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Watermanagement wordt steeds belangrijker. Daarom 
brengt UPL een product op de markt op basis van 
zetmeel dat 500x z’n gewicht in water vast kan houden 
en volledig biologisch afbreekbaar is. Hiermee helpt 
UPL telers om een gelijkmatige beschikbaarheid van 
water in de bodem te 
realiseren en uitspoeling van 
nutriënten tegen te gaan. 

Er kan dus meer 
geproduceerd worden met 
minder input!

Samen werken aan Resistentie Management

Mede door de wens om voedsel te produceren met een 
kleiner middelenpakket en lagere doseringen van 
gewasbeschermingsmiddelen, is het gevaar op 
resistentie verhoogd. UPL ziet resistentie management 
als een absolute prioriteit als we onze 
voedselvoorziening voor de toekomst veilig willen 
stellen. Er wordt dan ook samen met instituten zoals de 
WUR en andere Europese instellingen veel onderzoek 
gedaan om hier een oplossing voor te bieden door 
middel van o.a. gebruik van multi-site fungiciden.

Voorlichting aan sector, politici en beleidsmakers
We beseffen goed dat alleen het aanbieden van 
producten niet genoeg is, dus besteden we ook veel tijd 
aan voorlichting bij distributeurs, gebruikers, maar 
ook aan politici en andere 
beleidsmakers. 

Een duurzame landbouw 
sector is in het belang van 
ons allemaal.

Corporate Social Responsibility

Als je onderneemt dan moet je dat verantwoord doen. 
Bij UPL vinden we dat de verantwoordelijkheid van een  
firma verder gaat. 

Ons motto hier is: “Serving Society… yesterday, today
and tomorrow”.

Traceren door de hele keten

UPL ondersteunt, samen met collega’s en 
distributeurs, het initiatief om gewasbeschermings-
middelen te kunnen volgen 
door de gehele keten. Onze 
fabrieken zijn er klaar voor! 
De verpakkingen 
worden reeds voorzien van 
2D matrix code.

Al vanaf de oprichting 
van UPL draagt UPL bij 
aan de maatschappij. 
UPL heeft o.a. scholen, 
agrarische voorlichtings-
programma’s en 
ziekenhuizen opgericht. 

Bij UPL geloven we dat 
een betere toekomst 
begint met een 
versterkte basis.


