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Achter de schermen bij
Your Natural Orchid

Monstera siltepecana
en vele andere bijzondere planten



Op zoek naar mooie sfeerbeelden met planten? 
Check onze online database.

Kort Nieuws Bijenpark aangelegd rond bedrijfspand Javado
Aan de rand van ons bedrijf is een prachtig bij-
enpark in ontwikkeling. Er zijn bomen en struiken 
geplant, de sloot heeft een natuurlijke oever ge-
kregen en er zijn vooral heel veel inheemse plan-
tensoorten ingezaaid.

Dit initiatief is in samenwerking met de andere 
bedrijven van ons bedrijventerrein tot stand ge-
komen.

Javado’s inzending voor Chelsea Flower Show: 
Iris Fran’s Gold 
Samen met Burncoose nurseries heeft Javado 
een bijzondere plant ingezonden voor de Chel-
sea Flower Show ‘Plant van het jaar’ competitie: 
Iris siberica Fran’s Gold. 

Wat direct opvalt is het elegante, limoenkleuri-
ge blad waarmee je kleurcontrast in de border 
kunt creëren. De blauw met gele bloemen zijn 
ook een lust voor het oog en trekken bovendien 
veel bestuivers aan. Vanaf eind juni kleurt het 
blad door naar een donkere tint groen.

Iris Fran’s Gold is jaren geleden per toeval ont-
dekt door Jim Clarke. Met veel toewijding en een 
heilig geloof in deze bijzondere plant brengen 
hij en zijn vrouw Fran deze Iris nu op de markt. 

Javado wint met Alocasia Silver Dragon op 
HTA National Plant Show  
Met in totaal 137 inzendingen kende de Nieuwe 
Planten Competitie dit jaar meer inzendingen 
dan ooit tevoren. De categorie kamerplanten 
was met name zeer goed bezet.

De Alocasia Silver Dragon is verkozen tot de 
beste kamerplant. De jury roemt de bijzondere 
kleur met een metaalachtige glans in combina-
tie met de prachtige bladvorm en de hardheid 
van het blad. 

Javado en de betref-
fende kweker zijn erg 
trots op deze bekro-
ning. Heeft u al er-
varing met de Silver 
Dragon? We hebben 
wekelijks een goed 
aantal beschikbaar.
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Caladium XL
Ook zo gecharmeerd van de uitstraling van Caladi-
um op de winkelvloer? Dan is de serie Caladium XL, 
gekweekt in een 24cm pot, echt iets voor u. Ze zijn 
nog tot ongeveer 20 augustus leverbaar.

Goed idee: plantpotten inzamelen
Bij tuincentra van Notcutts (GB) kan de consument zijn/
haar lege plantenpotten inleveren zodat ze gerecycled 
of door anderen gebruikt kunnen worden. Deze dienst 
werd (ook op Sociale Media) enthousiast ontvangen.

Tradefair Aalsmeer 2022
Zet alvast maar in uw agenda: 
9, 10 en 11 november komt de 
sierteeltwereld naar Nederland 
om drie dagen te genieten van 
de Tradefair Aalsmeer.
Heeft u plannen om deze beurs 
te bezoeken? Laat het ons we-
ten zodat we uw beursbezoek 
eventueel kunnen combineren 
met kwekersbezoeken.
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Biodiversiteit

DE DUURZAME TUIN
Consumenten vragen steeds vaker naar duurzame pro-
ducten en oplossingen. Ze worden daar in toenemende 
mate op gewezen in artikelen in de krant, op televisie, op 
internet en in tijdschriften. Ook onderzoek wijst uit dat 
consumenten duurzaamheid steeds belangrijker vinden.

Het is dan ook erg leuk dat iedereen met een balkon of 
een tuin echt een steentje kan bijdragen aan het herstel 
van de biodiversiteit. Als tuincentrum kun je deze consu-
ment helpen door een blok in te richten rond het thema 
duurzaamheid. Wij denken graag met u mee en geven een 
aantal tips voor de duurzaamheidsafdeling.

Advies geven over duurzaamheid in de tuin is best inge-
wikkeld. Er zijn veel aspecten om te overwegen. Over het 
algemeen geldt dat je wilt dat planten zich thuis voelen in 
de tuin en jaar in jaar uit groeien en bloeien. 

