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Mivena houdt zich  bezig met het produceren  van 
speciale meststoffen voor de volgende markten: 

-  Sport, Golf & Openbaar groen
-  Volle grond Teelten
-  Container Teelt
-  Graszoden 
-  Chrysanten 

Mivena 
Kwaliteit is 

een zekerheid

Doelstelling: 
Een hoger niveau realiseren in uw teelt d.m.v.

*  Kweken van een vitaal gewas
* Het realiseren van een kwaliteitsverhoging
 met:
* Zo weinig mogelijk belasting aan het milieu
* Minimale verspilling van voedingsstoffen

Mivena is opgericht in 2003 en heeft 2 vestigingen. 
1. Produktie, R&D en distributie in Maastricht. 
2. Marketing, verkoop en administratie in Waalwijk. 

De basis van Mivena BV is het produceren van gecontroleerd lang-
zaam vrijkomende meststoffen. Dit gebeurt door middel van de 
Duration Technology, de laatste nieuwe ontwikkeling op het gebied 
van coating technologie. Deze technologie wordt gebruikt voor het 
produceren van:

- Granucote®CRF - Horti-Cote Plus®CRF 
- Granupermanent®CRF  - Horti-Cote®CRF  
- Granupermanent®CRF Universal  - Horti-Cote Topdress®CRF 
- Field-Cote ®CRF  - Chrycote®CRF 
 - Agra-Cote®CRF

Daarnaast produceert Mivena wateroplosbare meststoffen (WSF) 
en langzaam vrijkomende meststoffen (SRF) om zo een volledige 
specialistische meststoffenlijn te hebben. De technologieën zijn zo 
ontwikkeld dat Mivena streeft naar maximale kwaliteit en minimale 
milieubelasting. 
   
De producten van Mivena worden over heel Europa gedistribueerd.  



Kwaliteit
Mivena werkt uitsluitend met kwalitatief hoogwaardige grondstof-
fen. Alle grondstoffen worden vooraf gecontroleerd of ze voldoen 
aan de hoge kwaliteitseisen. Van iedere  productie-batch wordt een 
monster genomen dat 2 jaar wordt bewaard. Ook in de praktijk blijft 
Mivena de producten monitoren op kwaliteit. Diverse proeftuinen in 
binnen- en buitenland controleren in de praktijk of de producten aan 
onze hoge eisen voldoen.

Innovatie
Mivena blijft continu met veel enthousiasme zoeken naar verbetering 
in product en toepassing. Deze drive brengt ons zo dicht mogelijk bij 
het maximaal te bereiken doel.
Mivena investeert samen met haar afnemers continu in innovatie van 
zowel product als toepassing. Mivena probeert door nauwe samen-
werking met de afnemers het meeste rendement uit de innovaties 
te halen.

Mivena, zekerheid 
in resultaat.

Advies
Bij een goed product hoort een goed advies.
Mivena is als producent erg betrokken bij haar adviezen in de vorm 
van intensieve begeleiding. Hierdoor kunnen we waar nodig de ad-
viezen gedurende het seizoen aanpassen of fine-tunen. Juist deze 
samenwerking tussen producent, dealer en klant maakt Mivena 
uniek en succesvol.

Milieu
Klanten stellen steeds hogere eisen aan producten of diensten wan-
neer het gaat om het milieu. Producten van Mivena passen zeker in 
een duurzaam beleid of productieproces.

Resultaten Mivena producten:
- Minder milieubelasting door gecontroleerde afgifte 
 voedingselementen.
- Minder kilogrammen meststoffen door betere efficiëntie / 
 minder uitspoeling Mivena producten.
- Toevoeging van spoorelementen zorgen voor betere efficiëntie 
 van overige voedingselementen.
- Harscoating Mivena producten is 100% biologisch afbreekbaar.
- Door de duurwerking van de producten zijn minder 
 strooibeurten nodig,  dit leidt tot minder milieubelasting en 
 minder structuurbederf.



Vrucht-
productie

Een interview met de gebroeders 
Pletting, kwekerij van bijzondere 
bolgewassen. 

