
LATEN WE SAMEN DUURZA AM 
INNOVEREN, VOOR EEN GEZONDE 
OMGEVING VOOR DE WORTELS 



FERTIL is een bedrijf dat sterk toegewijd is aan zijn oorsprong in de 
Vogezen gebergte in Oost-Frankrijk. Al meer dan 60 jaar streven we 
ernaar om onze producten op verantwoorde wijze te produceren 
met lokale, regionale en nationale partners. Onze producten zijn 
"made in France" en geëxporteerd over de hele wereld. 

HOOFDARTIKEL

FERTIL heeft veel respect voor het milieu en is pionier 
sinds de vroege jaren 1960, met de creatie van 
FERTILPOT®, de 100% natuurlijke plantbare pot voor 
professionals en voor particulieren.

Julien Perreve-Genet 
Algemeen directeur - FERTIL SAS

“Volledig natuurlijk” in termen van zowel samenstelling als 
productieproces, FERTILPOT® is van nature verantwoordelijk. De 
structuur is 100% gemaakt van houtvezels uit de Vogezen, 
waaraan we onze industriële kennis toevoegen, waardoor onze 
klanten een echt duurzame oplossing krijgen zonder afval of residu. 

We zijn er trots op marktleider te zijn in Frankrijk met ons 
product, dat geen synthetische toevoegingen bevat en 
niet chemisch is verwerkt, waardoor het geschikt is voor 
gebruik in de biologische landbouw. We gingen de 
uitdaging aan om ecologisch en sociaal verantwoord te 
zijn, lang voordat dit een heuze trend werd.

Deze leiderschapspositie legt ons een grote 
verantwoordelijkheid op, maar stelt ons ook in staat om 
lokale bedrijven te ondersteunen en om arbeidskansen  
te bieden aan gehandicapte werknemers in een ESAT (een 
sociale instelling die beschermde werkgelegenheid biedt) 
en aan gevangenissen in de buurt van onze fabriek.

Vandaag telt FERTIL meer dan 50 medewerkers, van wie 
de meesten werken op de productielocatie in het hart 
van de Vogezen. FERTIL maakt deel uit van de  
Florentaise Groep.

Het kweken in biologisch afbreekbare potten kan uitdagingen met 
zich meebrengen voor professionals. Het innovatieprogramma van 
FERTIL is bedoeld om hen te helpen FERTILPOT® gemakkelijker te 
integreren in hun productiesystemen. In 2019 werd een 
investeringsprogramma van meer dan € 2 miljoen gelanceerd voor 
R&D om de productiecapaciteit van de fabriek te vergroten.

De wereld heeft zich gerealiseerd dat het essentieel is om de natuur 
te respecteren. We zijn allemaal verantwoordelijk voor het bouwen 
aan een groenere toekomst.



ONZE WAARDEN 

N°1 
OP DE FRANSE  

MARKT

+ 300 MILJOEN 
BIOLOGISCH AFBREEKBARE 
POTTEN MET VRUCHTBAAR 

FRUIT® 

+ 60 JAAR  
ERVARING

+ 40 COUNTRIES 
MARKET FERTIL  

PRODUCTEN 

+ DE 50  
MEDEWERKERS

“Producten die duurzaam voldoen aan  
alle behoeften voor het ontwikkelen van 
een gezonde omgeving voor de wortels.”

om de Vogezen te promoten,  
het grondgebied aantrekkelijker te maken 

en alle belanghebbenden van de regio  
te verenigen.

MAATSCHAPPELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID 

100% Frans productieproces in het hart  
van de Vogezen.

Samenwerkingen met lokale bedrijven.
Werk voorzien voor een ESAT (een sociale 

instelling die beschermde werkgelegenheid biedt) 
en lokale gevangenissen

VERANTWOORDELIJKHEID  
VOOR HET MILIEU

FERTILPOT® is compatibel met biologische 
landbouw Ultra-lokale grondstof (hout) 

PEFC-certificering (10-31-3669)
OK Biologisch afbreekbaar in bodemcertificering 

(S1211) – TÜV
OMRI-certificering (VS)

INNOVATIE 
Ontwikkeling van nieuwe oplossingen om aan 

opkomende eisen te kunnen voldoen.
Nieuwe digitale diensten.

