
Bij DLV Plant is, naast de bestaande Multicote® formules, 
een nieuwe hoog K-formule getest in twee verschillende 
boomkwekerijgewassen. De nieuwe NPK-formule Multicote® 
14-8-20+MgO+sporen heeft een hoge kaliumvoorziening 
voor gewassen die compact  moeten groeien of voor de 
gewassen die meer kalium vragen tijdens de teeltperiode.

De proef is uitgevoerd met twee soorten gewassen,  
Lavandula augustifolia ‘Hidcote’ en Photinia fraseri  
‘Red Robin’. Formules met relatief hoge kali waarden (stan-
daard hoog K formule en Multicote® 14-8-20+MgO+sporen),  
stikstof formules (standaard hoog N formule en Multicote® 
17-11-11+MgO+sporen) zijn vergeleken met de gebalan-
ceerde Multicote® 15-7-15+MgO+sporen. Alle formules  
hebben een werkingsduur van 6 maanden.

Photinia fraseri ‘Red Robin’:
De gewaslengte is bij alle behandelingen conform de maat-
staven uit de praktijk. Multicote® 15-7-15+MgO+sporen 
scoort significant beter t.o.v.  de standaard hoog N-formule. 
Bij de beide hoog K-formules zijn de verschillen in gewas-
lengte minimaal. De vertakking is een bepalende factor 
voor de gewaskwaliteit. Naast plantopbouw is vitaliteit 
beoordeeld door het aantal rode toppen te tellen.  
Multicote® 15-7-15+MgO+sporen kwam er als beste  
meststof uit en werd vrij goed tot goed beoordeeld.

Het wortelstelsel van Photinia ontwikkelt zich over het  
algemeen langzaam. In het najaar is het wortelstelsel 
van alle behandelingen voldoende ontwikkeld.

Lavandula augustifolia ‘Hidcote’:
De eerste maand maakte het gewas Lavandula  
een groeispurt die daarna sterk afzwakte.  
Multicote® 17-11-11+MgO+sporen heeft significant de 
grootste plantdiameter gedurende het groeiseizoen.  
Multicote® 14-8-20+MgO+sporen volgt kort vanaf juli.  
De standaard hoog K-formule bleef opvallend klein  
t.o.v. de overige behandelingen.

De beworteling is het meest ontwikkeld bij de gewassen 
bemest met Multicote® 17-11-11+MgO+sporen en Multicote® 
14-8-20+MgO+sporen. Vanaf de start tot het einde van de 
proef is het wortelstelsel voldoende geweest. 
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De proefopzet is vergelijkbaar met die in Nederland. 
Verschillende gecoate meststoffen zijn getest in de ge-
wassen Rosa ‘Alba Meidiland’ en Hydrangea macrophylla 
‘Bouquet Rose’. Multicote® 14-8-20+MgO+TE en Multicote® 
17-11-11+MgO+TE zijn getest naast vergelijkbare NPK 
meststoffen. 

Rosa ‘Alba Meidiland’
In Rosa is Multicote® 14-8-20+MgO+TE vergeleken met  
een standaard hoog kali meststof 11-11-18+MgO+TE.  
Beide met een zelfde werkingsduur en dosering 
(4 kg/m³). Vooral bij Rosa presteerde de nieuwe  
Multicote® 14-8-20+MgO+sporen uitzonderlijk goed. 
Op parameters als aantal bloemen en scheuten per plant, 
versgewicht, bladkleur en gewaskwaliteit werden 
significant beter resultaten behaald op het einde van de 
proefperiode.

Hydrangea macrophylla ‘Bouquet Rose’
Multicote® 17-11-11+MgO+TE is vergeleken met een  
standaard gecoate meststof 15-9-12-2,5+TE. Beide  
meststoffen hebben een zelfde werkingsduur en dosering 
(4 kg/m³).

Vanaf het begin van de proefperiode had het blad van 
de gewassen bemest met Multicote® 17-11-11+MgO+TE 
een donkerdere en intensere groene kleur. Verschillen in 
groei, aantal scheuten, lengte en versgewicht werden niet 
vast gesteld. Echter op het einde van de proef werden de 
gewassen bemest met Multicote® 17-11-11+MgO+TE  
significant beter beoordeeld op de parameter verkoop-
kwaliteit.
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Officiële proefverslagen op aanvraag verkrijgbaar bij: 
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