Over Gebr. Pletting:
Gebroeders Jan en Ronald Pletting zijn gespecialiseerd in het 
kweken van bloemen, bol- en knolgewassen.
Het bedrijf kent een geschiedenis van 100 jaar waar Jan en Ronald 
de 5e generatie zijn.
Voorheen werden er naast bollen verschillende groente gewassen 
gekweekt als sla, prei, wortelen en bospeen.
In 1972 is het bedrijf van Beverwijk naar Heemskerk verhuisd.
Het bedrijf heeft momenteel een areaal volle grond bol- knolgewas-
sen van 5 ha.
Hiernaast wordt in het Noordelijk Zandgebied 4 ha Muscari geteeld 
onder contract.

Het assortiment bestaat uit:
- Pioenrozen - Allium
- Aconitum  - Brodiaea
- Montbretia  - Eremurus
- Colchicum  - Muscari
- Erythronium

Omdat we zoveel verschillende soorten bol- en knolgewassen 
kweken is het fijn om met één basis-bemesting te werken.
Hiermee hebben we de voedingsbehoefte voor een groot gedeelte 
afgedekt.
Vervolgens sturen we per teelt bij naar behoefte.
Sinds we met Field-Cote werken hebben we meer rust in de teelt 
gekregen.
We moeten natuurlijk alert blijven op het gewas en waar nodig 
bijsturen. 
Constant en juist niveau van bemesting resulteert in een weerbaar 
gewas met kwaliteit en dat is toch ons doel.

Bijzondere 
Bolgewassen

Kwekers   aan het woord:



Vrucht-
productie

Voorraad bemesting:
Compost en stalmest.

Basis bemesting :
Field-Cote 43+0+0 4M 250 kg.
Patentkali 0+0+30+10MgO 300 kg

Naar behoefte wordt er bij gemest met kalisalpeter 
en kalksalpeter prills.

Toepassing:

Bijzondere 
Bolgewassen



Bloem-
produktie

Alchemilla:
Basisbemesting.
Field-Cote 23+5+12+2MgO+spoorelementen 4M  460 kg / ha
Kiezeriet      500 kg / ha
Mengmest 7+14+28    500 kg / ha

Aconitum:
Basisbemesting.
Field-Cote  43+0+0 4M    250 kg / ha
Kiezeriet      350 kg / ha
Mengmest 7+14+28    350 kg / ha

Bijmesten met stikstof naar stand gewas

Toepassing:



Bloem-
produktie Een interview met Theo Nulkes en 

Jacco Wieringen van bloemenkwekerij 
WinBloom.

Over WinBloom:
Midden in de Bollenstreek begonnen Jacco en Dennis van Wierin-
gen en Theo Nulkes 7 jaar geleden een samenwerking onder de 
naam Bloemenkwekerij van Wieringen-Nulkes VOF. Vanaf 2013 gaat 
de kwekerij als WiN BLOOM door het leven. Hiermee krijgen de 
kwaliteit bloemen een herkenbare afzender.
 
Zowel Jacco als Theo zijn kweker in hart en nieren. De oorspronkelij-
ke kwekerijen zijn samengevoegd om schaalvergroting te realiseren 
maar ook om van elkaar te leren en elkaar te inspireren tot nog 
meer en beter op het gebied van de teelt van vrouwenmantel en 
monnikskappen. Dennis heeft zich op het uitzendbureau NWH Jobs 
gestort – een nevenactiviteit van de partners.

 Naast schaalvergroting is er binnen de kwekerij ook gekozen voor 
specialisatie. Door deze specialisatie is er volop aandacht voor pro-
ductie- en verwerkingsfactoren die het vaasleven van de Alchemilla 
“Mollis” Robustica en Aconitum bloemen verlengen. Uit vaasleven 
testen van Flora Holland is gebleken dat monnikskappen van WiN 
BLOOM 16 dagen goed blijven op de vaas. Nieuwe uitdagingen 
liggen in het uitbreiden van het bedrijf en een nog betere kwaliteit. 
Het kan immers altijd beter!

