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De afgelopen jaren heeft Van der Knaap Groep verschillende producten voor de teelt van orchideeën ontwikkeld en getest. Al in 2007 werd gestart met de ontwikkeling van een Fibre-Neth®-plug die het mogelijk
maakt om orchideeën tijdens de opkweek eenvoudig te sorteren en verenkelen. In 2009 werd het eerste
Kokos Orchideeën Substraat (KOS) geïntroduceerd. Van der Knaap zit echter niet stil en blijft in overleg
met kwekers deze producten doorontwikkelen.

Bookplug
Naar aanleiding van een duidelijke
vraag vanuit de markt heeft Van der
Knaap een nieuwe plug ontwikkeld
die volledig kan worden afgestemd
op de wensen van de klant. Door
het ontwerp van de plug heeft deze
de toepasselijke naam ‘Bookplug’
gekregen.

Bookplug
De pluggen worden los geleverd,
waarbij ze iets openstaan. Hierdoor
kan het stekmateriaal snel geplaatst
worden, waarna de plug in de korf
of de tray kan worden geplaatst.
Omdat deze plug een goede

aansluiting heeft met de tray, is de
waterverdeling optimaal.
Als kweker kun je kiezen uit pluggen op basis van Obturo®-materiaal
(veen) of Fibre-Neth®-materiaal
(kokos). De pluggen kunnen
worden afgestemd op de wensen
van de klant. Tevens kan ervoor
worden gekozen om de pluggen
een specifieke bemesting mee te
geven. Hiermee biedt de Bookplug
alle flexibiliteit om het teeltproces te
perfectioneren.
Op dit moment heeft een aantal
vooraanstaande kwekers praktijkproeven opgezet met de eerste
versie van deze plug; de ‘Bookplug
1.0’. Deze versie wordt na het plaatsen van het weefselkweekplantje in
een korf gezet, waarna de korf in
een 72-gaats tray wordt geplaatst.
In deze tray wordt de plant opgekweekt. Hierna kan een sortering

plaatsvinden, waarbij planten worden gesorteerd op grootte.
Versie 2.0
Niet iedere kweker heeft interesse
in een extra sortering tijdens de opkweek. Daarom introduceert Van
der Knaap Groep eind 2017 de
‘Bookplug 2.0’. Deze versie is
geschikt voor een 60-gaats tray.

Orchideeënsubstraat
Voor de teelt van orchideeën heeft
Van der Knaap Groep een aantal
verschillende substraten ontwikkeld. Het eerste Kokos Orchideeën
Substraat (KOS) werd in 2009
geïntroduceerd en is opgebouwd uit
bark en grove kokos. In dit substraat
zorgt de bark voor de structuur, de
kokos zorgt voor de waterverdeling,
voedingsbuffer en capillaire werking
in de pot.
Inmiddels zijn er kwekers die nog
een stap verder willen en kiezen
voor een fijn kokossubstraat
gecombineerd met bark.

Dit substraat biedt groeivoordelen,
omdat de fijne kokos meer vocht
vasthoudt en 25% lucht bevat.
Hiermee wordt ook de shelf life verlengd, omdat het vocht langer
beschikbaar blijft voor de plant.
Van der Knaap blijft in overleg met
kwekers het orchideeënsubstraat
verder
doorontwikkelen.
Door
praktijkproeven in ons eigen proefcentrum hebben wij ruimschoots
ervaring opgebouwd en kunnen wij
kwekers optimaal begeleiden.
KOS - Orchideeënsubstraat
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Plug-in-plug
Veel pluggen, zoals Fibre-Neth®
Twin 3.0 en de nieuwe Bookplug,
zijn ontwikkeld met de grotere
orchideeënsoorten in gedachten.
Ook kwekers van de kleine
orchideeënsoorten behalen
prima resultaten met deze pluggen. De Van der Knaap Groep zag
mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en ontwikkelde samen
met de kwekers het plug-in-plug
systeem.

afgestemd en maken optimaal
gebruik van de beschikbare ruimte.
Bij het ‘plug-in-plug’ systeem wordt
de Fibre-Neth® plug voorzien van
een op maat geboord gat. Doordat
het gat optimaal wordt geboord, sluit
de bewortelde plug goed aan op de
eindplug. De plug blijft rondom
contact houden met de pot. Hierdoor ontstaan geen sleuven die
versneld water afvoeren en blijft de
waterhuishouding optimaal.
Er kunnen verschillende combinaties pluggen gebruikt worden. Zo
kunnen 40-gaats Fibre-Neth® pluggen goed gecombineerd worden
met 28- of 18-gaats Fibre-Neth®
pluggen.
Eén van de nieuwste ontwikkelingen
is de Obturo® plug met plantsleuf in
een 91-gaats tray. Na het eerste
stadium wordt deze plug overgeplaatst in een Fibre-Neth® plug
van 6 of 7 cm met voorgeboord gat.

Plug-in-plug systeem
Met dit systeem wordt de teelt van
deze soorten nog efficiënter.
De pluggen zijn volledig op elkaar
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Doordat het boorgat in de FibreNeth® plug is aangepast aan de
Obturo® plug, is de verwerking ervan eenvoudig. De kweker kan in
het begin meer planten kwijt op een
kleiner oppervlak. Dit resulteert in
zwaarder plantmateriaal aan het
einde van de teelt.

Het ‘plug-in-plug’ systeem is zo’n
succes, dat er ook wordt gekeken
naar toepassingen voor grotere
planten. Op deze manier is het
mogelijk gedurende de teelt een
sorteermoment te laten plaatsvinden.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over één
van de onderwerpen in deze
nieuwsbrief? Neem dan contact
op met één van onze teeltspecialisten, via 0174-525050
of sales@vanderknaap.info