Continue verbetering van onze processen en 
productiemethoden.

KWALITEITSBELOFTE 
Dagelijkse kwaliteitscontroles door ons eigen 

laboratorium.
Adviserende teams die gepersonaliseerde 

ondersteuning bieden aan telers.

LID VAN 



100% NATUURLIJKE BIOLOGISCHE PLANTBARE POT 

Het beste afval is het afval dat 
we niet produceren

FERTILPOTTEN

HOUTVEZEL

LOG

NATUURLIJKE SAMENSTELLING  
MET HOUTVEZEL EN NIETS ANDERS!

→  De FERTILPOT® dankt zijn structuur en goede prestaties in de 
teelt aan een uniek productieproces.

→  De zijkanten van de pot, gemaakt van houtvezel, ontbinden op 
natuurlijke wijze in de bodem van de grond.

→  De FERTILPOT® staat op de lijst van “Usable in Organic 
Farming inputs” volgens Verordening EG 834/2007 (ecocert.
com/intrants).

→  Het bevat niets anders dan houtvezel.

→  Er worden geen chemische toevoegingen toegevoegd.

EEN EFFECTIEVE PRODUCTIETOOL

→  De zijkanten van de FERTILPOT® zijn doorlaatbaar voor water, 
voor de lucht en voor de wortels.

→  Het basis systeem is krachtig, dankzij zelfbinding.

→  Planten gekweekt met FERTILPOT® zijn dicht en compact.

→  De hoeveelheid gebruikte substraat wordt geoptimaliseerd 
omdat de zijkanten van de FERTILPOT® zelf een hulpmiddel 
zijn bij de teelt.

EEN PLASTICVRIJE OPLOSSING  
VOOR DUURZAMER PLANTEN

→  Uitstekend herstelpercentage, zonder transplantatieschok 
(geen wortelrollen in de pot).

→  Bespaar tijd bij het planten.

→  Geen behoefte aan afvalbeheer.

Tegenwoordig is het mogelijk om planten te produceren en te verkopen zonder plastic en met 
volledig respect voor het milieu.

FERTILPOT®

KWEEKPOT

GEPLANTE POT

BOOM



FERTILPOT NT

→  De nieuwste versie, de FERTILPOT NT, is een innovatief 
concept gebaseerd op een nieuwe technologie ontwikkeld en 
gepatenteerd door FERTIL. Het is volledig mechaniseerbaar en 
biedt optimale ontstapeling en bewezen agronomische 
prestaties.

→  GOUDEN TROFEE WINNAAR IN DE INNOVERT AWARDS 2017.

TUINIEREN ECHT 
MILIEUVRIENDELIJK EN ETHISCH / 
DUURZAAM MAKEN

→  Producten die kinderen leren over verantwoord omgaan  
met het milieu.

→  Geen plastic afval.

→  Een gezond en natuurlijk materiaal dat zaailingen en  
stekken beschermt.

→  Ethische productie: lokale en verantwoord ingekochte 
grondstoffen, productie 100% gevestigd in de Vogezen,  
vaste banen en samenwerkingen met reïntegratieorganisaties 
(gevangenissen) en een beschermde arbeidsorganisatie 
(ESAT).

De nieuwe generatie FERTILPOT® is 
perfect stapelbaar, innovatief en net 
zo natuurlijk als altijd.

→  Alle telers, biologisch of anderszins.

→  FERTILPOT® is geschikt voor zowel 
professionals als particulieren.

VOOR WIE IS DE 
FERTILPOTOPLOSSING®?

HOE WORDT EEN FERTILPOT GEMAAKT?

DEFIBRATION: 
VERVAARDIGING 
VAN HOUTVEZEL 

MOLDING: VORMEN 
VAN DE POTTEN

100% HOUT
DROGEN

VERPAKKEN

Het productieproces is uitsluitend  
mechanisch, zonder dat er chemische  
middelen worden gebruikt!



VRAAG & ANTWOORD
Bevat uw FERTILPOT® bindmiddelen of andere chemische 
producten?

De FERTILPOT® bevat houtvezels, zonder toevoegingen van 
chemicaliën. De structuur van de vezels en het productieproces 
geven onze potten hun vorm en houvast in de teelt. De 
FERTILPOT® kan worden gebruikt in de biologische landbouw en 
de samenstelling is 100% natuurlijk.