WinBloom probeert zich te onderscheiden met uitzonderlijke 
kwaliteit.
Gecoate meststoffen zoals Field-Cote CRF passen hier prima bij.
Sinds we Field-Cote gebruiken hebben we geen last meer gehad 
van herfstblad in Aconitum.
Hiervoor hadden we altijd, in meer of mindere mate bladverkleu-
ring.

Het gewas is ook zwaarder, kwaliteit is hoger en we hebben meer 
lengte.
Het einde van de teelt is heel lastig om bij te sturen met kunstmest.
Met het gebruik van Field-Cote kunnen we de noodzaak om bij te 
sturen tot een minimum beperken.

Kwekers   aan het woord:



Een combi-interview met Gebr. 
Goedhart en VOF Groot Ruiter, 
kwekers van knolbegonia’s

Over Gebr. Goedhart:
De gebroeders Pim en Wim Goedhart zijn gespecialiseerd 
in het kweken van knolbegonia’s.
Gebr. Goedhart heeft een samenwerkingsverband  met 
twee andere kwekers, Fa. Poland en Fa Kolken en zonen 
(Begoniavereniging Zwaagdijk).
Hierdoor zijn ze  in staat het volledige pakket knolbegon-
ia’s te leveren. Naast de begonia’s kunnen ze ook een groot 
deel van het Gloxinia assortiment aanbieden.
Areaal knolbegonia’s is momenteel 12 ha.

Basisbemesting:
Field-Cote 44+0+0 3M  250 kg / ha
DAP    maximaal 100 kg
Patentkali  Afhankelijk behoefte perceel 

Waar nodig wordt bemest met zwavelzure ammoniak 
(maximaal 40 kg zuivere N).

Toepassing:

Het belangrijke in onze teelt is dat de bollen vitaal zijn en maat 
hebben.
Field-Cote levert een positieve bijdrage aan beide punten.
Hiernaast geeft Field-cote rust op het bedrijf.
Voorheen werd er wanneer mogelijk ureum meegegeven via de 
beregening.
Echter zijn er in Zwaagdijk maar weinig dagen dat het windstil is en 
we ideaal kunnen beregenen.
Het gebruik van Field-Cote heeft dan ook rust gebracht in de teelt.

   Produktie
bol- en knolgewassen

Kweker    aan het woord:



Over VOF Groot-Ruiter
John en Marian Groot-Ruiter hebben ruim 20 jaar ervaring in het 
kweken van knolbegonia’s.
Het bedrijf kweekt ongeveer 30 verschillende soorten op ongeveer 
20 ha.
Een breed assortiment is gewenst waar de afzet zelfstandig wordt 
verzorgd.
Sinds 2012 hebben John en Marian versterking gekregen van hun 
beide zonen Ruud en Jaap.
In de zomermaanden worden de leegstaande kassen gebruikt voor 
zaadteelt van diverse gewassen.

Op de lichtere gronden zien we heel duidelijk de meerwaarde van 
Field-Cote meststoffen.
Gewassen die rustig worden opgekweekt zijn vitaler dan gewassen 
welke worden opgejaagd met snelwerkende stikstof.
Gezonde bollen vinden we belangrijk. Field-Cote heeft hier een 
positief effect op.
Met name op lichte gronden zien we het effect van Field-Cote op 
bolmaat.

Basisbemesting
Field-Cote 44+0+0 3M 200 kg / ha
Aanvullend wordt een blend samengesteld naar resultaten 
van de bodemanalyse

Toepassing:

   Produktie
bol- en knolgewassen

Kweker    aan het woord:



Stelling-
teelt

Een interview met Jaco Schurer van 
Zantedeschia kwekerij J.C. Schurer 
Breezand.

Over bloemenkwekerij Schurer
Jaco Schurer kweekt in het Noord-Hollandse Breezand Zantedeschia 
voor bloemproductie.
Op het bedrijf worden 10 soorten zantedeschia gekweekt in diverse 
kleuren en kleurcombinaties.
De bloemen worden geleverd via Flora Holland Aalsmeer.

