PRODUCT
CATALOGUS

Samen werken
aan duurzame
plantengroei
Innovatie zit in onze genen

Meer opbrengst, minder afval

Een innovatie uit eind jaren 60 is de Jiffy-7 pellet.
In 1982 begon in Noord-Amerika de productie van
de zogenoemde 703. Miljarden planten over de hele
wereld beginnen nu hun leven in een Jiffy product.

Bent u een professionele teler in tuin- en bosbouw?
En zoekt u innovatieve oplossingen voor betere groei,
efficiëntie en productkwaliteit?

Jiffy biedt u de beste oplossing voor meer opbrengst
en minder afval.

In 2002 werd Jiffy wereldleider in hoogwaardige
systemen voor vermeerdering. Dat gebeurde dankzij
de acquisitie van de Preforma Plant Plug, een flexibel
systeem voor professionele kwekers.

Wereldwijde levering

Jiffy levert toonaangevende voedingsbodems en groeimedia voor de vermeerdering, teelt en groei van elk soort
gewas. Onze oplossingen bieden mogelijkheden voor elk
soort teeltbedrijf over de hele wereld. We werken met
duurzame bronnen en biologisch materiaal. Bijvoorbeeld
veen, kokosvezel, pulp en andere biomassa. Deze hoogwaardige en gecertificeerde producten voldoen aan
strikte normen.

Kortgeleden werd Jiffy leider op de vezelmarkt (kokosnootvezel), met een pelletfabriek in Mirigama in Sri Lanka.
Hier produceren we de nieuwe Jiffy-7C pellet en hoogwaardige producten voor hydroponic systemen
(Growbags en Growblocks) van RHP-gecertificeerd
kokos. En natuurlijk ook grondstoffen voor allerlei
substraatmengsels: veenvrij of met minder veen. We
controleren daarbij voortdurend het productieproces,
voor uniforme substraten van topkwaliteit.

Jiffy producten zetten voor u de toon en beschermen
het milieu.

Jiffy innoveert en is wereldleider.

Oplossingen op maat

Het uitgebreide Jiffy-portfolio heeft voor elk bedrijf
een maatwerk oplossing. Jiffy luistert naar u.
Uw ervaringen maken ons technisch beter. We voeden
en maken de wereld mooier, met aandacht voor het
milieu. We hebben een grote collectie potten, pellets,
kokosproducten, substraten en pluggen.

Laten we samenwerken

Jiffy maakt met maatwerk voor u de wereld mooier.

Jiffy ontwikkelt samen met u duurzame groeimiddelen
voor planten. Voor nu en voor de toekomst!

Jiffy helpt u graag om betere resultaten te boeken.
Samen kunnen we voortdurend verbeteren, innoveren
en aan gemeenschappelijke doelen werken. Door
onderzoek, betrokkenheid en passie, kunnen we
samen groeien.

Certificaten
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JIFFY GROWBAGS

De veenvrije krachtpatser

Als professioneel kweker bent u op zoek naar
een betrouwbaar teeltsysteem.
Sterker nog: een systeem dat zorgt voor extra
groei en voor hogere opbrengsten. Maar wel
efficiënt om te vervoeren, gebruiken en bewaren.
Dat is de Jiffy Growbag! Het krachtigste multifunctionele teeltsysteem dat tegenwoordig verkrijgbaar is. Jiffy Growbags bevatten 100%
kokossubstraat gemaakt van kokosgruis van de
kokosnootbast. Dit is een herbruikbaar milieuvriendelijk substraat, zonder afvalprobleem.

