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Nieuw product: FN60-Los
De nieuwe Fibre-Neth® plug,
FN60 Los, is het resultaat van
een zoektocht naar het ultieme
product voor de verlengde opkweek van bromelia.
Anders dan FibreNeth®, dat altijd
uitgaat van een
gevulde tray, staat
deze plug los in de
tray. De losse plug
in combinatie met
de tray geeft uitstekende klimatologische omstandigheden voor de
ontwikkeling van de wortels. Zelfs
zo goed dat deze plug ook in andere teelten gebruikt kan worden.
De grote voordelen van de losse
Fibre-Neth® plug zijn het luchtcij-

fer en het watergetal, die het
mogelijk maken om ook in de
winterperiode hetzelfde groeiresultaat te behalen. Een ander
voordeel is de mogelijkheid om de
teeltsnelheid te verhogen, want
door de hoge wortelactiviteit kunnen de planten eerder overgepoot
worden. Hierdoor gaan de wortels
bovendien sneller over in de potgrond. Doordat de plug los in de
tray staat, is machinale verwerking
ook geen probleem.
Ronald Bunnik Bromelia’s, Bunnik
Vriesea’s, Hennie Bos Bromeliaceeën, Stofbergen Plant Company,
Geeling en Jungle Star maken
allen gebruik van de nieuwe FibreNeth® plug. Tot op heden zijn de
resultaten zeer positief. FN60 Los

Kweker Ronald Bunnik met account manager
Raymond van Ispelen. Ook betrokken bij dit project
is Cor van der Ende (staat niet op foto).

zorgt bij deze kwekers voor een
betere ruimtebenutting en een
verhoging van de omloopsnelheid.
Uiteindelijk zal dit leiden tot kostenreductie voor de kwekers.
Geïnteresseerd? Neem voor meer
informatie contact op met Raymond
van Ispelen of Cor van der Ende,
tel. 0174 296606.

Specialties op de
HortiFair

Plughouder

Losse substraten:

Dankzij de kunststof plughouder van

Kokos Korrels

10 x 10 cm van Forteco kunnen ook

Korrels van geperste kokos om

Met een groot aantal nieuwe pro-

niet-vormvaste substraten en Fibre-

organische grondstof aan tuinen en

ducten is er reden genoeg om ons op

Neth® pluggen bij de groenteteler

gazonnen toe te voegen.

de HortiFair te bezoeken. Standnum-

automatisch verwerkt worden.
Coco Crunch

mer 02.216.
Growpot

Coco Crunch is een hoogwaardig

Opkweekblok

Met de nieuwe Growpot

kokosproduct wat zich het meest

Een nieuw Forteco opkweekblok van

van Forteco kan worden

laat vergelijken met bewerkte kokos

10 x 10 x 8 cm dat bestaat uit ge-

opgekweekt én geteeld

Power. Het wordt geleverd in Big-

comprimeerde kokos dat opzwelt als

op één en hetzelfde medium.

Bales en is direct klaar voor gebruik.

na de opkweek op een kokosmat

Forteco weegschaal

Excellent

worden gezet.

Aan de hand van de

Excellent is een nieuw substraat op

water wordt toegevoegd. Kan direct

Forteco weegschaal kan

basis van onder andere kokos Maxi-

Forteco Maximum disk

per minuut het gewicht

mum, dat zeer geschikt is voor de

De Forteco Maximum Disk van ge-

van de Forteco kokosmatten worden

teelt van orchideeën.

bufferd kokos is uiterst geschikt voor

gevolgd en zo de manier van gieten

de opkweek van Gerbera’s.

worden bijgestuurd.

1

Grow How! 7 NL NL ss.indd 1

15-09-2009 13:52:44

GROW-HOW!
“Voor een duurzame toekomst ...”
De Van der Knaap Groep biedt een breed assortiment aan producten die onze
klanten helpen duurzaam vooruit te zien. Voor elke teeltfase hebben we een
duurzame en milieuvriendelijke oplossing.
Kokos als grondstof
Kokos is een organische grondstof
die volledig vernieuwbaar is. Dit
betekent dat voortdurend nieuwe
grondstof vrijkomt die voor
productie gebruikt kan worden.
Voor potgrondproducten wordt de
husk van de kokosnoot gebruikt
of een restproduct uit de vezelindustrie.

Van der Knaap gebruikt
kt kokos
als grondstof voor allerlei potgrondproducten, zoals Forteco en
Fibre-Neth® pluggen, paperpots,
kokosmatten en opkweekblokken.
Ook als los substraat is kokos
zeer geschikt om op te telen.

De kkokospalmen op een plantage
nemen samen CO2 op uit de
lucht. Kokosproducten kunnen
gemakkelijk gecomprimeerd
worden, waardoor ook het vervoer
een minimale bijdrage levert aan
de CO2-emissie.

Recyclen
Organische substraten en
substraatmatten zijn recyclebaar.
Het gebruikte substraat wordt van
het plantmateriaal gescheiden
en gerecycled. Het gerecyclede
materiaal wordt vervolgens aan de
natuur teruggegeven in de vorm
van bodemverbeteraar voor tuinen
en kwekerijen.

Zo heeft Van der Knaap voor
elke teeltfase duurzame
oplossingen...”voor een duurzame
toekomst...”

