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Met het voorjaar voor de deur is het uitkijken naar producten die de groei van gewassen 

bevorderen. Voor Bart Schupper, adviseur bij Telermaat, is het weer de tijd van het jaar om proeven 

uit te voeren in samenwerking met kwekers. Het is onderdeel van een verkenningsproces om de 

kweker potentiële nieuwe producten te laten ervaren, maar ook om zelf de proef op de som te 

nemen wanneer er een nieuw middel op de markt verschijnt. Een middel waar klanten al jaren voor 

terugkomen bij Schupper, is het Healthy Start-meststoftablet van Plant Health Cure (PHC).
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Een meststoftablet dat voedt 
en de wortelkwaliteit verbetert

Bart Schupper is adviseur en vertegenwoordiger bij Telermaat

‘Healthy Start is als cruisecontrol: je hoeft alleen nog maar te sturen’
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Bart Schupper werkt al ruim vijftien jaar als 
adviseur voor Telermaat vanuit Boskoop. Hij 
legt uit dat hij een product pas verkoopt als 
hij zelf weet wat het doet. Om daarachter te 
komen, voert hij proeven uit in samenwerking 
met kwekers. Als Schupper overtuigd is van een 
product en vermoedt dat het middel past bij 
een kweker, kan de klant het product testen op 
geschiktheid.

Transparantie als strategie
De producten die Telermaat verkoopt, 
variëren van gewasbescherming tot bemesting. 
Een deel daarvan komt uit de koker van Plant 
Health Cure. ‘We hebben veel contact met 
kwekers en leren hun producten goed ken-
nen door de proeven die we met hen doen. 
Biologische gewasbeschermers en plantver-
sterkers zijn sinds een aantal jaar in opmars, 
maar staan nog in de kinderschoenen. Veel 
toeleveranciers van biologische producten zijn 
erg gesloten over hun productieproces en niet 
kunnen vertellen wat erin zin. Plant Health Cure 
daarentegen is daar eerlijk en transparant over. 
Ik hou van die open manier van werken’, vertelt 
Schupper. 

Meststoftablet als cruisecontrol
Een product van PHC dat Schupper al zeker 
tien jaar succesvol over de toonbank ziet gaan, 
is het Healthy Start-voedingstablet. Een multi-
functioneel tablet dat voor het hele groeisei-
zoen belangrijke nutriënten afgeeft, maar ook 
de wortels van planten vitaliseert. ‘Het is een 
interessant product, dat meer doet dan bemes-

ting alleen. Het maakt de plant weerbaarder 
tegen extreme droogte, kou en natheid en min-
der vatbaar voor ziektes. Wordt de plant toch 
ziek, dan slaat de bestrijder beter aan, omdat 
de plant in essentie sterker is. Ook ben je met 
dit tablet voor een heel groeiseizoen klaar qua 
bemesting. Ik zeg altijd maar zo: dit meststof-
tablet is als cruisecontrol; je hoeft alleen nog 
maar te sturen, dus af en toe bij te mesten met 
een beregeningssysteem.’

Boomkweker JanWillem Bakhuijzen van 
Kwekerij JW Bakhuijzen is gebruiker van het 

eerste uur van biologische gewasbescherming 
en plantversterkers en begon tien jaar geleden 
met het Healthy Start-tablet. Op zijn kwekerij 
teelt hij twee gewassen: Pernettya en Skimmia. 
Volgens Bakhuijzen heeft die laatste een gevoe-
lig wortelstelsel. ‘Toen ik mijn kwekerij begon, 
zat ik met het probleem dat het gietwater van 
slechte kwaliteit was en veel zouten bevatte. 
Desondanks wilde ik mijn planten zo zuiver 
mogelijke voeding geven. Zo kwam ik via Plant 
Health Cure bij Healthy Start uit. Dit werkte 
goed; daarom gebruik ik het nog steeds vanaf 
het tweede groeijaar.’

Stefan Even

JanWillem Bakhuijzen

Teeltadviseur bij Plant Health Cure

Kwekerij JW Bakhuijzen

‘Deze combinatie  
zorgt ervoor dat 
het tablet niet 
alleen de plant 
voedt, maar ook 
de wortelkwaliteit 
verbetert en de 
opname van 
nutriënten 
vergroot’
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Voorkomen van verbrande wortels 
Bakhuijzen laat weten dat hij ook andere mest-
stoffen heeft geprobeerd, maar die zorgden bij 
extreme weersomstandigheden voor verbran-
ding van de wortels. ‘Bij extreem weer zag ik 
dat de wortels daar hinder van ondervonden. In 
rustige zomers heb je daar met traditionele pro-
ducten niet zo veel last van, maar in de warme 
zomers van de afgelopen jaren bleek dit mest-
stoftablet milder voor de plant en zijn wortels. 
Dat zijn mijn bevindingen van het 
afgelopen jaar.’

Werking en samenstelling
Stefan Even, teeltadviseur bij Plant Health Cure, 
vertelt dat de Healthy Start-tabletten zijn ont-
wikkeld voor een heel groeiseizoen bemesting. 
‘Door deze tabletten in het voorjaar bij de plant 
te doseren, wordt die het volledige groeiseizoen 
van voeding voorzien. De tabletten bevatten 
een samenstelling van langzaamwerkende 
meststoffen, natuurlijke humuszuren en 
gunstige bodembacteriën. De combinatie van 
deze bestanddelen zorgt ervoor dat dit tablet 
niet alleen de plant voedt, maar ook de wortel-

kwaliteit verbetert en de opname van nutriën-
ten vergroot.’

Volgens Even is het tot dusver een bij kwekers 
vrij onbekend product. ‘De Healthy Start-
tabletten zijn voor veel boomkwekers een 
relatief onbekende meststof. Maar dit product 
biedt qua toepassing wel degelijk mogelijk-
heden voor de boomkwekerijsector en wordt al 
jaren succesvol toegepast op een aantal boom-
kwekerijen. In een recente proef bij PCFruit, een 
proefstation voor de fruitteelt in België, bleek 
uit metingen van het drainwater gedurende het 
volledige groeiseizoen hoe groot de uitspoeling 
van Healthy Start-tabletten ten opzichte van de 
controle was. De uitspoeling van NO3, Ca en K 
bij toepassing van Healthy Start-tabletten was, 
afhankelijk van het nutriënt, 31% tot 65% lager 
dan bij het controleobject.’

Proefopstelling van 5 Skimmia’s. Op beide foto’s 
heeft plant nummer 3 een Healthy Start-tablet 
gedoseerd gekregen waarin boven het effect te zien 
is op de wortels en rechts op de kleur van de plant
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