Adviezen voor de consument:
• Vraag naar de omstandigheden in de tuin. Het is be-

langrijk dat de gewenste planten goed passen bij de 
plek waar ze terecht komen. Als een plant dood gaat 
op de verkeerde plek is dat alles behalve duurzaam.

• Adviseer over een gezonde bodem. Bespreek de 
mogelijkheid van het zelf maken van compost met 
een compostbak en welke planten wel en niet bemest 
hoeven te worden.

• Help de bijen en de vlinders (en de andere bestuivers) 
met de juiste bloeiende tuinplanten. Kies voor variëtei-
ten met enkelvoudige bloemen aangezien dubbelbloe-
mige soorten geen of bijna geen nectar produceren.

• Waardplanten, zoals klimop, zijn ook belangrijk voor 
vlinders.

• Struiken met bessen zijn belangrijk voor de vogels
• Hoe meer verschillende planten een tuin heeft, hoe 

meer verschillende dieren de tuin zal aantrekken, hoe 
beter het is voor de biodiversiteit. Bijkomend voordeel 
is dat er een evenwicht ontstaat in een natuurlijke tuin. 

• Een waterpartij doet wonderen voor het leven in de 
tuin. Een grote, natuurlijke vijver is prachtig, maar ook 
een kleine poeltje is al een welkome toevoeging.

• Tot slot: het is niet erg om klein te beginnen. De consu-
ment moet niet overweldigd worden. Een aantal tegels 
uit de tuin wippen en hier een vlinderplantenhoekje 
van maken is al een leuk eerste project.

Klimaatbestendige tuin
We krijgen steeds vaker te maken met periodes 
van droogte en met flinke stortbuien. Als de tuinen 
bestraat zijn, verdwijnt het regenwater in de riolen die 
steeds vaker overstromen. Een groene tuin is een kli-
maatbestendige tuin. Het houdt zelf het water vast en 
voorkomt wateroverlast. Bovendien is de temperatuur 
in een groene tuin een stuk lager tijdens een hittegolf. 
Adviseer de klanten hoe ze tegels kunnen vervangen 
door planten, een gazon en grind en hoe ze regenwa-
ter kunnen opvangen in een regenton. 

op de winkelvloer
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Ideeën voor de duurzaamheidsafdeling
Je kunt de volgende categorieën betrekken bij de 
duurzame afdeling:
• Insectenhotels, vlinderhuisjes en vogelhuisjes
• Tuinvogelvoer
• Regentonnen
• Compostbakken
• Veenvrije potgrond
• Sedummatten voor groene daken
• Vaten, teilen, e.d. voor minivijvers
• Boeken over de wilde tuin, tuinvogels, e.d.

Planten voor de duurzame tuin
De afdeling komt pas echt tot leven met een bijbe-
horend aanbod planten. Wij doen graag een aantal 
suggesties.

Bloeiende bijen- en vlinderplanten

Achillea 
Ajuga
Agastache 
Aster 
Buddleja
Erysimum 
Lavandula angustifolia
Lythrum

Nepeta
Phlox paniculata
Rudbeckia
Salvia officinalis
Sedum spectabile 
Verbena bonariensis 
Veronica longifolia

Waardplanten

Hedera helix 
Cytisus scoparius
Lythrum salicaria 

Ilex aquifolium
Cirsium
Humulus lupulus

Schaduwplanten

Aconitum
Ajuga
Brunnera
Dicentra
Digitalis
Dryopteris (varen)

Geranium
Hosta
Polystichum (varen)
Pulmonaria
Vinca minor

Planten voor de vogels

Aucuba japonica 
Cornus
Corylus
Ilex aquifolium 
Juniperus communis
Ribes nigrum

Ribes rubrum
Rubus idaeus
Sambucus nigra 
Taxus baccata
Vaccinium vitis-idaea 

Lythrum

Polystichum

Ribes rubrum

Rudbeckia

Agastache
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Biologische voorjaarsbollen
In de maanden februari en maart vormen bolbloemen 
als de muscari en crocus een belangrijke bron van 
voedsel voor de vroege bijensoorten. Met het as-
sortimment biologische voorjaarsbollen trek je deze 
vrolijke zoemers naar jouw tuin. 

