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“Tot onze verbazing bleven de wortels ook in oktober en november gewoon doorgroeien!”
Uitdaging:


Het verlengen van de periode van wortelgroei bij aardbeiplanten in het voor- en najaar



Het krijgen van een voller wortelgestel, voor een betere opname van nutriënten door de plant



Het kweken van vitalere aardbeiplanten van hoge kwaliteit



Het vinden van een manier om optimaal te telen op een van nature ongunstige bodem

Aanleiding:
Goossens Flevoplant ervaarde problemen door de korte groeiperiode van wortels bij aardbeiplanten.
Niels Goossens (directeur) licht toe: “Een aardbeienplant is van origine een bosplant, die een
voorkeur heeft voor een lichtzure grond. Hier bij ons in de Flevopolder is de grond helemaal niet
optimaal voor aardbeienteelt; het is veel te basisch. Daardoor konden we de wortelontwikkeling in
het najaar niet lang genoeg volhouden. Eind september stopten de wortels gewoon met groeien. We
hebben van alles geprobeerd, maar niks hielp echt. Tot 2006, toen een adviseur ons op de NTSproducten van Soiltech wees.”
Aanpak & oplossing:
Soiltech heeft een maatwerk bemestingsplan opgesteld om de bodem weer terug in balans te
brengen en het probleem gericht aan te pakken. Zij adviseerden o.a. om het product Root&Shoot in
te zetten. Dit is een speciale combinatie van meststoffen, groeibevorderaars en vitaminen waarmee
met name de wortelgroei en scheutontwikkeling worden gestimuleerd. “We hebben de Root&Shoot
geprobeerd (toentertijd nog een combinatie van drie losse producten) in combinatie met Shuttle
Seven. Daarna zijn we begonnen met het toepassen van Liquid Humus in combinatie met Mag-Life in
het voorjaar en daar zijn we eveneens zeer tevreden over. Nu gebruiken we de Soiltech-producten
zelfs op onze locatie in Polen en ook daar werkt het naar behoren. “, aldus Niels.
Resultaat:
Niels: “Tot onze verbazing bleven de wortels ook in oktober en november gewoon doorgroeien,
waardoor de kwaliteit van onze aardbeienplanten omhoog ging en we de planten dus beter konden
verkopen. Dat hebben we met geen enkel ander product voor elkaar gekregen.”
Bedrijfsinfo:
Goossens Flevoplant B.V. is in Nederland een van de marktleiders op het gebied van het
vermeerderen van aardbeiplanten. Inmiddels hebben ze ook activiteiten ontwikkeld in Polen en in
Oekraïne en hebben ze in totaal meer dan 300 ha aardbeien vermeerdering. Sinds 2006 is Goossens
Flevoplant een trouwe afnemer van de Soiltech producten.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over de toepassingen van de Soiltech-producten in aardbei, neem dan
contact met ons op of kijk op onze website: www.soiltech.nl