Wat zijn de voordelen van de FERTILPOT NT?

De FERTILPOT NT is een innovatief concept, het resultaat van 
een door ons ontwikkelde en gepatenteerde nieuwe 
technologie. Het is perfect gemechaniseerd, de ontstapeling is 
optimaal en de agronomische prestaties zijn goed bewezen.

Wie kan de FERTILPOT® gebruiken? 

De FERTILPOT® is een geschikte oplossing voor zowel 
professionals als particulieren, die op zoek zijn naar een «ready 
to plant» product dat echt respectvol is voor de planeet.

Hoe lang gaat een FERTILPOT® mee na het planten? 

Een FERTILPOT® ontbindt onder invloed van het microbiële 
leven van de grond waarin het is geplant. Hoe rijker de grond, 
hoe sneller deze zal afbreken. Tijdens de teelt wordt de pot 
blootgesteld aan water en aan het doordringen van de wortels. 
Het kan enkele maanden duren. Na 4 maanden raden we 
afwisselende fasen van het drogen van de pot aan.

Er is schimmel verschenen op het oppervlak van de pot, met 
mijn zaailingen. Wat moet ik doen? 

Het uiterlijk van een witte schimmel bevestigt dat de pot een 
natuurlijk substraat is en het kan verschijnen als de pot lange 
tijd vochtig is. Het is volkomen veilig voor de plant en het zal 
verdwijnen door het water geven te verminderen en te zorgen 
voor een goede luchtcirculatie.

Hoe moeten planten gekweekt in FERTILPOT® worden 
geëtiketteerd in tuincentra? 

Zie de FERTILPOT® niet als verpakking, maar als een echt 
hulpmiddel voor het kweken van de plant. Het zal een vochtig- 
en aards aspect hebben. We moeten de marketing van deze 
producten dus opnieuw uitvinden! Sommige verkooppunten 
hebben al gekozen voor kartonnen hoezen, labels op 
bamboestokken die in de grond zijn geplant of zelfs trays. 

Ik heb een speciaal project (bijvoorbeeld een pot die niet in 
uw catalogus staat of een aangepaste verpakking). Met wie 
moet ik contact opnemen? 

Om samen de haalbaarheid van uw gepersonaliseerde project te 
kunnen bekijken, stuurt u een aanvraag naar het volgende 
adres: projet@fertil.fr. Vergeet niet de hoeveelheden die u wilt 
bestellen, de gewenste levertijd, etc. op te geven.

Waar kan ik FERTILPOT® vinden? 

Als u kweker bent, neem dan contact op met Telermaat BV. 
Telermaat is FERTIPOT-distributeur en kan u adviseren. U kunt 
de producten ook zelf terugvinden online op : www.fertil.nl . 
Als u particulier bent, kunt u ze vinden in tuincentra, onder 
verschillende merknamen. FERTILPOT® is de enige additiefvrije 
houtvezelpot gemaakt in Frankrijk. Het bevat geen turf, kokos  
of gerecycled papier. 



LAURENCE B.  
Development Manager van  
een tuindistributeur

“ECHT milieuvriendelijk tuinieren is 
booming! Laten we op de hoogte 
blijven van onze klanten en de Franse 
knowhow promoten!”

Als leverancier van tuingereedschap voor 
veel gespecialiseerde distributieketens 
hebben we de afgelopen twee jaar een grote 
verschuiving gemaakt door ons te richten op 
meer milieuvriendelijke producten. De keuze 
voor Franse, of in ieder geval Europese, 
leveranciers is voor ons een prioriteit 
geworden. FERTILPOT® is al vele jaren een 
natuurlijk onderdeel van ons assortiment. 
Om dit jaar all the way te gaan, hebben we 
besloten om volledig plasticvrije 
verpakkingen aan te bieden, in 
samenwerking met FERTIL. Weer een stap 
naar zero waste! Dit is erg populair gebleken 
bij onze klanten, wiens bedrijven sinds het 
begin van de gezondheidscrisis zijn 
geëxplodeerd.