Vanaf begin september is het assortiment  biologische 
bolbloemen een perfecte toevoeging voor de duurza-
me afdeling. Ga op het startscherm van de webshop 
naar ‘Verpakte Bloembollen’ en zoek vervolgens op 
het woord ‘BIO’.

Tasty Green Bio: lekker voor mens en dier
Een groot assortiment biologisch gekweekte 
fruitboompjes (zacht fruit) is op onze webshop te 
vinden onder de naam ‘Tasty Green Bio’.

Deze planten zijn ideaal voor de duurzame afde-
ling. Je hebt lekker fruit uit eigen tuin en wat je 
zelf niet op kunt is voor de tuinvogels.

Even wennen: insecten in de tuin horen erbij
Een natuurlijke tuin is een groene tuin vol nuttige diertjes 
en daar horen insecten ook zeker bij. In Nederlandse 
tuincentra is dit voorjaar een campagne van start gegaan 
met als doel de consument te laten zien dat insecten niet 
automatisch bestreden hoeven te worden.

Nuttige diertjes
Insecten zorgen ervoor dat er een natuurlijk evenwicht 
ontstaat. Insecten zijn natuurlijke plaagbestrijders en 
insecten zorgen voor een gezondere bodem wat weer 
zorgt voor meer weerbare planten.

Zoekplaat
Deelnemende tuincentra hebben tien nuttige diertjes 
verstopt tussen de planten in het tuincentrum. Kinderen 
krijgen een zoekplaat met leuke informatie en gaan op 
ontdekkingstocht.

Bron: Tuinbranche Nederland / Velt

Foto: Margaret Holland ©

Turfvrije potgrond
Het turf dat in potgrond 
zit wordt gewonnen in 
veengebieden. Juist 
veengebieden zorgen 
voor de opslag van enorm 
veel CO2 en kennen een 
bijzonder ecosysteem.

Het besef dat er gezocht moet worden 
naar alternatieven voor veen is het 
laatste jaar flink gegroeid. Veel kwe-
kers zijn de hoeveelheid veen aan het 
verminderen en aan het experimente-
ren met duurzame alternatieven.

Veenvrije potgrond voor de consument 
mag niet ontbreken op de duurzame 
afdeling. Wij voeren artikelnummer 
419380: veenvrije potgrond 20 liter. 

Biologisch gekweekt, 
verpakt in composteerbare 
verpakking
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Poster
Maak de duurzame afdeling com-
pleet met deze poster. We hebben 
hem in A3 en in A4 formaat.

A3: 426623
A4: 426622

Maak je eigen minivijver
Wij hebben de vintage teil rond en 
ovaal in onze voorraad staan. Met 
deze teil kan de klant zijn eigen 
minivijver maken. Bijvoorbeeld 
met de waterplantenmix ‘inheems’ 
6-pack.

49 x 27cm
423233

Ø 41cm
423234

417033

Insectenhotel
425109

Bijenhuis
425107

Vlinderhuis
425108

Lieveheersbeestjeshuis
425111

Insectenhotel ‘Kids in the Garden’
met verfsetje                       425110
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Het complete assortiment bloembollen nu online 

> 5 september

Eenvoudig online te bestellen:Bollen planten in het najaar = 
genieten in het voorjaar

Online catalogus
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Tuincentrumopstelling “Tegel eruit, Plant erin!”
De ideale tuin is 1/3 verhard en 2/3 groen.

Een biodiverse tuin is niet alleen goed voor 
mens en dier, maar ook nog eens mooi!

Dood hout in de tuin doet leven! Met een aan-
tal boomstronken verhoog je de biodiversiteit 
en geef je de tuin een extra dimensie.

Stadstuin met eetbare planten. Zonnepanelen en sedummatten zijn een 
goede combinatie. De beplanting verlaagt de 
temperatuur waardoor de zonnepanelen beter 
werken.

Het is toch zonde om de verticale ruimte niet te 
benutten als het zo mooi kan met geveltuinen 
zoals deze?

Kleinschalige, natuurinclusieve landbouw is 
een weldaad voor de zintuigen en de diertjes.

Ook de verhogingen in de tuin kunnen als 
planter gebruikt worden.

Tijdens ons bezoek aan Floriade2022 
zagen we één grote trend: een warm 
hart voor de natuur. Hier slechts een 
aantal voorbeelden.