•
•
•
•

De Jiffy Growbag kan gebruikt worden voor veel
soorten gewassen. De eigenschappen van de
Jiffy Growbag zorgen voor unieke beworteling
van het gewas. Jiffy levert de Growbag met of
zonder geperforeerde plant- en drainagegaten.
Ze zijn gemaakt van 100% RHP gecertificeerd
kokossubstraat en verkrijgbaar in drie verschillende soorten: High Yield, Husk Chips (HC) en
50-50 mengsels. De zakken zijn geschikt voor
meerdere teeltcycli.
Kant-en-klaar
De Growbags zijn kant-en-klaar voor gebruik.
Wassen, bufferen en mengen is niet nodig.
Alleen water en een meststofoplossing toevoegen.
De Growbags leveren we droog vanuit onze

Klaar voor gebruik
Snellere groei, hogere opbrengst
Meerdere teeltcycli
Milieuvriendelijk substraat

Growbag

Growbag
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fabrieken in Sri Lanka. Ze zijn opgevouwen en licht
waardoor ze eenvoudig en efficiënt te vervoeren
en op te slaan zijn.
De Jiffy High Yield Growbag heeft een dubbele
laag: de bovenste laag is kokosgruis, wat de
wortelontwikkeling bevordert. Dit zorgt ervoor
dat de plant sneller groeit. De onderste laag is
een luchtig substraat van kokoschips met een
hoog luchtgehalte. Dit zorgt voor optimale zuurstofdiffusie in de wortels.
Jiffy 5050 Growbags worden vaak gebruikt voor
rozen en aardbeien. Ze bevatten een mengsel van
50% kokosgruis en 50% kokoschips. De Jiffy 5050
kan meer water vasthouden, waardoor hij perfect
is voor gebruik in warmere klimaten.

EasyFill Growbag

De Jiffy Husk Chips (HC) Growbag bevat 100%
kokoschips en is ideaal voor het telen van gewassen die gebaat zijn bij luchtige substraten. Deze
zakken worden meestal gebruikt in gematigde
klimaatzones voor planten die veel water nodig
hebben, zonder de wortelzone te verdrinken. De
HC Growbag heeft een zeer hoog luchtgehalte
(44%) als hij doordrenkt wordt met water. Zo
zorgt de HC Growbag voor het juiste zuurstof
niveau in de wortelzone. Het resultaat: succesvolle groei tot het einde van het seizoen!
EasyFill Growbag
Bij Jiffy EasyFill draait het allemaal om de hoogte.
Sommige professionele telers geven de voorkeur
aan een containersysteem dat hoger is om de
ontwikkeling van de wortels te bevorderen.
Als u de EasyFill aan de bovenkant opent, krijgt
u een diepe, open container. De Jiffy EasyFill
Growbags zijn verkrijgbaar in zes verschillende
formaten, van 16 x 18,5 x 16 centimeter tot
32 x 32 x 20 centimeter.
De vulling voor de EasyFill Growbag is verkrijgbaar in High Yield, 5050 en HC, allemaal met een
pH-waarde tussen 5.5 en 6.5.

EasyFill Growbag
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JIFFY GROWBLOCKS
Alles-in-één oplossing
voor een hoge opbrengst
Plastic potten zijn geen efficiënte containers.
Dagelijks ondervinden professionele vermeerderaars, boomkwekers en perkplantenkwekers hier
de nadelen van. De wortels blijven groeien als ze
de wand van een plastic pot bereiken.
Plastic potten zijn arbeidsintensief en verhogen
het risico op oxygenatie of waterafvoerproblemen. Dit alles kan structurele schade toebrengen
aan de planten. Voor professionals hebben we nu
een ideale en duurzame oplossing die de nadelen
wegneemt en zorgt voor een hoge opbrengst.
De oplossing?
Een alles-in-één medium en container: de Jiffy
Growblock. De beste voor alle snijbloemen
kwekers en groentetelers die gebruik maken van
hydroponic systemen, kassen of andere toepassingen. Door lucht gesnoeide wortels en betere
temperatuurregulering, zorgen Jiffy Growblocks
voor gezondere en sterkere planten.
De voordelen op een rij:

