een koele en donkere plaats belangrijk. Minimale 

bewaartemperatuur: 5 °C.  

• Goed schudden/roeren voor gebruik.  

• De vermelde doseringen niet overschrijden, omdat overdosering 

een groeiremming kan opleveren voor bepaalde positieve 

schimmels.  

• Niet toepassen vlak voor de oogst van (dierlijke) 

consumptieproducten vanwege de bitterheid van het product.  

• Aloe Soil of Aloe Leaf kan gecombineerd gespoten worden met de 

meeste fungiciden, insecticiden of herbiciden. Geadviseerd wordt 

om een mengtest uit te voeren waarbij zowel Aloe Soil als Aloe Leaf 

als laatste aan de spuitvloeistof wordt toegevoegd. 

• Het is raadzaam om eerst een proeftoepassing uit te voeren op een 

kleine oppervlakte, alvorens het op het gehele perceel toe te 

passen.  
 
 

Disclaimer: Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn 

gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA 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. 