Floriade2022 is nog t/m 9 oktober te 
bezoeken.
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Producten

Plantics ontwikkelt duurzaam 
alternatief voor plastic kweekpot
Het zou prachtig zijn als planten gekweekt kunnen worden in biolo-
gisch afbreekbare potten. Diverse potten, gemaakt van papierpulp, 
zijn al geproduceerd. Het probleem is dat planten water nodig heb-
ben en hierdoor al tijdens het teeltproces de potten uitelkaar vallen. 
Een kweekpot van papier lijkt helaas onmogelijk te zijn. Of?

Het jonge techbedrijf Plantics ontdekte dat het niet onmogelijk is om 
papieren potten te gebruiken als je de pot impregneert met de juiste 
biologisch afbreekbare, natuurlijke bioharsen.

Zij zijn aan de slag gegaan met bestaan-
de papieren potten en na de behande-
ling is de pot een stuk stijver geworden 
en geschikt om de plant erin te telen 

zonder dat de pot te vroeg afbreekt. 

Tobias van der Poel en Bas Nieuweboer hebben 
samen al duizenden potten behandeld. Nu is het 

tijd om op te schalen. Het impregneren van de potten moet geauto-
matiseerd gaan worden zodat ze grotere aantallen kunnen leveren 
en er moet samen met kwekers nog gesleuteld worden aan het idea-
le ontwerp van de pot, zodat deze beter past in de geautomatiseerde 
processen van de kwekers. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet.

Tobias van der Poel (l) en Bas Nieuweboer (r)

WildlifeSTYLE
WEEK 34:
22/8 - 26/8



Duurzame revolutie voor klimplanten
Mosstokken zijn populairder dan ooit tevoren, maar een mosstok bestaat uit een Pvc-
buis, sisal en ijzeren pinnen. Deze grondstoffen zijn niet duurzaam en het eindproduct is 
niet goed te recyclen. Kweker Bart Janssen kweekt kamerplanten die hij laat groeien op 
mosstokken en hij wilde heel graag zijn product verduurzamen. 

Uiteindelijk heeft zijn zoektocht geleid tot een prachtig, vernieuwend product: een duur-
zaam geproduceerde en 100% biodegradeerbare klimstok. ‘Kratiste’ is de naam van dit 
concept en van het jonge bedrijf dat achter dit concept zit. Het is het Griekse woord voor 
‘houvast’.

De klimstok heeft een hele grove structuur die erg 
natuurlijk aandoet. Klimplanten hechten zich heel 
makkelijk aan deze structuur en bovendien kunnen 
takken vastgezet worden met eveneens compos-
teerbare clips die in de voorgeperforeerde sleuven 
in de stok passen. Bart is zeer te spreken over hoe 
de planten met de nieuwe klimstokken groeien.

De Kratiste klimstok is gemaakt van plantaardige vezels (aardappelschillen en 
Miscanthus). De aardappelschil is een restproduct van een fabrikant van friet en het olifantgras kan geoogst worden langs 
de snelweg waar het is aangeplant om stikstof uit de lucht te vangen. 

Dit bijzondere product is CO2 positief: de plantaardige 
vezels hebben CO2 opgeslagen, als de klimstok ge-
composteerd wordt, wordt dit vastgelegd in de grond. 

De duurzame klimstok bij u op de winkelvloer
Zolang de klimstok bij de klant in huis staat zal deze niet 
composteren, je kunt de plant zelfs water geven via de 
bovenkant van de klimstok. Elke plant wordt geleverd met een 
duidelijk etiket waarmee de consument goed geïnformeerd wordt. 

De vraag uit de markt naar dit nieuwe product is groot, bestel vandaag nog.

             Zoek op ‘Kratiste’
Ook los verkrijgbaar
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Thema

Poster A4
421745

418428

310783

406031

324911

410919

254899

358709
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Je kunt een leuke presentatie 
maken met planten waar geen 

plastic in is verwerkt!

356738

421744

403766

279365

342465

Zero
plastics
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Cees van Soest

De tuinplantenrubriek

Sedum telephium
Toen ik hoorde dat dit Magazine in het teken staat van duurzaamheid, 
moest ik denken aan de Hemelsleutel (Sedum telephium). Met deze 
gemakkelijke, robuuste tuinplant kun je een waardevolle bijdrage aan 
de biodiversiteit leveren in je eigen tuin. Lees snel verder.

