
Deze kwekerij heeft een breed assortiment vollegronds- en 
potplanten. De keuze is ruim; meer dan 2.000 soorten, worden 
samen met een aantal contracttelers op een kwalitatief 
zo hoog mogelijk niveau gekweekt. Specialiteiten uit het 
sortiment zijn Geranium, Dicentra, Hemerocallis, Heuchera, 
Hosta en Echinacea.

Kwekerij Rijnbeek en Zoon gebruiken al langere tijd 
gecoate meststo� en. Er wordt voornamelijk gekozen voor 
een werkings duur van zes maanden vanwege  de teeltduur.
Dit voorjaar is er een proef opgestart met 
Multicote® 8M 17-11-11+2+sporen gecombineerd met 
Multicote® 8M 12-0-43.  De vegetatieve groei wordt volle-
dig ondersteund door Multicote® 8M 17-11-11+2+sporen. 
Multicote® 8M 12-0-43 zorgt op het einde van de teelt voor 
extra kalium, belangrijk voor de bloemzetting en het win-
terklaar maken of afharden van de planten.

De proef is opgestart in week 11 in ondermeer Lavendula, 
Aconitum  en Lupine. De planten ontwikkelden zich prima 
met een stevig wortelstelsel (zie foto), zonder enige tekor-
ten. De frequent gemeten EC liet geen afwijkingen zien.  
Het bodemmonster, genomen begin mei, gaf aan dat de 
nutriëntenvoorraad  mooi in lijn lag van de behoefte van 
het gewas. Ondanks de hoge temperaturen werden geen 
abnormaal hoge EC-waarden gemeten en zullen er zeker 
voldoende nutriënten voor een optimale groei beschikbaar 
blijven tot het einde van de teelt. 

Nieuwe Multicote® 17-11-11+2+sporen in de praktijk

Multicote® 17-11-11+2+sporen getest in Lupine; 
mooie wortelontwikkeling

In 2010 ontwikkelde Haifa Chemicals een nieuwe Multicote® formule voor boomkwekerijgewassen. De 

nieuwe Multicote® 17-11-11+2+sporen bevat meer stikstof om de vegetatieve groeifase te stimuleren. 

Fosfaat is een belangrijk element bij de wortelontwikkeling, daarom is het fosfaatgehalte verhoogd. 

Kalium is nog steeds rijk aanwezig in deze nieuwe formule, kalium beïnvloedt in hoge mate de kwaliteit 

van de plant.
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de nutriëntenvoorraad lag mooi in lijn 

van de behoefte van het gewas



De Gri� eltuin teelt moederplanten voor stekken van verschil-
lende Skimmia-soorten als hoofdteelt. Daarnaast telen ze 
ook Viburnum, Magnolia en Pieris in de volle grond. 
Onlangs is een groot deel van de moederplanten voor 
Skimmia- stekken in containers van 30 tot 70 ltr. opgepot, 
in plaats van de teelt in de vollegrond. Deze manier van
kweken is volledig nieuw voor De Gri� eltuin maar de 
verwachting is dat er ongeveer 700 stekken per m2 kunnen 
worden geoogst.

Een nieuwe manier van kweken vraagt ook een nieuwe kijk 
op bemesting. De Gri� eltuin startte in het voorjaar 2011 
met het gebruik van Multicote® 17-11-11+2+sporen in de 
containers met moederplanten en ook in de vollegrond-
teelten. De moeder planten in de grote containers kunnen 

perfect bemest worden met  Multicote®.  Eén bemesting op 
de pot is voldoende voor het gehele seizoen, zonder kans op 
verbranding van de bovengrondse plantendelen. Multicote® 
17-11-11+2+sporen ondersteunt ook optimaal de vorming 
van nieuwe stekken door het verhoogde gehalte aan stikstof.
In de vollegrondteelten met Magnolia ‘Susan’ en Skimmia 
’Vinchy’ is  Multicote® 17-11-11+2+sporen breedwerpig 
toegepast in week 18-19. Met Multicote® is één keer be-
mesten voldoende en wordt de uitspoeling van nutriënten 
� ink verminderd.  Multicote® 17-11-11+2+sporen laat twee 
maanden na  toepassing al zeer positieve resultaten zien. 

Door de extreem hoge temperaturen zijn de planten vroeg 
gestart met groeien, waarvoor ze voldoende nutriënten 
nodig hebben.  Multicote® reageert enkel op temperatuur, 
bij een stijgende temperatuur geven de korrels sneller hun 
nutriënten vrij en voorzien de planten optimaal in hun 
behoeften.
De jonge gewassen staan er donker groen en vitaal bij, met 
vele nieuwe scheuten (zie foto).
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Eén bemesting op de pot is voldoende

voor het gehele seizoen

Multicote® 17-11-11+2+sporen in Skimmia (juli 2011).  


