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“Ook anderen valt de goede
wortelvorming op”
Kwekerij Olsthoorn & Zn. is specialist in het kweken van Kalanchoë en Calandiva®:
een plant die weinig verzorging en water nodig heeft. Een ideale, makkelijk houdbare plant dus. Zelfs voor de particulier met minder groene vingers. Duizenden
per week worden er opgepot, om vervolgens in Nederland of ver daarbuiten een
plek in de vensterbank of in de tuin te krijgen. De Kalanchoës en Calandiva’s
worden geleverd in één kleur, of gemengd tot wel 4 of 5 kleuren in één pot of schaal.

Kwekerij Olsthoorn & Zn.

Niet alles uitpluizen op big dataachtige wijze
Wim van Winden is teeltmanager bij Kwekerij Olsthoorn & Zn.
De eigenaren Dick en Ben Olsthoorn kenden hem nog van
het tuinbedrijf van zijn oom, waar hij destijds als bedrijfsleider werkte. In 2002 kwam Wim bij Olsthoorn in dienst.
Eerst op de oppotafdeling, maar al snel werd hij teeltverantwoordelijke. Met zijn ‘bak aan ervaring’ beoordeelt hij de
teelt op het oog. “Ik houd het graag simpel. Er zijn collega’s
die alles meten en de gegevens iedere dag tot het gaatje
analyseren. Maar dat is niet mijn ding. Ik zie aan het gewas
wat het nodig heeft.”

Witte Kalanchoës met een glittersteker:
Russen houden ervan
Zo’n 60 á 70% van de Kalanchoës wordt geëxporteerd naar
Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Polen, Duitsland en Rusland. Voor
de kerstdagen gaan er heel veel Kalanchoës naar Rusland,
waar ze tot in januari als cadeau worden gegeven. Daarna
komt er weer een volgende piek: in Duitsland en Rusland
viert men Lieve Vrouwendag (2 februari) met een Kalanchoë.
“Vorig jaar gingen er 12.000 witte Kalanchoës naar Rusland
voor Lieve Vrouwendag! En voor Valentijnsdag steken we er
een glitterhart bij in.”

intensere bloemkleur
sterkere haarwortels
mooi groen blad

>> Kwekerij Olsthoorn & Zn
Dick en Ben Olsthoorn hebben de 2,5 hectare grote
kwekerij in de jaren 90 overgenomen van hun vader.
Inmiddels is vader Tinus 82, maar nog elke ochtend
werkt hij mee op de kwekerij. De kalanchoës en

Grandiva® Auger

Calandiva’s worden geleverd in potmaat 15 cm
en in schalen van 23 cm. Het assortiment bestaat
uit diverse soorten van de Calandiva-lijnen Single
(enkelbloemige Kalanchoë), Deco (decoratieve

Calandiva, de grande diva onder
de Kalanchoës
Vanaf de introductie in 2002 is Olsthoorn direct de gevuldbloemige Kalanchoë met meer dan 32 bloemblaadjes gaan
telen. Calandiva is de merknaam die Kalanchoë-veredelaar
Fides aan deze Kalanchoë heeft gegeven. In Nederland zijn
er slechts zes telers vertegenwoordigd in de Calandiva-groep.
Een vakkundig gezelschap dat gezamenlijk inkoopt, maar
vooral ook geregeld excursies organiseert en kennis uitwisselt,
met als doel de beste Calandiva’s te telen. In 2012 werd de
Calandiva uitgebreid met een XL versie: de Grandiva®.
Deze diva heeft een bloemdiameter van minstens twee
centimeter met een mooi bloemscherm. Inmiddels staat
Calandiva wereldwijd bekend als een sterke plant met een
goede vorm en vele, kleurrijke bloemen. “Daar past de
speciaal ontwikkelde gouden Calandiva-hoes helemaal bij”,
aldus Wim.

Kalanchoë), Specialty (extra grote bloem en bijzondere
kleuren) en Outdoor (voor buitengebruik).

Bij Olsthoorn worden sinds drie jaar SilicaPower en SalicylPuur
van PlantoSys toegepast. De bloemen hebben hierdoor een
mooie kleur en het gewas is stevig. En de betere wortelvorming
valt zelfs bezoekers op. De problemen met Botrytis zijn op
advies van PlantoSys-adviseur Leo Hoogeveen verholpen door
SilicaPower en SalicylPuur te stapelen met Cuprum.

“Met SilicaPower hoef je in de
wintermaanden niet zoveel naar
boven met je EC. Alle elementen
worden beter opgenomen.”
Wim van Winden |
Teeltmanager Kwekerij T. Olsthoorn & Zn.