In zijn tuinplantenrubriek geeft Cees 
interessante informatie en leuke feitjes 
over bijzondere planten.

Fun Fact
Onze voorouders gebruikten deze plant als wond helend en 
bloedstelpend middel. Zo’n belangrijke plant wil je natuurlijk 
dichtbij hebben. Vandaar dat de hemelsleutel een van de oudste 
tuinplanten is en door heel Europa goed verspreid is.

Levende verbandtrommel

Wat is mijn naam?
Je vindt de hemelsleutel in de handel onder de oude naam Sedum 
telephium. De botanische naam is echter inmiddels aangepast naar 
Hylotelephium telephium.
Nu we het toch over namen hebben, waar komt telephium vandaan? Er 
wordt aangenomen dat de naam verwijst naar koning Telephus. Hij had 
last van een speerwond die niet wilde helen. Hierdoor is Telephium de 
medische term voor een bepaalde, moeilijk te behandelen, maagzweer 
geworden. Vroeger werd het jonge blad gegeten om maagzweren mee 
te behandelen.

Gemakkelijke tuinplant
Deze kruidachtige vaste plant is zeer win-
terhard en droogtetolerant. Waar andere 
sedumachtigen een zonovergoten stand-
plaats nodig hebben, kan de hemelsleutel 
ook verrassend goed met schaduwplekken 
omgaan. 

In het voorjaar verschijnen stengels met vle-
zige bladeren die snel groeien. In de zomer 
verschijnen schermvormige, vertakte trossen 
met bloemen. Na de bloei sterven de boven-
grondse delen van de plant in het najaar af.

Fun Fact
Naast een medicijnplant is de he-
melsleutel ook een voedselplant.  De 
jonge blaadjes die in het voorjaar 
verschijnen geven een pittige smaak 
aan een salade. De gekookte wortel 
kan als smaakmaker aan soepen en 
stoofpotjes worden toegevoegd
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Sedum telephium

Standplaats
Verrassend genoeg kan de hemelsleutel schaduw wel waarde-
ren. Ook zon is geen probleem, behalve voor soorten met rode 
stelen, die krijgen lelijke plekken van volle zon. In het wild zie 
je ze vaak in licht beschaduwde bosranden staan.

Bodem
De meeste bodemtypes zijn mogelijk zolang het maar vocht 
doorlatend is. De ideale bodem is zanderig, redelijk voedselrijk, 
licht vochtig.

Snoeien
Laat de bloemstengels met uitgebloeide bloemen de hele 
winter staan, dit beschermt de plant en is een fraai schouwspel 
in de wintertuin. Net voor het uitlopen van de nieuwe stengels 
haal je de oude stengels weg.

Europese inheemse bijen- en hommelplant
Sedum telephium is inheems in Europa. Het grote voordeel van inheemse 
planten is dat de planten samen met de hier aanwezige insecten zijn geëvo-
lueerd, oftewel, de plant en de bestuivers zijn perfect op elkaar afgestemd.

De hemelsleutel staat erom bekend dat de bloemen naast motten en vlin-
ders ook veel wilde bijensoorten aantrekken. Het gaat helaas niet goed met 
de stand van de insecten wereldwijd. Ze kunnen alle hulp gebruiken die we 
kunnen bieden.

Wist je dat wilde bijen veel efficiënter bestuiven dan honingbijen? De meeste 
wilde bijen leven solitair. Ze bouwen een nestje in een zanderige bodem, 
holle stengel, leeg slakkenhuis of verrot hout.

Wilde bijen zijn ongevaarlijk. Ze steken alleen in uiterste noodgevallen en de 
angel is vaak te klein om onze huid te perforeren.

De bekendste wilde bijensoort is de hommel. Er zijn ongeveer 68 hommel-
soorten in Europa. Fun Fact

De biodiversiteit in je tuin verbeteren is 
leuk en makkelijk. Plant veel verschillende 
planten, bomen en struiken, waaronder 
zo veel mogelijk inheemse soorten. Hang 
een insectenhotel op, zorg voor water in 
de tuin en wees niet te netjes. Rommelige 
hoekjes worden zeer gewaardeerd.

