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“Door PlantoSys kan ik mijn
teelt strategisch plannen”
Vader Fransen kweekte tabaksplanten kort na de tweede wereldoorlog. Later
werden deze ingeruild voor tomaten en komkommers. Een echt ‘sjouwerij
beroep’, zo typeert Aad Fransen zijn eerste baan bij zijn vader. Intussen hoorde
hij van zijn ooms prima verhalen over hun rozenteelt en de resultaten die ze
daarin behaalden. Mede daarom viel in 1980 de beslissing: “We stappen over
naar de rozenteelt.” Aad was destijds 21, zijn vader 56.
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Overblijvers zijn specialisten
Al jaren neemt de Nederlandse rozenteelt af. Waar in de
jaren ’90 1.000 ha rozen werd geteeld in Nederland is dat
nu nog geen 200 ha. “Er wordt steeds meer geleverd vanuit
Afrika. De rozen in allerlei kleuren die je in (supermarkt)
boeketten ziet komen daar vandaan. Veel telers in Nederland
zijn daarom al gestopt. De verhouding in hectares is daarbij
1 op 4: verdwijnt er in Nederland een hectare, dan komen
er in Afrika vier bij. Je kunt dus gerust stellen dat de hier
overgebleven telers specialisten zijn in hun vak.” Al is dat
wel wat eenzijdig, zo vertelt Aad: “In Nederland zijn we
gespecialiseerd in ‘rouw en trouw rozen’: wit en rood.”

Kleur bekennen met trosrozen
Bij Fransen Roses gaat daar echter verandering in komen,
binnen nu en zo’n drie jaar. Deze zomer start Aad met 9.000 m²
trosrozen in een verscheidenheid aan kleur (5 rassen in
5 kleuren). “In het voorjaar van 2020 was er nog geen
strategieplan. We wisten wel dat de Red Naomi economisch

op begon te raken, maar nog niet welk ander ras er zou
moeten komen”, zo vertelt hij. “Nu spelen we in op de
populariteit van veldboeketten. Een trosroos is in zo’n
boeket een hele mooie enkele bloem die goed werkt als
‘vulling’. Bovendien kunnen we trosrozen rijper oogsten dan
de telers in Afrika, die vanwege het luchttransport ‘rauwe
rozen’ in dozen leveren. Én we lopen technologisch voor.
Zo maken we straks het verschil.”

Aad Fransen teelt nu al 40 jaar rozen. Van Privé,
Candy (Zurella), Frisco en Naranga tot Red Naomi
in de afgelopen tien jaar. Volgens Aad “De beste en
sterkste roos van allemaal. Zeker top 3 materiaal.”

Red Naomi
De Red Naomi

Langer doorgaan met ouder wordend ras
De stelen van Red Naomi worden korter en het gewas
wordt ouder. Het logische gevolg van een ‘op’ rakende
teelt. Maar de planten vervangen tijdens de overgangsfase
naar trosrozen is geen optie. Aad: “We willen én de Red
Naomi teelt verlengen én tegelijkertijd uitfaseren.” Op
advies van zijn teeltadviseur kwam Aad in contact met Alwin
Scholten van PlantoSys. Na een eerste bezoek ging Alwin de
uitdaging aan om de planten gezond en sterk te houden.
Dat lukt door de producten Cuprum, SalicylPuur en sinds
kort ManZincum mee te geven (druppelen en spuiten).
Hoewel Aad niet de kostenbesparing haalt waarop hij had
gehoopt, is duidelijk te zien dat het gewas vitaler is en meer
bladvorming en meer knophoogte heeft. Bovendien is er
minder meeldauw druk, ondanks dat er minder chemie is
ingezet. De PlantoSys producten blijven dus “zeker in de
basis opgesteld staan.”

Aad Fransen

rozen worden

“Het zou mooi zijn als onze
Red Naomi teelt door SalicylPuur
kan worden verlengd tot en
met de uitfasering.”

dagelijks twee
keer geoogst.
De productie
op 43.000 m²
levert 12 miljoen rozen op jaarbasis. Via Royal Flora
Holland wordt daarvan 30% direct afgezet en 70%
via de klok.

Een vak apart: het bedrukken van rozen. Bij Fransen Roses kan
het via hun unieke concept: Bloomingnotes. Vanaf 50 stuks
een origineel cadeau op beurzen, feestdagen en
speciale gelegenheden voor particulieren.
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