•
•
•
•

Hogere opbrengst
Sterkere planten
Tijdsbesparend
Minder arbeidsintensief

aanpassen met een reeks EC- en pH-waardes.
Kokossubstraat is een herbruikbaar, milieu
vriendelijk substraat dat u zonder problemen
kunt wegwerpen. Het net is gemaakt van PLA*.
Jiffy Growblocks werken uitstekend in combinatie
met Jiffy Growbags.
Bump Up
Professionele vermeerderaars en tuinplantenkwekers kunnen allemaal tijd en geld besparen
met Jiffy Bump-Up plugs. De pluggen bestaan
uit het door Jiffy geproduceerde 100% RHPgecertificeerde kokossubstraat en worden droog
en gecomprimeerd geleverd. Jiffy Bump-Up is
speciaal ontwikkeld om drie of meer stekken in
één stap te verplaatsen. Dit leidt mogelijk tot
27% arbeidsbesparing.
De Bump-Up plug is een substraat en container
in één. Ideaal voor vermeerderaars voor het
verplanten van stekken van zachthout die later
overgeplaatst worden naar een grotere container.
Telers van tuinplanten plaatsen drie of meer stekken in een Bump-Up en kunnen later meerdere
planten in één keer verplaatsen naar de definitieve locatie, zoals een bloemenbed, patio-pot
of hanging basket.

De Jiffy Growblock bevat 100% RHP-gecertificeerd kokossubstraat en wordt geleverd als
droge plaat in een net. Dit is zeer efficiënt voor
het transport en opslag. Door het toevoegen
van water, zwelt de plaat op tot een blok of mat
waarna hij meteen klaar is voor gebruik. Het substraat wordt bij elkaar gehouden door het net,
zodat uw kas schoon blijft. Growblocks zijn erin
verschillende formaten. Met of zonder plantgaten,
afhankelijk van uw specifieke behoeften.
Het gezuiverde, gestabiliseerde kokossubstraat
wordt zorgvuldig geselecteerd op onze eigen
Jiffy-productielocatie. Zo zorgen we voor een
maximale WHC van 60-75%. Een hoog lucht
gevuld poriënvolume van 20-35% zorgt voor
optimale zuurstofniveaus in de wortelzone.
Door het productieproces van het Jiffy Growblock
kunnen kwekers iedere bemestingstoepassing
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Growblock

*Composteerbare PLA-Netting
Jiffy zorgt voor het milieu. Bijvoorbeeld door
plastic verpakkingen te vervangen door duurzame verpakkingen. PLA is een alternatief
voor plastic. In 2019 stapte Jiffy over van
plastic netten naar PLA netten voor alle Jiffy
Growblocks en Jiffy Pellets.
PLA netten worden gemaakt van polymelkzuur (PLA) op basis van maïsstijfsel en suikerriet. De netten van PLA zijn licht en bestaan
uit fijne vezels die biologisch afbreekbaar en
composteerbaar zijn onder gecontroleerde
industriële omstandigheden. Ze zijn gecertificeerd onder EU-norm EN13432.
Op deze manier helpen we onze klanten met
het duurzaam kweken van gewassen.

De Organic Growblock is gecertificeerd voor
biologische teelt: www.intrants.bio en is
geschikt voor SKAL gecertificeerde teelt.

Bump Up

Growblocks

Growblock
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JIFFY POTS

Composteerbare klassieker

Professionele boomkwekerijen, hoveniers, sierteelt- en hydroponic-kwekers over de hele wereld
profiteren van de voordelen die de Jiffy Pot biedt.
Met de Jiffy Pot bespaart u tijd omdat u niet hoeft
over te potten. De plant zet u compleet met Jiffy
Pot in een grotere pot of direct in de grond. Het
gewas wortelt sneller in een Jiffy Pot dan in een
plastic pot. De wortels worden niet verstoord en
er zijn minder temperatuurschommelingen in de
wortelzone. Het waterverbruik kan ook met 20%
verminderen als Jiffy Pots gecombineerd worden
met de Jiffy Pot Tray. Er zijn dan kortere, of minder
frequente watercycli nodig.
De voordelen op een rij:

• Veelzijdig
• Minder arbeidsintensief,
overpotten niet nodig
• Snelle beworteling
• Milieuvriendelijk alternatief