Een teeltseizoen op kwekerij Schurer bestaat uit 4 plantingen waar 
per planting ongeveer 6 weken geoogst kan worden.
Jaco begint het seizoen met tunnels, vervolgens twee teelten buiten 
en de laatste teelt wordt weer in tunnels gekweekt. 
Zantedeschia’s worden sinds 25 jaar professioneel geteeld in Neder-
land en is hiermee een relatief jonge teelt.

De eerste jaren was het vooral pionieren met bemesting.
We merkten als snel dat hoog stikstof gebruik met snelwerkende
stikstof ziekten in de hand werkt.
De stikstof moest in kleine stapjes worden gegeven.
“Zantedeschia bollen zijn erg gevoelig op bemesting”.
Een zantedeschia houdt van een constant voedingsniveau zonder te
veel stressfactoren.
Een basisbemesting met gecontroleerd vrijkomende meststoffen is
een enorme verbetering voor de teelt.
Naast de voordelen van een vitaler weerbaarder gewas heb ik
minder gewasschade (lees bloemen) doordat ik minder door het 
gewas hoef te rijden met bijmesten.

Kweker    aan het woord:



Stelling-
teelt

Basisbemesting.
Field-Cote CRF 19+0+19+2MgO+TE 4M (product bevat
extra ijzer). 200 kg / ha.
Dit product is specifiek ontwikkeld voor teelten en grond-
soorten met een verhoogde ijzer behoefte.

Naast deze basisbemesting wordt er gedurende de teelt
gewerkt met kalksalpeter , bitterzout en Multi-k om de 
gewasbehoefte te fine-tunen.

Toepassing:

Zantedeschia



Jaarrond
Chrysanten



Een interview met Dirk Bok van chrysant-
en-productiebedrijf River Flowers locatie 
Nederhemert.

Over River Flowers:
River Flowers BV® is een modern chrysanten-produktiebedrijf in het 
glastuinbouwgebied: de Bommelerwaard. Eigenaar van River Flow-
ers BV® is Peter van de Werken uit Nederhemert. 

River Flowers BV® heeft drie vestigingen met een totaal productie-
oppervlak van ongeveer 95.000 m2. Op alle vestigingen worden 
maatschappelijk verantwoord en volgens de meest moderne tech-
nieken chrysanten geteeld. Het sortiment en de produktielokaties 
zijn bewust en met zorg gecombineerd, zodat de sterke punten per 
lokatie zorgen voor de uitstekende kwaliteit.

Het sortiment en de teelt zijn erop gericht om zware sorteringsklas-
sen chrysanten te produceren die vanwege hun specifieke kenmerk-
en geschikt zijn voor verre markten. De chrysanten worden verkocht 
via bloemenveiling Floraholland in Aalsmeer aan exporteurs.

Sinds we begonnen zijn met Chry-Cote november 2011 haal ik mak-
kelijker mijn streefniveau op de analyse rapporten.
EC is sindsdien enkele  tienden hoger geworden en is meer stabiel. 
Ook kalium, calcium en magnesium heb ik beter onder controle.
Door het gebruik van tripelsuper schommelde de fosfaat cijfers 
enorm per analyse.
De laatste 2 jaar zijn ook deze cijfers erg stabiel en op niveau.

Heel belangrijk voor ons is dat het product niet kostenverhogend 
werkt.
We hebben perfect beeld op de bemestingskosten per jaar  en deze 
zijn ongewijzigd sinds het gebruik van Chry-Cote.

Basisbemesting 
Chry-Cote CRF 16+5+11+5Mgo+Te 3M
4,5 kg / are.

Product wordt direct ingefreesd met een doseerder voor aan 
de freesmachine.

Er wordt verder geen basisbemesting meegegeven.
Verder wordt met de beregening het gangbare schema voor 
fertigatie gevolgd.

Toepassing:

Kweker    aan het woord:



Field-Cote is een harsgecoate meststof speciaal ontwikkeld voor 
volle grond teelten.

Teeltafhankelijk wordt Field-Cote geproduceerd met gecoate 
stikstof,  fosfaat, kalium en spoorelementen met de werkingsduur 
van 3,4, 6 of 8 maanden.

Field-Cote heeft voor iedere vollegrondteelt een specifieke analyse 
en coatingspercentage.

