Media Release
Sterk partnerschap om reststoffen op aardbeien in Europa te verminderen
Düsseldorf, 30 juni 2021 – Het Australische bedrijf voor gewasbeschermingsmiddelen en speciale
zaden Nufarm en het innovatieve in asperge– en aardbeirassen gespecialiseerde Nederlandse
veredelingsbedrijf Limgroup kondigen vandaag een samenwerking aan op het gebied van
biologische gewasbeschermingsoplossingen.
De kern van de samenwerking is de combinatie van Nufarm’ gewasbeschermingsportfolio NuBio met
diverse biologische oplossingen en biostimulanten en Limgroups aardbeienrassen, die minder gevoelig zijn
voor schimmelziekten. Deze unieke combinatie van sterke plantengenetica en minimale reststoffen
resulteert in gezonde vruchten van hoge kwaliteit voor zowel partners in de voedselketen als voor
consumenten.
“Limgroup en Nufarm zijn twee bedrijven met verschillende kernactiviteiten, maar een gemeenschappelijke
‘Missie’,”, legt Hildo Brilleman, Regional General Manager Nufarm EuMEA, uit. “We willen allebei een
gezondere voedselketen tot stand brengen door de chemische input te optimaliseren en reststoffen op fruit
en groenten te verminderen,”, voegt hij toe.
“Om de combinatie van NuBio-gewasbescherming en de sterke genetica van Limgroup gedetailleerd te
testen, hebben we een uitgebreid testprogramma ontwikkeld dat wordt uitgevoerd door Limgroup en onze
partners,”, licht John Schoeber, Manager Marketing & Sales van de Limgroup toe. Daartoe hebben beide
bedrijven het Strawberry Experience Centre opgericht waar al aan toekomstige oplossingen wordt gewerkt.

De samenwerking wordt afgerond met onder andere een intensieve scholing van de Europese
kanaalpartners, adviezen over best practices van NuBio en evenementen op het gebied van biologische
gewasbescherming (na de COVID-19-pandemie).

Over Nufarm:
Nufarm Limited is een toonaangevende ontwikkelaar en producent van gewasbeschermingsoplossingen en
zaadtechnologieën. Ons team van meer dan 2.500 mensen levert een essentiële bijdrage aan onze
reputatie op het gebied van kwaliteitsproducten die voldoen aan de behoeften van telers, klantenservice en
partnerschap in belangrijke landbouwmarkten in Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific. Nufarm is
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genoteerd aan de Australian Securities Exchange (symbool NUF) en ons hoofdkantoor is gevestigd in
Melbourne, Australië.

Over Limgroup:
Het in het zuiden van Nederland gevestigde Limgroup is een innovatief in asperge- en aardbeirassen
gespecialiseerd veredelingsbedrijf. Het is een wereldspeler met variëteiten voor vele klimaatzones.
Limgroup zoekt en vindt oplossingen voor de uitdagingen van zijn klanten en de eindgebruikers, die leiden
tot een verhoging van de duurzaamheid, rentabiliteit en levenskwaliteit.
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