Jiffy Pot Original is dé oplossing voor alle professionele kwekers die op zoek zijn naar potten,
strips (potten die samen in een strip zitten) en
poly-pakketten voor een zeer uitgebreide reeks
toepassingen.
Wanneer is de Jiffy Pot R2 de beste oplossing?
- Als u een natuurlijke pot wilt die langere tijd
moet meegaan.
- Als u planten kweekt die overwinteren met
agressieve wortelgroei.
- Als u kruiden en sla teelt die u verkoopt als
levende plant aan de detailhandel.
- Als u een pot zoekt die geschikt is voor automatische dispensersystemen en die tegelijkertijd budget- en milieuvriendelijk is.
De totale periode waarin de Jiffy Pot R2 zijn
stevigheid en vorm behoudt is afhankelijk van
de vochtigheid, irrigatie, het substraat, het soort
bemesting en de temperatuur waarin de gewassen gekweekt worden.

U kunt de Jiffy Pot overal gebruiken. In traditionele kassen, maar ook in de meest geavanceerde
hightech verticale hydroponic kwekerij. Jiffy Pots
Original zijn ook 100% thuis te composteren en
goedgekeurd voor biologische productie. Ze zijn
ook zeer geschikt voor mechanische verwerking
dankzij nieuwe functies voor het ontstapelen.
Het is de beste keuze voor voedingsgewassen,
want bij het maken van Jiffy Pots gebruiken we
geen chemicaliën. De formaten van de Jiffy Pots
variëren van 5,5 tot 15 centimeter (rond) en van
4 tot 9 centimeter (vierkant). De meeste formaten
zijn verkrijgbaar in gevulde trays.
De Jiffy Pot Original
De Jiffy Pot is voor het eerst in de jaren 50 van
de vorige eeuw op de markt gebracht. We over
drijven niet als we zeggen dat hij een revolutie
teweegbracht in de wereldwijde detailkweekhandel. De Jiffy Pot Original is de klassieke versie van
de Jiffy Pot. Snel, eenvoudig, budgetvriendelijk,
composteerbaar en goedgekeurd biologisch.

8

Crade-to-Cradle Denemarken
Jiffy is er trots op dat de Jiffy Pot DK2C
onlangs bekroond is met een gouden
Cradle-to-Cradle-certificaat door het
Products Innovation Institute.
Dit wereldwijd erkende instituut werkt nauw
samen met producenten, leveranciers, gecertificeerde controleurs en andere industry
influencers en belanghebbenden.
Zo bereiken zij maximale positieve invloed
met producten en materialen. Jiffy ziet de
C2C-certificering als een stap vooruit in het
verbeteren van de duurzaamheid van onze
producten, een stimulans voor innovatie en
een aanmoediging voor een holistische
aanpak van productlevenscycli.

Jiffy Pot, R2

Jiffy Pot, R2

Jiffy Pot Original

Jiffy Pot Original
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JIFFY PELLETS

Uitstekende kieming, hogere opbrengsten

Het vermeerderen van zaden en stekken of tissue
culture met Jiffy Pellets heeft een aantal voor
delen voor professionele sierteelt- en bosbouwkwekers en hydroponic kwekers. U bereikt hogere
en snellere kiemresultaten in potten dankzij de
uniforme groei. Consistente kwaliteit betekent
consistente resultaten. Uw plantopbrengsten zijn
hoger omdat u de zaailingen niet uit de container
hoeft te verwijderen. De pellet voorkomt beschadiging van de wortels en ze kunnen eenvoudig
zonder schok overgeplant worden. De kortere
groeicyclus leidt ook tot aanzienlijke besparing
op arbeid en watergebruik. Jiffy Pellets zijn een
logische keuze voor professionele vermeerderaars
die winstgevender willen zijn.
De voordelen op een rij:

•
•
•
•

Betere, snellere kiemvorming
Minder arbeidsintensief
Minder waterverbruik
Hogere opbrengsten,
substraat van hogere kwaliteit