Field-Cote is ontwikkeld als de intelligente basisbemesting.
Dit wil zeggen dat in  sommige teelten bijgestuurd kan worden met 
bijvoorbeeld Granusol®WSF.

Field-Cote standaard analyses:
Field-Cote 22 + 5 + 10 + 7 MgO + Spoorelementen
Field-Cote 19 + 0 + 19 + 2 MgO + Spoorelementen
Field-Cote 18 + 8 + 12 + 8,5 MgO + Spoorelementen
Field-Cote 43 + 0 + 0

Horti-Cote Plus is een 100% gecoate homogene korrel. 
Deze eigenschappen maken dit produkt geschikt om door te 
mengen in substraat. 

Horti-Cote Plus is een N+P+K+MgO+Fe+Te hars gecoate meststof, 
met een continue afgifte van voedingsstoffen gerelateerd aan de 
temperatuur.
 
Horti-Cote Plus is een complete basis bemesting waardoor 
bijmesten tot een minimum wordt beperkt.

Horti-Cote Plus is RHP gecertificeerd. Dit wil zeggen dat Horti-Cote 
Plus voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van dit keurmerk.

Horti-Cote® Plus CRF
Controlled Release Fertilizer



Granusol is een 100% wateroplosbare kristallijn meststof.

Granusol bevat naast N, P, K, MgO en Calcium spoorelementen in 
chelaatvormen EDTA, DTPA en EDDTA. Hierdoor blijven ze ten alle 
tijden en met alle pH’s beschikbaar voor de plant.

Door de hoge kwaliteit kristallijn poeder is Granusol WSF zowel  
geschikt als bladmeststof als fertigatie meststof.

Granusol kan gebruikt worden in combinatie met gewasbescher-
mingsmiddelen.

Granusol is zowel geschikt als totaalmeststof  als bijsturing op de 
CRF producten. Granusol bevat MV10 wat de opname en de 
N+P+K+MgO en spoorelementen verbetert. 

Granusol WSF standaard analyses:
Granusol WSF 12 + 7 + 24 +7 CaO + 2 MgO + spoorelementen + MV10
Granusol WSF 10 + 10 + 30 + 6 MgO + spoorelementen + MV10
Granusol WSF 10 + 52 + 10 + 1 MgO + spoorelementen + MV10
Granusol WSF 27 + 15 + 12 + 1 MgO + spoorelementen + MV10

Granusol®WSF
Water Soluble Fertilizer

Hort-mix is een spoorelementenmix geschikt voor zowel volle 
grond- als substraat-teelten.
De Hortmix is geschikt voor teelten met een hogere behoefte aan 
spoorelementen als aanvulling op Field-Cote®CRF en Horti-Cote 
Plus®CRF.
Hortmix heeft een positief effect op pH beheersing in substraat.
Bij pH daling komt calciumoxide makkelijker vrij waardoor de pH 
stabiel blijft in de pot.

Hortmix bevat de spoorelementen Calcium, Magnesium, Sulfaat, 
Borium, Koper, IJzer, Mangaan, Molybdeen en Zink.

Controlled Release Fertilizer

Chry-Cote®CRF
Chry-Cote®CRF 
Harsgecoate meststof ontwikkeld voor volle grond teelt van jaar-
rondchrysanten onder glas. Door de gecontroleerde afgifte van 
voedingselementen kan een constante EC worden gegarandeerd. 
Deze efficiënte manier van afgifte zorg voor minder uitspoeling en 
hierdoor minder zouten in het drainwater.

Voordelen gebruik Chry-Cote CRF:
- Minder uitspoeling en hierdoor minder zouten in drainwater
- Complete, constante bemesting
- Bemesting onafhankelijk van watergift
- Gewas homogener
- EC op niveau houden bij weinig gietbeurten
- Chry-Cote CRF standaard en Chry-Cote CRF Santini 
   voor de juiste werkingsduur



Mivena Kantoor 
Sprangseweg 13c 
5144 NV Waalwijk 
Nederland
www.mivena.nl

Mivena Fabriek 
Ankerkade 154

6222 NM Maastricht
Nederland

Uw regio dealer:


