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“De nuchtere aanpak van
PlantoSys brengt ons verder”
Voor de drie zoons van een varkenshouder/aspergeteler was het helemaal niet zo
vanzelfsprekend om het bedrijf over te nemen. “Te klein, verouderd”: het trok Stef,
Jasper en Wouter niet. Ze maakten er een bloemen- en plantenkwekerij van. Een
gedurfde zet, want ervaring hadden ze niet. Maar met wat experimenteren en na
het nodige leergeld betaald te hebben, is de kwekerij inmiddels uitgegroeid tot
letterlijk een bloeiend bedrijf. Al 25 jaar levert kwekerij Scholte uit het Limburgse
Helden aan groothandels en exporteurs in Nederland, Scandinavië, Engeland,
Duitsland, Polen en Tsjechië.
Kwekerij Scholte

“Een beetje aanzuren, meer niet”

vitaler gewas
verhoogde weerbaarheid
geen bladvlekjes

Vanaf 2012 is Kwekerij Scholte klant bij PlantoSys. Hoe dat
precies verliep herinnert Stef Scholte, verantwoordelijk voor
de teelt, zich niet meer helemaal. Hij liet destijds een bron
boren voor de beregening, maar het bicarbonaat-gehalte
in het water bleek te hoog. Via via kwam hij in contact met
Alwin Scholten van PlantoSys, die hem adviseerde om “een
beetje aan te zuren, meer niet.” De nuchtere aanpak – en
kostenbesparing – sprak Stef direct aan. Net als het advies
dat hij kreeg om de problemen met bladvlekjes in Dianthus
te verhelpen: “Probeer SalicylPuur eens.”
Sindsdien gebruikt Stef Scholte het hele jaar door wekelijks
SalicylPuur. De bladvlekjes in Dianthus blijven door de verhoogde plantweerbaarheid onder controle en ook de andere
plantensoorten profiteren inmiddels mee van het spuiten/
beregenen met SalicylPuur.
In het voorjaar gebruikte Scholte daarnaast ArgicinPlus in
Lavandula. ArgicinPlus verhoogt de weerbaarheid van het
gewas nog wat breder dan SalicylPuur. De hardere, gezondere planten worden zo robuuster en hebben minder last
van uitval (omvallende takjes).
De recente problemen met weerbaarheid van lavendel zijn
op advies van commercieel adviseur Leo Hoogeveen snel
verholpen met een paar bespuitingen met Cuprum. Een
harder gewas blijkt minder gevoelig voor Botrytis.

>> Kwekerij Scholte
Het kleurrijke assortiment van Kwekerij Scholte
bestaat met name uit Dianthus, met daarnaast
Achillea, Arenaria, Armer, Aubrieta, Echinacea ‘Cosy
Purpurea’, Fuchsia, Gaura, Gypsophila, Heuchera,
Lavandula, Lobelia, Lythrum, Phlox, Salvia, Saxifraga
en Silene. Er wordt gefaseerd gekweekt, zodat er
continue voldoende balkon-, terras- en tuinplanten
kunnen worden geleverd. Zes hectare aan kwekerij-

Kweken zonder chemie?
Stef: “We hebben in de kantine weleens een discussie
gevoerd of we helemaal zonder chemie zouden kunnen
kweken. Want die kant gaat het toch op. Maar we durven
het nog niet aan. We móeten wel nog steeds chemie
gebruiken, want vallen er twee luisjes uit onze planten,
dan gaat de hele handel weer terug (de douane klopt op
de planten, om te zien of er plaaginsecten uit vallen)!”
Voorlopig wordt dus de koers aangehouden van plantversterking met ArgicinPlus en SalicylPuur in combinatie
met zo min mogelijk chemie. Over het gebruik van PlantoSys
producten op natuurlijke basis heeft Stef een goed gevoel.
“Je kunt niet altijd alles meten, maar de effecten zijn duidelijk
zichtbaar en we doen steeds meer ervaring op met natuurlijke
alternatieven naast chemie. En het is ook heel gemakkelijk in
gebruik: of met de beregening meegeven, of bijmengen als
er toch gespoten wordt. Zo simpel is het.”

oppervlakte staat van februari tot eind augustus
vól met voorjaarsbloeiers, zomerbloeiers en herfstplanten. En vanaf september wordt er weer opgepot

“Je kunt niet altijd alles meten,
maar de effecten zijn duidelijk
zichtbaar en we doen steeds
meer ervaring op met natuurlijke
alternatieven naast chemie.”

voor het voorjaar. Bijzonder is, dat alle bloemen en
planten buiten worden gekweekt. Alleen bij écht
winters weer gaan de potten naar binnen. Hierdoor
hebben de planten een compactere groei, zijn ze
lekker stevig en ‘afgehard’. Daarnaast wordt er
’s ochtends vroeg beregend, zodat nutriënten beter
worden opgenomen, het gewas goed kan drogen en
er schoon kan worden gewerkt overdag.

Wat opvalt als je bij Kwekerij Scholte rondloopt, is dat de planten
op zowel de containervelden als in de foliekas er strak bij staan.
‘Ze hebben het hier goed voor elkaar’ is het gevoel dat je er bij krijgt.
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