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Automatiseren met Fibre-Neth®
AllPlant uit Heerhugowaard is een
vermeerderaar van uitgangsmateriaal uit weefselkweek voor
kwekers van vaste planten.
Recent is besloten om het
plantmateriaal automatisch te
sorteren.
Efficiëntie
De reden hiervoor is maximale
efficiëntie. Door het sorteerwerk te
automatiseren, kan enorm bespaard
worden op arbeid. Het levert bovendien een nog uniformer resultaat op.
Het machinaal sorteren heeft meer
voordelen. Zo kan er nu eerder
gesorteerd worden, wat de sorteerkwaliteit ten goede komt. Ook gaat
het aantal sorteringen per uur
omhoog. Vanwege het groot aantal
variëteiten, inmiddels meer dan 450,
en de daarbij behorende
verschillende instellingen, biedt dit

de mogelijkheid om meerdere
sorteerslagen te maken. Het proces
wordt nu verder geoptimaliseerd.
Toch is niet alle arbeid met de komst
van de sorteermachine overbodig
geworden. Voorlopig worden alleen
de 104-gaats pluggen automatisch
gesorteerd. De 45-gaats pluggen
worden nog met de hand gedaan.
Daarbij is niet ieder gewas geschikt
voor automatisch sorteren.
Fibre-Neth® pluggen
Het automatiseren is niet in de
laatste plaats mogelijk door het soort
opkweekmedium dat zij gebruiken.
AllPlant kweekt op in 104-gaats
Fibre-Neth® pluggen. Een luchtige
plug, die goed vochtig wordt, maar
ook snel weer voldoende lucht kan
bevatten. Hierdoor ontstaat een
goed doorwortelde plug en groeien
de planten sneller weg. Daarbij zijn

Fibre-Neth® pluggen uitermate
geschikt voor automatisering. De
compacte vorm van de plug zorgt
ervoor dat de plug een plug blijft.

Geautomatiseerde sortering van
bewortelde Fibre-Neth® pluggen

Doorbraak in duurzaam biologisch telen
De afgelopen zeven jaar heeft het
Research & Development team
van Van der Knaap Groep zich,
samen met haar partners,
toegelegd op het ontwikkelen van
een teeltsysteem om biologisch
los van de ondergrond te kunnen
telen.
Ontwikkeling
Onder leiding van Karel de Bruijn,
manager R&D van Van der Knaap,
is een reactor ontwikkeld die eiwitten
omzet in nitraat (NO3) stikstof. De
met de reactor geproduceerde
voedingsoplossing is vrij van organische rest, schimmels en bacteriën.
NatureFresh Farms
Eind vorig jaar is Van der Knaap
Groep met NatureFresh Farms uit

Canada overeengekomen dat
NatureFresh Farms paprika’s
organisch gaat telen met het nieuw
ontwikkelde teeltsysteem van Van
der Knaap. Met een areaal van 70
hectare in Canada en de USA is
NatureFresh Farms een van de
grootste groentelers van NoordAmerika. Beide partijen zien het
teeltconcept als een duurzame en
betrouwbare wijze voor de
organische teelt van vruchtgroentegewassen. In 2018 wordt zes
hectare paprika’s geteeld met het
teeltconcept. Dit groeit de komende
jaren door naar twaalf hectare.
NatureFresh Farms heeft al ervaring
met de organische teelt van
paprika’s, maar door toepassing van
het teeltconcept van Van der Knaap
beogen zij een productieverhoging

en kwaliteitsverbetering te
realiseren.

V.l.n.r.: Karel de Bruijn & Ron van der
Knaap (Van der Knaap), John Ketler &
Frank Neufeld (NatureFresh Farms).
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Nieuwe toepassing Fibre-Neth® pluggen

Beworteling frambozen op Fibre-Neth®
Van der Knaap Groep zet Fibre-Neth® pluggen in voor de beworteling van frambozen. En met goed
resultaat. Wat drie jaar geleden met kleinschalige proeven is begonnen, krijgt steeds meer bekendheid.
Het gebruik van de pluggen heeft een aantal teelttechnische voordelen ten opzichte van beworteling in
losgevulde trays. Zachtfruitteler Theo Schellekens van Anthé heeft inmiddels ervaring opgedaan met de
beworteling van frambozenplanten op Fibre-Neth®.
Fibre-Neth® pluggen
Fibre-Neth® pluggen worden binnen
de tuinbouw in teelten als bijvoorbeeld bromelia, orchideeën, vaste
planten en tropische planten al
geruime tijd gebruikt. De pluggen
vinden nu echter ook hun weg binnen
de teelt van jonge frambozenplanten.