CERTIFICATEN

Organic Materials Review Institute 
(OMRI) is een externe 

certificeringsinstantie die ervoor  
zorgt dat beursgenoteerde producten 

voldoen aan het National Organic 
Program (USDA NOP) van het 
Amerikaanse ministerie van 

Landbouw.

OK Biodegradable Soil garandeert dat 
FERTILPOT® volledig biologisch 

afbreekbaar is in de bodem zonder 
nadelige effecten op het milieu

FERTILPOT® is afkomstig uit duurzaam 
beheerde bossen en gecontroleerde 

bronnen

FERTILPOT® kan worden gebruikt in de 
biologische landbouw volgens 

EG-verordening 834/2007

GETUIGENISSEN
ARNAUD LEBRUN 
Hoofd productie bij de kwekerij  
Hortival Diffusion

STÉPHANE LORRIÈRE  
Manager van de tuinbouwbedrijven  
van Lorrière

“De zelfbinding van de FERTILPOT® 
zorgt voor een betere weerstand 
tegen waterstress.”

“Het is een andere benadering van de 
teelt, je moet productiecodes 
veranderen om je aan te passen.”

Al 30 jaar produceren we onze eigen 
tomatenrassen en gebruiken we dagelijks 
alleen nog de FERTILPOT® om onze planten te 
kweken. Tomatenplanten hebben een broos 
wortelstelsel. Met de FERTILPOT® zijn de 
planten sterker omdat het wortelstelsel meer 
ontwikkeld is dankzij zelfbinding.  Ze zijn 
beter bestand tegen waterstress en doen het 
beter in productie- en retailkassen. Voor onze 
klanten garandeert dit een betere groei in de 
grond, zonder transplantatieschok.

Voor nieuwe klanten moeten we goed 
communiceren dat de tomaten MET de pot 
geplant moeten worden. We hebben onze 
klanten eraan gewend gekregen om onze 
tomatenplanten in FERTILPOT® te ontvangen.

We produceren 20 miljoen planten per jaar. 
Hoewel we ons sterk inzetten voor het 
verbeteren van onze ecologische voetafdruk, 
blijft de kwestie van het mechaniseren van 
onze activiteit van het grootste belang. Het 
gebruik van de FERTILPOT NT® is een van de 
oplossingen die we overwegen. Dit product 
heeft het voordeel dat het biologisch 
afbreekbaar is, met behoud van de 
mechanisatie van onze activiteit die we al 
hebben. Dit stelt ons in staat om het product 
te mechaniseren, zeer goede resultaten te 
behalen in de teelt, ons plastic afval te 
verminderen en tijd te besparen bij het 
voorbereiden van planten voor verpotting, 
wat we intern doen. Het wortelstelsel is ook 
minder verstoord tijdens het verpotten.

We kijken momenteel naar de mogelijkheid 
met FERTIL om ook andere maten potten af 
te nemen, waardoor we het gebruik van 
biologisch afbreekbare potten kunnen 
uitbreiden naar andere gewassen.

BENOÎT PRÉVOTEAU 
van de teelt in de wijngaard  
Pessac-Léognan 

“Het financiële voordeel in de loop 
van het jaar is echt belangrijk voor 
onze landgoederen.”

Op grote plantprojecten, met 140.000 
wijnstokken die gedurende het jaar moesten 
worden geplant, realiseerden we ons dat het 
onmogelijk was om ze allemaal tegelijkertijd 
te planten. We hebben late aanplantingen van 
wijnstokken in pot gedaan en vandaag daag ik 
iedereen uit om onderscheid te maken tussen 
wijnstokken in pot en gewortelde wijnstokken. 
Met een slagingspercentage dat precies 
hetzelfde is, geeft late aanplant ons volledige 
controle over onze schema’s.

Biologische  
landbouw



FERTIL
Adres  
38 rue de Bellevue 
92100 Boulogne-Billancourt, France

Neem contact op met 

+33 (0)1 46 04 41 24
adv@fertil.fr

Website 
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Neem voor meer informatie of om uw  
projecten te bespreken contact met ons op!

INNOVATIE IS OOK BELANGRIJK  
VOOR ONS!

www.fertil.fr

Om met ons te innoveren: projet@fertil.fr 

Voor meer informatie: press@fertil.fr

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

Ik heb  
een idee!


