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Al 50 jaar Partners with Nature
Omdat komkommerteler Jan Koppert allergisch was voor chemische
bestrijdingsmiddelen, die ook niet altijd even goed werkten, ging hij in
1967 op zoek naar een alternatief. Zo kwam hij op het spoor van natuurlijke
vijanden die hij inzette tegen de plagen in zijn gewas. Het bleek een
effectieve manier van bestrijden.
Koppert werkt nauw samen met telers om hun gewassen gezonder, veiliger,
veerkrachtiger en productiever te maken. Dit wordt bereikt door de inzet
van natuurlijke vijanden om plagen te bestrijden, hommels voor bestuiving
en biostimulanten om zowel het bodemleven als de plantgezondheid
te bevorderen. Koppert is in inmiddels uitgegroeid tot internationaal
marktleider in biologische gewasbescherming en natuurlijke bestuiving.
Koppert levert aan meer dan 100 landen en heeft in 25 daarvan een vestiging.
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Partners with Nature for 50 years
As cucumber grower Jan Koppert was allergic to chemical pesticides, and as
those pesticides were not as effective as they should have been, he made a
decision in 1967 to look for an alternative. This is when he came across the
concept of natural enemies, which he then used to combat pests in his crop.
It turned out to be an effective form of pest control.
Together with growers and in partnership with nature, we work to make
agriculture and horticulture healthier, safer, more productive and resilient.
We achieve this by using natural enemies to combat pest infestations,
bumblebees for natural pollination, and biostimulants that support and
strengthen the crops both above and underground. Koppert Biological
Systems has since grown into an international market leader in biological
crop protection and natural pollination. Koppert supplies more than 100
countries and has branches in 25 of these.