Goede doorworteling van de plug

De pluggen bestaan uit homogene
kokos en hebben een stabiele structuur, waardoor de fysieke eigenschappen van de kokos niet verloren
gaan.
Eigenschappen
Het hoge luchtcijfer in combinatie
met de specifieke eigenschappen
van kokos heeft verschillende teelttechnische voordelen. Zo zorgt de
aanwezigheid van lucht voor een
snelle doorworteling van de plug.
Door de stabiele structuur en het
goede drainerend vermogen van de
pluggen, vindt er geen verslemping
onderin de tray plaats. Dit zorgt
ervoor dat Fibre-Neth® pluggen geschikt zijn om het gewas buiten af te
harden. Theo Schellekens van Anthé
ervaart dit ook in de praktijk: “Met
water geven geef je eigenlijk nooit
te veel. De pluggen draineren goed.
Het werken met Fibre-Neth® pluggen
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vereiste wel een aanpassing in onze
watergeefstrategie. Na beworteling
zetten we de frambozenpluggen zo
snel mogelijk buiten op een trayveld
om af te harden. Zelfs bij veel regenval hebben we geen schade door de
goede waterdoorlatendheid van de
Fibre-Neth® pluggen.”
Automatisering
Vanwege de snelle afdroging kan er
snel gestuurd worden met voeding.
Door voor het oppotten gebruik te
maken van substraten met een groot
aandeel kokos, ontstaat een goede
aansluiting tussen de Fibre-Neth®
plug en het substraat. Dit bevordert
een snelle doorgroei. In de praktijk
zien wij dat deze voordelen leiden
tot een uitstekend bewortelingsresultaat. Bovendien kan er op arbeid
bespaard worden doordat de pluggen automatisch gesorteerd en
opgepot kunnen worden. Ook Anthé
heeft hier goede ervaringen mee.
“Met Fibre-Neth® kunnen we gemakkelijker sorteren. Met het gebruik van
losse potgrond valt het uit elkaar.

Bewortelde Fibre-Neth® pluggen

Vooral als de stekjes nog maar één
of twee kleine worteltjes hebben.
Met Fibre-Neth® kunnen we de
plantjes die goed zijn gesorteerd
terugzetten in een tray. Onze
ervaringen zijn goed en het gemak
van sorteren weegt voor ons zwaar.”
Plug op maat
Van der Knaap kan bijna iedere
gewenste tray vullen en de pluggen voorzien van een stekgat. Van
een aantal trays kunnen de pluggen
worden voorzien van boorgaten met
een diameter van 10 mm tot 58 mm.
Naar wens kunnen de boorgaten
weer worden afgestrooid met fijne
kokos, zodat er een plug ontstaat
met een zachte kern. Het voordeel
hiervan is dat na het steksteken
de losse kokos van de kern bij het
watergeven om het stek sluit en zo
zorgt voor een goede aansluiting.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Pascal Boers via
p.boers@vanderknaap.info.

Speciaal substraat voor de teelt van Calluna’s

Klant aan het woord: Wustmans
Peter Wustmans van Gartenbau Wustmans in Geldern, Duitsland, kweekt sinds de jaren ‘80 Calluna.
In 2008 trad zijn zoon Christian Wustmans toe tot het bedrijf. Tegenwoordig hebben ze 1 ha glas en
10,5 ha buiten beschikbaar. Vijf jaar geleden besloot Wustmans over te stappen op de teelt van Beauty
Ladies®. Door de marketinginzet van de Beauty Ladies® groep, is het beeld van de Calluna veranderd in
een moderne plant voor iedere lifestyle.
Beauty Ladies®
Wustmans kweekt op een
containerveld van 9 ha Beauty
Ladies® Calluna in 11, 12 en 13 cm
potten. Van deze zogeheten
knopbloeiers ligt de bloeitijd tussen
begin augustus tot eind oktober.
Totaal kweekt hij zo’n 25
verschillende soorten. Wustmans
streeft ernaar om een constante
topkwaliteit te leveren waar zijn
klanten blind op kunnen vertrouwen.
Hij wil hiermee een betrouwbare
partner zijn voor zijn afnemers. Het
jonge plantmateriaal van de Beauty
Ladies® komt van leverancier
Canders. Een gespecialiseerd
bedrijf dat kwaliteit hoog in het
vaandel heeft staan.

wordt voorzien. De drainage op de
lavavloer is uitstekend, waardoor de
Calluna’s geen last hebben van
natte voeten. Veel Callunakwekers
maken gebruik van gietwagens, wat
een kleine aanpassing van het
substraat vereist.

Beauty Ladies® Calluna
leverbaar. Wustmans had niet de
mogelijkheden om deze te verwerken. Zodra het substraat wel los
verkrijgbaar werd, zijn ze meteen
overgestapt. En nog steeds naar
grote tevredenheid. Het is een
luchtig substraat dat overtollig water
gemakkelijk laat wegvloeien. Voor
de wortels een cruciale eigenschap.
Voor de watergift maakt Wustmans
gebruik van sprinklers, waardoor
iedere plant gelijkmatig van water

Afzet
Per jaar kweekt Wustmans zo’n
1,3 miljoen Calluna’s af. Deze gaan
onder andere naar Engeland,
Frankrijk, Duitsland en Scandinavië.
Samen met nog drie andere
Callunakwekers levert Wustmans
ook aan IKEA. Per jaar gaan daar
ongeveer 400.000 Calluna’s heen.
Omdat de planten daar direct de
winkel in gaan, krijgen ze nog een
behandeling voor aflevering.
Om niet te afhankelijk te zijn, werkt
Wustmans liever met een groter
aantal kleinere afnemers dan enkele
grote afnemers. Slechts een klein
gedeelte wordt geveild. Hierdoor
heeft hij goed contact met zijn
afnemers over de trends voor het
komende seizoen, bijvoorbeeld op
het gebied van kleur.