Maximale opbrengst
Telen
T
op kokos zorgt voor
kwalitatief
kwal
goede teeltresultaten,
du een hogere opbrengst.
en dus
Bovendien is kokos duurzaam in
gebruik, omdat telen op kokos
minder fossiele energie kost.
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Opkweken
Planten en bloemen kunnen worden opgekweekt
op duurzame bewortelingsproducten op basis van
kokos. De producten die worden gebruikt om te
zaaien of stekken te bewortelen zijn Forteco
pluggen, Fibre-Neth® pluggen, paperpots en gevulde
trays.

Verplanten
Een milieubewuste keuze voor
het verplanten van allerlei soorten
planten zijn de Forteco opkweekblokken of (grotere maten) Forteco
pluggen. Voor het overzetten van
een kleine plug in een grotere plug
kan het Fibre-Neth® plug-in-plug
systeem gebruikt worden.

Consument
Ook de consument kan duurzame, milieuvriendelijke
producten gebruiken voor het opkweken en telen
van kruiden, bloemen en groenten. Hiervoor hebben
we de producten van SmartGarden
e ontwikkeld.
o
ed

Telen
Duurzaam telen kan op de verschillende
potgrondmengsels op basis van kokos en
veen. Daarnaast zijn er ook de 100% kokos
substraatmatten van Forteco die voor
goede teeltresultaten zorgen.
Van alle groeimedia die de Van der Knaap
Groep levert is potgrond de grootste groep.
Omdat iedere teelt andere eisen stelt aan
het potgrondmengsel, wordt de samenstelling in samenwerking met de klant vast
gesteld. Maatwerk dus!
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KLANTTEVREDENHEID
Tussen april en juni werd door Van der Knaap een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Gewoon, om er nu eens achter te komen
wat onze klanten vinden van onze producten, onze service en onze
mensen.
Zo weten we nu dat onze huidige
afnemers nog niet voldoende
bekend zijn met verschillende
bedrijven die bij de Van der Knaap
Groep horen. We zullen proberen
in de komende Grow-Hows u zo
veel mogelijk te informeren over
de producten en diensten die de
Van der Knaap Groep u te bieden
heeft. De waarderingen die onze
klanten ons toekenden waren
positief. Er is geconcludeerd

dat het goed gesteld is met de
tevredenheid over de producten,
de service en het totaalpakket. Uiteraard zijn we door onze klanten
ook gewezen op punten die voor
verbetering vatbaar zijn. Met deze
verbeterpunten gaan we hard aan
de slag!
Onder de inzendingen hebben
we tien slagroomtaarten en een
hoofdprijs verloot. De winnaars,
die hun prijzen ondertussen hebben ontvangen, zijn: Kwekerij v/d
Berg, Boomkwekerij
Nico Streng, P. van Zijl,
Kwekerij Bergpeppers,
Strijbisverbeek, Bestplant, Corn Bak, Dijk van
Dijk, Plantenkwekerij
Keunen en Rijnbeek Excellent Plant. De hoofdprijs werd gewonnen
door Kwekerij Aardam in
Aarlanderveen.

VAN DER KNAAP WINT ONDERNEMERSPRIJS
De Van der Knaap Groep is
winnaar geworden van de MKB
Westland Partners Ondernemersprijs 2009! Van drie
genomineerde ondernemers kwam de Van
der Knaap Groep als
winnaar uit de bus.
Ron van der Knaap
had als juryopmerking
dat hij maatschappelijk zeer verantwoord
onderneemt, er écht
staat als ondernemer en

zich in deze economische tijden
onderscheidt door in de leefomstandigheden van zijn werknemers te blijven investeren.
Tevens ontving hij een
beker en een geldbedrag dat besteed
zal worden aan een
Goed Doel. Het bedrag zal geschonken
worden aan een
Community Service
Project van Growrite in
Sri Lanka.

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

AGENDA 2009
GARDENBUSINESS
Dinsdag 22 t/m
donderdag 24 september
Met onze jongste B.V., Van der
Knaap Retail, staan we dit jaar op
GardenBusiness in Gorinchem.
Op deze beurs voor de tuincentrum-, tuinmeubel- en doehet-zelfbranche zullen wij onze
allernieuwste producten op het
gebied van potgrondproducten
voor de consument presenteren.
HORTIFAIR
Dinsdag 13 t/m
vrijdag 16 oktober
Evenals voorgaande jaren staan
wij ook dit jaar op deze internationale tuinbouwvakbeurs in de
RAI Amsterdam. In het kader van
het thema ‘Voor een duurzame
toekomst…’ presenteren wij innovatieve, duurzame producten
op basis van organi-sche grondstoffen.
VAN DER KNAAP
SYMPOSIUM
Donderdag 12 november
Houd de website in de gaten voor
meer informatie over het thema,
programma en de sprekers:
www.vanderknaapsymposium.nl
GROWTECH EURASIA
Donderdag 3 t/m
zondag 6 december
Dit jaar staan we voor de tweede
keer op Growtech Eurasia in Antalya. Growtech is een toon-aangevende beurs op het gebied van
glastuinbouw voor de regio. Er
staan ongeveer 390 bedrijven op
de beurs, waaronder veredelaars,
toeleveranciers, producenten en
logistieke bedrijven.

group of companies
www.vanderknaap.info
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