Jiffy-7 – Het origineel
Veel professionele vermeerderaars zijn bekend
met de Jiffy-7 pellet. De Jiffy-7 gaat al lang mee
en is verkrijgbaar in verschillende formaten.
Hiermee voldoen we aan de wensen van alle
kwekers. De Jiffy-7 is de beste oplossing als u op
zoek bent naar een schone en budgetvriendelijke
vermeerderingsoplossing. Geschikt voor bijna alle
gewassen en kan gebruikt worden met de meeste
automatiseringssystemen.
Jiffy-7C – 100% veenvrij
Ook de Jiffy-7C pellet is populair. Bent u op zoek
naar een pellet die u kunt toepassen onder verschillende uitdagende omstandigheden? Dan is
de Jiffy-7C echt iets voor u. De 7C bevat 100%
RHP-gecertificeerd kokossubstraat in een net.
Dit kokossubstraat wordt in onze fabriek in
Sri Lanka gemaakt van een bijproduct van de
kokosindustrie. Jiffy-7C is vooral geschikt voor
wortelende planten die de voorkeur geven aan
goed geventileerde pluggen met een snelle afvoer.
Kwekers die op zoek zijn naar een veenvrij vermeerderingssysteem kiezen voor de Jiffy-7C.

Jiffy Pellets zijn een open-wand- en netcontainer
in één. Ze zijn eenvoudig in gebruik en voordelig
te verzenden. Ze worden geleverd als lichte,
gecomprimeerde droge schijven. Daarnaast zijn
ze goed te verpotten in grotere containers of
direct in de grond.
De pellets zijn gemaakt van 100% veen of 100%
kokossubstraat of een mengsel van veen en het
door Jiffy geproduceerde RHP-gecertificeerde
kokossubstraat. De meeste pellets van Jiffy
zijn al gevuld verkrijgbaar in Europese en
Noord-Amerikaanse tray-standaards. Ook op
poly-rol (pellets met tussenruimte op een rol) of
als bulkpellets voor plaatsing in standaard trays.
De pellets van 100% veen en de pellets met
kokos/ veencombinatie hebben sneldrogende
eigenschappen, waardoor een steriel substraat
ontstaat.

Jiffy-7C pellet
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Composteerbare PLA-Netting
Het gebruik van plastic in verpakkingen en
productieprocessen is een belangrijk wereldwijd probleem. In 2019 is Jiffy overgeschakeld
van PE- en PP-plastics naar PLA-netten voor
alle Jiffy Pellets.
PLA-netten zijn lichte (12 gram) netten die
gemaakt zijn van polymelkzuur. Dit materiaal
winnen we uit maïsstijfsel en is geschikt voor
iedere toepassing. Het PLA-net is biologisch
afbreekbaar en te composteren onder gecontroleerde industriële omstandigheden.
Het is gecertificeerd volgens de Europese
standaard EN13432. Zo draagt Jiffy bij aan
het verminderen van plastic.

Coco Disk
Kwekers van gerbera’s en orchideeën die maximale structurele stabiliteit en een optimale ratio
water/lucht zoeken voor hun gewas hoeven niet
verder te zoeken: de Jiffy Coco Disk (CD) is speciaal ontwikkeld voor het kweken van gerbera’s.
De Jiffy CD bevat 100% RHP-gecertificeerde
kokoschips, een milieuvriendelijke en duurzame
grondstof. De chips worden gewassen en
gebufferd om te beschermen tegen hoge Na- en
K-waarden en overmatige geleiding te voorkomen.
Orchideekwekers kunnen voor hun productie
ook gebruik maken van aangepaste formaten
Jiffy CD’s.

Coco Disk

Jiffy-7 pellet in 3 stappen

Quick Soil Mix (QSM) Pellets
Kwekers die op zoek zijn naar de meest efficiënte
oplossing voor het vullen van potten met een
schoon substraat gebruiken Jiffy QSM pellets.
Deze pellets hebben geen netten. Ze bieden kwekers en detailhandelaren alle voordelen van lagere
logistieke en opslagkosten. Waarom? Omdat de
pellets geleverd worden als gecomprimeerde,
droge schijven in plaats van zakken los substraat.
Er zijn twee combinaties QSM-pellets mogelijk:
100% veen of 100% RHP-gecertificeerd kokos.
QSM-pellets zijn verkrijgbaar in diverse formaten
zodat ze in veel verschillende containers passen.

