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Tijd voor stekgrond
Het is weer de tijd voor zomervermeerdering in de boomkwekerij en dus tijd om na te
denken over stekgrond.
Maatwerk
Van der Knaap Groep 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
kunnen wij een passend product
ontwikkelen dat aan alle eisen
van de teelt en de wensen van
de klant voldoet. Voor de boomkwekerij maken we bijvoorbeeld
combinaties met zand, perlite, fijn
kokossubstraat (Knaap Elite) en/
of veensubstraten. Ook kunnen
we verschillende voedingsstoffen
toevoegen. Het resultaat is een
hoogwaardige stekgrond met de

juiste structuur die geheel op uw
teeltwensen aansluit.
Growing Soilutions
Van der Knaap heeft jarenlange
ervaring met de wensen van boomkwekers. Met deze deskundigheid
hebben wij een aantal standaard
stek- en zaaigronden ontwikkeld
die geschikt zijn voor bijna alle
behoeften van de (boom)kweker.

Deze substraten vallen binnen de
Growing Soilutions-lijn. Ze hebben
een uitstekende drainage en een
gegarandeerd stabiele structuur.
Verpakking
Growing Soilutions boomkwekerijmengsels zijn, naast in BigBags en
BigBales, ook beschikbaar in 45en 70-literzakken. Het verpakken in
kleinere volumes heeft als voordeel
dat het substraat niet uitdroogt
wanneer kleinere hoeveelheden
worden verwerkt.
Interesse?
Heeft u interesse in stekgrond
en wilt u de mogelijkheden eens
bespreken? Neem dan vrijblijvend
contact op met Arie Bax, accountmanager en teeltvoorlichter voor de
boomkwekerij, tel: 06-22450228 of
ariebax@vanderknaap.info

Rijstkaf: toepassing in de boomkwekerij
Rijstkaf wordt steeds populairder in de boomkwekerij, maar
waarom? Het kan onder andere
worden ingezet als afstrooiproduct tegen onkruid en
mosvorming op het substraat.
Het wordt echter in de meeste
gevallen door het substraat
gemengd.
Rijstkaf heeft uitstekende fysische
eigenschappen die zorgen voor
een verhoging van het luchtgehalte
in het substraat en een goede
drainage. Bovendien is het een
zeer schoon en homogeen product.
Rijstkaf is ook een belangrijke bron
van silicium. Gedurende de gehele
teelt komt silicium vrij dat direct
door de plant kan worden opgenomen. Dit zorgt voor een hogere
weerbaarheid van de plant, waar-

door minder chemische bestrijding
tegen ziekten noodzakelijk is. De
werking van rijstkaf is vergelijkbaar
met het gebruik van houtvezel.
Van der Knaap gebruikt alleen
RHP-goedgekeurde rijstkaf.
Meer informatie?
Wij geven u graag advies over
de laatste ontwikkelingen op het
gebied van substraten en wat de
voor- en nadelen kunnen zijn van
bepaalde toevoegingen aan uw
potgrondmengsel.
Bij Van der Knaap weten we dat
iedere teelt zijn unieke behoeften
heeft. Daarom hebben wij accountmanagers in dienst die, naast dat
ze beschikken over uitgebreide
algemene teeltkennis, ook deskundig zijn op het gebied van een
aantal specifieke teelten. Sinds

oktober 2016 is Arie Bax werkzaam bij Van der Knaap Groep als
Accountmanager/horticultural advisor voor de boomkwekerijsector
in de regio Noordwest-Nederland.
Neem voor een afspraak contact
op.

Accountmanager Arie Bax
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Klant aan het woord: Kolster B.V.
Begin deze maand was Van der
Knaap op bezoek bij Kolster B.V.
in Boskoop. Na een druk seizoen
zitten ze alweer vol nieuwe plannen. “Wij zijn altijd op zoek naar
unieke soorten, producten en
markten. We hebben uitgebreide
kennis op dit gebied, waardoor
we onze klanten optimaal kunnen adviseren”, aldus Wouter
den Hollander, die verkoop en
advies bij Kolster voor zijn rekening neemt.
Het bedrijf bestaat al bijna 100
jaar en inmiddels staat de vierde
generatie aan het roer. Vanuit de
boomkwekerijsector heeft Kolster
zich geleidelijk aan gespecialiseerd
in snijheesters. In 2000 zijn daar
Magical vaste planten, pot- en
containerplanten en bodemdekkers aan toegevoegd. De meesten
hiervan zijn op de 6,5 hectare grote
kwekerij te bezichtigen. Het veredelen, testen en introduceren
van nieuwe gewassen zijn de
kernactiviteiten. Inmiddels worden
Kolsters bloemen en planten over
de hele wereld verhandeld.

“Normaal staan de jonge plantjes
twee weken in de kas, waarna ze
twee weken buiten worden afgehard. Nu waren de plantjes eigenlijk al na drie weken klaar voor
uitlevering.”

“Op Fibre-Neth®-pluggen
verloopt ons teeltproces
efficiënter en kan de
omloopsnelheid omhoog.”
- Wouter den Hollander

Beworteld stek van Gypsophila.
wat niet mogelijk is in een tropisch
klimaat.
Het stekmateriaal van de Gypsophila komt uit Kenia, waarna het
in 18-gaats Fibre-Neth®-pluggen
wordt gezet door kwekerij Lendert
de Vos. De pluggen worden geleverd met een voorgeboord gat dat
is afgestemd op het stekmateriaal.
Wouter: “Op deze manier verloopt
het proces efficiënter en wordt tijd
bespaard.” Voorheen werden de
trays met de hand afgevuld; een
erg arbeidsintensief proces. Tijdens
een proef met Fibre-Neth®-pluggen
groeiden de planten goed weg en
werd besloten over te stappen.

Eén van de specifieke eigenschappen van Fibre-Neth®-pluggen is dat
de pluggen goed vochtig worden,
maar steeds voldoende lucht
bevatten. Hierdoor ontwikkelt
de plant een goed wortelstelsel.
Gypsophila is een kalkminnend
gewas, dus de pH moet bij aanvang zo hoog mogelijk zijn. De
Fibre-Neth®-pluggen zijn hierop
aangepast, met vrijwel geen uitval
tijdens de teelt als gevolg.
De compactheid van de plug wordt
positief bevonden. De plug blijft
een plug en is dus makkelijk te
verwerken. Tevens groeien de
wortels van de plant makkelijk door
wanneer hij in de volle grond wordt
geplaatst. Ook de klanten van
Kolster zijn tevreden over de
uitgeleverde jonge planten.

Gypsophila in 18-gaats Fibre-Neth®
Sinds januari 2016 heeft Kolster de
licentie van Danziger om verschillende typen Gypsophila te voeren.
Wouter legt uit dat Kolster vooral
succes heeft met het soort ‘My
Pink®’. Als gevolg van de lichtinval
kan het gewas in Nederland een
intens roze kleur bereiken. Iets
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Met accountmanager Arie Bax zocht Wouter den Hollander een oplossing
om het teeltproces van Gypsophila efficiënter in te richten.

