Casestudie: Batouwe Boomkwekerijen
Over de Growcoon
Growcoon is de biologische afbreekbare stek- en zaaiplug voor in trays. De open netstructuur van Growcoon zorgt
voor een snelle wortelgroei en een optimale ontwikkeling van jonge planten. Gecombineerd met een perfecte
pasvorm in trays, creëert Growcoon een optimaal microklimaat en zuurstofvoorziening voor de wortels. De stabiele
netstructuur maakt vroegtijdig verplanten mogelijk zonder de wortels te beschadigen.
Growcoon kan handmatig of automatisch in trays worden geplaatst. Het substraat kan in de gewenste dichtheid
worden gevuld op reguliere vullijnen. De unieke vorm van de Growcoon maakt het mogelijk om elk gewasspecifiek
substraat te gebruiken. Na het verplanten gaat de plant door met een gezonde wortelontwikkeling terwijl Growcoon
langzaam afbreekt tot enkel water en CO2.

Growcoon & Wortelontwikkeling
Door de open netstructuur van Growcoon en het luchtig
gevulde substraat, verspreiden de wortels zich snel
en gelijkmatig binnen de gehele wortelzone. Growcoon
laat ruimte tussen kluit en tray voor een extra zuurstofbuffer. Deze gecombineerde voordelen stimuleren de
ontwikkeling van een stevige en compacte wortelkluit.

Wat Willem Huibers zegt over de Growcoon

”We gebruiken de Growcoon sinds 2016. We zijn
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”De bomenteelt is eigenlijk een teelt van een jaar.
Maar we kregen de vraag of we binnen 3 maanden
konden leveren. Met Growcoon kan dit wel. Met
Growcoon kunnen we sneller overplanten. Dat is
het grote voordeel. Soorten die onze klanten in
het voorjaar geleverd willen hebben, maar minder
makkelijk wortelen, zet ik in een Growcoon. Wat
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al leveren. Dat is snel. Maar door de enorme wortelontwikkeling in de Growcoon is dit mogelijk.”

Growcoon & Automatisering

Growcoon & Biologische afbreekbaarheid

Voor veel kwekers is automatisering van groot belang.

De Growcoon bezit unieke eigenschappen die ervoor

De Growcoon maakt een efficiënte automatisering
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Tijdens de automatisering blijft de wortelkluit intact en
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De voordelen van de Growcoon
Snellere wortelontwikkeling
Automatiseerbaar
Biologisch afbreekbaar

Over Batouwe Boomkwekerijen
“Door een hoogwaardige kwaliteit te leveren, willen we het resultaat van kwekers verbeteren.
Dat is de missie van Batouwe Boomkwekerijen.
Sinds de start in 2005 profiteren steeds meer
klanten hiervan. Van Italië tot aan Rusland en
van Finland tot aan Kazachstan. Met meer
dan 3 miljoen P9 kweektrays per jaar heeft
Batouwe Boomkwekerijen zich in korte tijd
ontwikkeld tot een zeer gerespecteerde naam in
de markt.”
Willem Huibers,
mede-eigenaar, Batouwe Boomkwekerijen
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