De Organic Jiffy-7C pellets zijn gecertificeerd voor
biologische teelt: www.intrants.bio
en zijn geschikt voor SKAL
gecertificeerde teelt.

Jiffy-7 pellet
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JIFFY PREFORMA

De plugoplossing voor vermeerdering
voor iedere kweker
Bent u op zoek naar een op maat gemaakte
oplossing met substraten van de hoogste kwaliteit? Dan is het Jiffy Preforma plantplugsysteem
het antwoord. Professionele kwekers over de
hele wereld hebben baat bij de flexibiliteit van
het Preforma-systeem. Het heeft een speciale
binder en is geschikt voor moeilijk wortellende
stekken, eenvoudig te vermeerderen gewassen
of veeleisende mechanische verwerking.
U kiest de trays en het substraat en Preforma is
klaar voor gebruik. Preforma is bewezen effectief
voor zaden, stekken en tissue culture en bij de
vermeerdering van sierplanten, groentes, meerjarige- en perkplanten.
De voordelen op een rij:

•
•
•
•

Klaar voor gebruik
Snel wortelen
Geen schok bij overplanten
Automatisering

Preforma-plugs behouden een luchtgehalte van
30% of meer, zelfs bij hoge vochtige omstandigheden. Hierdoor is het een ideaal vermeerderingsmiddel, zeker omdat het een optimale omgeving
biedt voor uniform en snel wortelen.
Door de structuur van het bindmiddel treedt er
geen schok op bij overplanten. Dit betekent dat
u de plugs eerder kunt verzenden of overplanten,
waardoor u waardevolle ruimte vrijmaakt om
gewassen sneller te rouleren. Jiffy Preforma
pluggen zijn voor vele verschillende gewassen
verkrijgbaar. In de loop der jaren hebben we een
aantal gewasspecialiteiten ontwikkeld; voor
orchideeën, zacht fruit, meerjarige planten van
stekken of weefsel en potplanten.
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Orchid Plugs
Kwekers van orchideeën die werken met gevoelige Phalaenopsis-planten weten dat dit gewas
een speciale behandeling nodig heeft. Jiffy Orchid
Plugs zijn speciaal ontwikkeld voor het kweken
van orchideeën en combineren uitstekend met de
Orchid Plug-tray. De Orchid Plug is goed geventileerd, zelfs direct na irrigatie, om overmatig vocht
te voorkomen. Het geheim voor een consistente
orchideeproductie is: niet te nat en niet te droog.
De bovenkant van de plug blijft droog dankzij de
open structuur, om levermos of andere verstikkende algen te voorkomen. Dit hoogwaardige
substraatsysteem heeft zich gedurende jaren
van ervaring verder ontwikkeld. Het is ideaal
voor kwekers die op zoek zijn naar betrouwbare,
consistente kwaliteitsplanten met superieure
worteleigenschappen. De plugs zijn eenvoudig te
openen, waardoor het plaatsen van jonge planten
eenvoudig is. Het substraat is speciaal ontwikkeld
met de juiste pH en EC voor orchideeën.
Box Plugs
Professionele kwekers die een superieure substraatplug zoeken die direct op locatie in trays
geplaatst kan worden, kiezen voor de Preforma
Box Plug. Losse pluggen die per doos in plaats
van per tray zijn verpakt. Dit is de meest hoogwaardige plug voor de voordeligste prijs. De Jiffy
Box Plug is speciaal ontwikkeld voor export en
kan overal ter wereld geleverd worden. Jiffy Box
Plugs zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen: 20/40 met een insteekopening, 30/50 met
een sleuf en 30/50 met een insteekopening.

