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>> Kwekerij Olsthoorn & Zn.
Dick e Ben Olsthoorn adquiriram o viveiro com mais 

de 2,5 hectares do seu pai na década de 1990.

Agora, o seu pai Tanus tem 82 anos, mas ainda 

trabalha todos os dias no viveiro. As Kalanchoes e 

as Calandivas são fornecidas em vasos de 15 cm e 

taças de 23 cm. A gama é composta por diferentes 

cultivares das linhas Calandiva Single (Kalanchoe 

com uma única fl or), Deco (Kalanchoe decorativa), 

Specialty (fl or extra grande e cores especiais) e 

Outdoor (para uso no exterior).

Nem tudo precisa de ser esmiuçado 
com muitos dados 
Wim van Winden é o responsável de cultivo na Kwekerij 

Olsthoorn & Zn. Os proprietários, Dick e Ben Olsthoorn, 

conheciam-no do centro de jardinagem do seu tio, onde ele 

era gerente na altura. Em 2002, Wim começou a trabalhar na 

Olsthoorn. Inicialmente no departamento de envasamento, 

mas muito rapidamente tornou-se no responsável de cultivo. 

Devido à sua vasta experiência, ele avalia as culturas visualmente. 

«Gosto de manter as coisas simples. Alguns colegas gostam 

de medir tudo e analisar os dados até ao n-ésimo grau todos 

os dias. Mas isso não é o meu estilo. Consigo ver na planta o 

que ela necessita.»

Kalanchoes brancas com purpurinas: 
os russos adoram-nas 
Cerca de 60 a 70% das Kalanchoes são exportadas para 

França, Áustria, Itália, Polónia, Alemanha e Rússia. Muitas 

Kalanchoes são enviadas para a Rússia durante a época 

do Natal, onde são oferecidas como presente até janeiro. 

Depois, surge um outro pico: O Candlemas (2 de fevereiro) 

é celebrado com uma Kalanchoe na Alemanha e na Rússia. 

«No ano passado, 12.000 kalanchoes brancas foram para 

a Rússia para o Candlemas! Para o Dia de São Valentim, 

adicionamos um coração de purpurinas ao vaso.» 

«Outras pessoas também repararam 
no bom desenvolvimento das raízes.»
Kwekerij Olsthoorn & Zn. nos países baixos especializa-se no cultivo de Kalanchoe e 

Calandiva®: uma planta que requer poucos cuidados e água. Por outras palavras, uma 

planta ideal e fácil de manter. Mesmo para os consumidores sem experiência no 

cultivo de plantas. Todas as semanas, são envasadas milhares delas para depois serem 

colocadas no parapeito de uma janela ou num jardim nos Países Baixos ou pelo 

mundo fora. As Kalanchoes e as Calandivas são fornecidas numa só cor ou numa 

mistura de 4 ou 5 cores num vaso ou numa taça. 

Calandiva, a grande diva das 
Kalanchoes 

Após o seu lançamento em 2002, a Olsthoorn começou 

imediatamente a cultivar a Kalanchoe de fl or dupla, com mais 

de 32 pétalas. Calandiva é o nome comercial que o produtor 

de Kalanchoes, a empresa Fides, deu à sua Kalanchoe. Nos 

Países Baixos, apenas seis produtores estão representados 

no grupo Calandiva. Um grupo profi ssional que efetua compras 

conjuntas, mas também organiza excursões regulares e 

intercâmbios de conhecimentos com vista a cultivar as 

melhores Calandivas. Em 2012, foi adicionada uma versão 

XL à gama Calandiva: a Grandiva®. Esta diva tem fl ores com

 um diâmetro de pelo menos 2 centímetros, com uma linda

coroa de pétalas. Agora, a Calandiva é famosa em todo o 

mundo como uma planta forte com um bom formato e 

muitas fl ores coloridas. «A embalagem dourada 

especialmente desenvolvida para a Calandiva combina 

perfeitamente com esta fl or», diz Wim.

cores das flores mais vibrantes
pêlos radiculares mais fortes 

folhas verdes e belas 
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Os produtos SilicaPower e SalicylPuro da PlantoSys têm 
sido utilizados na Olsthoorn durante os últimos três anos. 

As flores têm uma cor linda e as culturas são fortes devido à 
utilização destes produtos. Até os visitantes reparam no melhor 
desenvolvimento das raízes. Os problemas de podridão resultante 

de botrítis foram resolvidos com base nas recomendações 
feitas pelo consultor da PlantoSys, Leo Hoogeveen, através da 

combinação de SilicaPower e SalicylPuro com Cuprum. 

Grandiva® Auger

«Com SilicaPower, não tem
de aumentar muito o EC do 

adubo durante os meses de 
inverno. Todos os elementos 

são melhor absorvidos.»
Wim van Winden  |  

Viveiro T. Olsthoorn & Zn. Responsável de cultivo