Christian Wustmans

Substraat
Sinds 2017 kweekt Wustmans op
een speciaal Calluna-substraat van
Van der Knaap, dat vanuit Holland
Potgrond in Grubbenvorst wordt
geleverd. Het vinden van het juiste
substraat en de juiste watergeef- en
bemestingsstrategie had wat voeten
aarde. Drie jaar lang werd geëxperimenteerd met verschillende substraten van verschillende leveranciers. Het substraat van Van der
Knaap kwam hierbij als beste naar
voren. Dit substraat was echter
in eerste instantie alleen in balen

Wustmans beschikt over een containerveld van 9 ha
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Rijstkaf voor boomkwekerij
Rijstkaf wordt als toeslagstof
steeds vaker gebruikt in substraten voor de boomkwekerij.
Rijstkaf zorgt er onder andere
mede voor dat de bovenkant van
de pot sneller afdroogt, wat de
kans op mosvorming verkleint en
waardoor onkruidzaden minder
makkelijk kiemen.
Eigenschappen
Rijstkaf heeft uitstekende fysische
eigenschappen die zorgen voor een
verhoging van het luchtgehalte in het
substraat en een goede drainage.
Bovendien is het een schoon en
homogeen product. Rijstkaf heeft, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld een
vergelijkbare organische toeslagstof
als houtvezel, bij een lage dosering
al een positief effect op het luchtgehalte. Daarnaast resulteert
toevoeging van rijstkaf aan een
veensubstraat in een verlaging van
het percentage gemakkelijk
beschikbaar water en daalt het
krimppercentage.
Maatwerk
Van der Knaap is gespecialiseerd in
oplossingen op maat. Wij zijn in
staat om met verschillende soorten
grondstoffen vrijwel alle mogelijke

potgrondsamenstellingen te maken.
Samen met onze klanten ontwikkelen wij zo een passend product
dat aan alle eisen van de teelt en de
wensen van de klant voldoet. Voor
de boomkwekerij maken we
verschillende veen- en/of kokossubstraten in combinatie met rijstkaf,
perlite, bark of kokosvezel. Ook
kunnen we verschillende typen
voedingsstoffen, zoals organische,
anorganisch of langzaam vrijkomende meststoffen, toevoegen. Het
resultaat is een hoogwaardig
substraat met de juiste structuur dat
geheel op de wensen van de klant
aansluit.
Growing Soilutions
Naast de maatwerkoplossingen,
bieden we ook een aantal standaard
stabiele, luchtige en goed
drainerende stek- en zaaigronden
aan. Deze substraten vallen binnen
de Growing Soilutions-lijn. Voor
vrijwel alle toepassingen in de
boomkwekerij is er een geschikt
Growing Soilutions substraat.
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact
op met Arie Bax, via 0174-525050
of a.bax@vanderknaap.info.
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HORTICONTACT
Dinsdag 20 t/m
donderdag 22 februari
Evenementenhal, Gorinchem
Tijdens Horticontact in Gorinchem vind je Van der Knaap
Groep op standnummer 240.
HORTIFLOREXPO
Donderdag 10 t/m
zaterdag 12 mei
Beijing, China
Van der Knaap Groep neemt deel
aan de Hortiflorexpo, de grootste
internationale handelsbeurs in
de sierteelt- en tuinbouwsector in
China. Wij staan in het Holland
Paviljoen, standnummer W1A29.
GREENTECH
Dinsdag 12 t/m
donderdag 14 juni
RAI, Amsterdam
Dit jaar vindt in de RAI in Amsterdam tuinbouwvakbeurs GreenTech plaats. Je vindt Van der
Knaap Groep op standnummer
08.322.
CULTIVATE ’18
Zaterdag 14 t/m dinsdag 17 juli
Columbus, Ohio, USA
Cultivate ’18 is de grootste
tuinbouwvakbeurs in NoordAmerika. Je kunt er deelnemen
aan tal van netwerkactiviteiten
en er staat een groeiend aantal
exposanten. Je vindt Van der
Knaap op standnummer #1207.
FOUR OAKS
Dinsdag 4 t/m
woensdag 5 september
Cheshire, Groot-Brittanië
Evenals voorgaande jaren staan
we met een eigen stand op de
Four Oaks trade show. Je kunt
ons vinden op standnummer
C50.

Wij bieden een substraat op maat dat aan alle eisen van de teelt voldoet.

Wilt u nadere informatie over onderwerpen in onze nieuwsbrief? Dan kunt
u contact opnemen met de afdeling Public Relations: telefoon 0174-296606.
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