Preforma

Orchid Plugs

Preforma

Orchid Plugs
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JIFFY SUBSTRATEN

Superieure mengsels
voor alle veeleisende planten
Alle professionele kwekers willen het optimale
substraat voor hun gewassen. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Er komt veel bij kijken.
Ieder gewas vraagt een betrouwbare en precieze
samenstelling van het substraat om een optimale
opbrengst, plantstabiliteit, voeding, waterbehoud
en uiteindelijk, plantkwaliteit te garanderen.
Tegenwoordig stijgt ook de vraag naar biologische
gewassen en milieuvriendelijke methoden. Het
veilig kunnen wegwerpen en hergebruiken van
substraten worden in onze sector steeds belangrijker. Jiffy beweegt met de huidige markt mee.
Wij dragen zorg voor het milieu.
Onze substraatoplossingen voldoen aan de
huidige eisen:

•
•
•
•

Betrouwbaar
Milieuvriendelijk
Hoogste kwaliteit
Meer dan 30 standaard mengsels

De substraten van Jiffy bestaan uit oplossingen
met minder veen, veenvrije en biologisch gecertificeerde oplossingen. We hebben een lange
geschiedenis en ervaring in het leveren van substraatmengsels van de hoogste kwaliteit met
de meest uniforme eigenschappen. Op maat
gemaakt en getest om iedere keer te voldoen
aan de specifieke vereisten van het gewas.

Jiffy heeft moderne productiefaciliteiten op een
aantal locaties in de wereld. Zo bieden we de
best mogelijke fysieke eigenschappen van het
substraat.
De serie GO
De substraten uit de GO-serie zijn geschikt voor
veel soorten gewassen. Er is een Jiffy GO-oplos
sing voor perkplanten, vermeerdering, groenten,
boomkwekerij en meerjarige of andere gewassen.
GO bestaat uit meer dan 30 verschillende mengsels die aansluiten op uw specifieke behoeften.
Standaard in zakken van 70 liter, maar ook
beschikbaar in zakken van 50 liter, big bales en
big bags, of los. Er zijn zes categorieën Jiffy
GO-mengsels: perkplanten, potplanten, boomkwekerij en meerjarige gewassen, mengsels
voor biologische productie en mengsels voor de
vermeerdering van groentegewassen.
Jiffy-Mix
Jiffy-Mix en Jiffy-Mix Plus staan bij professionele
kwekers in Noord-Amerika bekend als een
betrouwbaar merk voor substraat. Jiffy-Mix is de
ideale oplossing voor het kiemen van zaden en
stekken zonder wortels. Jiffy-Mix Plus is ideaal
voor het overpotten van stekken met wortels of
groenten. Jiffy-Mix wordt gemaakt met de beste
grondstoffen: RHP-gecertificeerd kokosvezel,
kokosgruis, mengsels van Europese blokturf en
Canadese turf met langere vezels.

Jiffy Substraten
14

TPS
De TPS-mengsels van Jiffy worden direct vanuit
onze moderne productielocatie in Estland geleverd
en worden gebruikt voor vele gewassen. TPSsubstraten zijn mengsels met een fijne tot grove
structuur en met een specifieke combinatie witen zwartveen, blokturf en kokosvezels.
In de mengsels zit Tref Base Fertilizer (TBF).
Hierin zitten voedingsstoffen als stikstof, fosfor
en kalium in het gewenste evenwicht, maar ook
sporenelementen voor gezonde planten.
FORMiT
De hedendaagse hightech kweker heeft speciale
substraten nodig die voldoen aan hun specifieke
eisen. Groentetelers die jonge planten in kleine
pluggen kweken met behulp van automatische
plantapparatuur hebben bijvoorbeeld een substraat nodig dat langer bij elkaar blijft tijdens de
bewegingen van automatische verwerking en
overpotten. Speciaal voor de geautomatiseerde
kwekerijen ontwikkelde Jiffy het substraatmengsel FORMiT. De FORMiT-productlijn bevat een
mineraal bindmiddel. Hierdoor krijgt het substraat een bindend vermogen en blijft de plug
intact bij geautomatiseerd planten en verplanten.
De stabiliteit van de FORMiT-plug, geen schok
bij het overplanten en het efficiënte gebruik van
plantapparatuur zorgen voor minder verliezen in
het veld en voor minder arbeid bij herplanting.
Dit alles leidt uiteindelijk tot hogere opbrengsten.
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