Biodiversiteit

Tuinarchitectuur met Sedum telephium
De hemelsleutel wordt met een lengte van 
circa 50cm een stuk hoger dan de meeste 
andere sedumachtigen.  De plant combineert 
heel goed met vaste planten en grassen in 
een vaste plantenborder. Ook in een grind-
tuin of rotstuin is het een uitstekende keuze.

Maskerbij

langkopsmaragdgroefbij dwergzandbij maskerbij
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Certificering

Veredelaars   |   Kwekers   |   Exporteurs   |   Retailers

INTERNATIONALE SIERTEELTBRANCHE

De duurzaamheid van tuinbouwondernemingen wordt transparant 
en meetbaar gemaakt door registratie en certificering, en wordt 
steeds meer gewenst/geëist vanuit de markt. 
Hoe steekt deze wereld in elkaar?

Er bestaan verschillende certificaten die tuinbouwon-
dernemingen kunnen behalen die officieel voldoen 
aan de eisen van FSI.
Er worden drie pijlers onderscheiden:
Good Practice, Milieu en Sociaal.

Even belangrijk als de doelen en eisen 
die door FSI gesteld worden is het 
enorme netwerk dat is ontstaan. Grote 
namen, vaak grote concurrenten, zitten 
met regelmaat met elkaar aan tafel om 
samen te werken aan een duurzame 
toekomst.

CERTIFICERING

Onder sierteeltkwekers komt MPS veruit 
het meeste voor. Op de volgende pagina 
bekijken we wat MPS-certificering inhoudt.

FSI is sinds 2013 de centrale aanjager van de verduurzaming van 
de sierteeltsector. Dit gezamenlijke initiatief heeft eisen neergelegd 
voor betrouwbare milieuregistratie, verantwoorde productie en 
verantwoord gedrag. 

Grote retailers: ‘Alleen kwekers die aantoonbaar aan de eisen vol-
doen mogen aan ons leveren.’

“Wij hebben de verantwoordelijkheid 
er een duurzamere branche van 

te maken”
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MPS is een organisatie die in 1995 is opgericht om verduurzaming 
van de internationale sierteeltsector inzichtelijk te maken. MPS heeft 
als doel de sector meer verantwoord te laten produceren.

Inmiddels heeft MPS meer dan 3500 deelnemers in 50 verschillen-
de landen. 

MPS-ABC

MPS-GAP MPS-SQ MPS-ProductProof

Basis

Add-on’s

+ + +

Dit is een puntensysteem waarbij men punten dient te behalen op de vijf 
genoemde onderdelen om te komen tot een A+, A, B of C kwalificatie, 
waarbij A+ de hoogste kwalificatie is.

Ieder jaar vindt opnieuw toetsing plaats. Gedurende het jaar moet de 
registratie bijgehouden worden.

Voldoet aan de ‘Environmental’ eisen van FSI

Voldoet aan de ‘Good Practices’ eisen van FSI
MPS-GAP (Good Agricultural Practices)
Bij deze add-on ligt de focus op traceerbaarheid, veiligheid en milieumanagement.

MPS-ABC milieucertificering
Geborgd registratiesysteem voor:
- gewasbeschermingsmiddelen
- energie
- meststoffen
- water
- afval

MPS-ABC is meer dan een certificaat. Het is een monitoringstool waarmee bedrijven aan de 
juiste knoppen kunnen draaien om zo hun milieu-impact te verlagen.

Voldoet aan de ‘Social’ eisen van FSI
MPS-SQ (Socially Qualified)
Deze add-on toont aan dat de onderneming voldoet aan (inter)nationale eisen op gebied van 
veiligheid en gezondheid van de medewerkers. FSI stelt dit als vereiste voor kwekers uit risico-
landen.

MPS-ProductProof
Met deze add-on kan de ondernemer bewijzen dat het product vrij is van ongewenste werkza-
me stoffen. Het is een systeem van registratie en onafhankelijke monsternames.

Het assortiment van Javado is 
afkomstig van een groot netwerk 
gesecteerde kwekers. 88,7% van 
onze leveranciers is MPS gecer-
tificeerd. 3,2% heeft een ander 
milieucertificaat. 94,3% van de 
verhandelde planten komt van 
gecertificeerde kwekers. (Afgelopen 
12 maanden)

Gecertificeerde 
kwekers mogen het 
MPS-vignet op de eti-
ketten van de planten 
voeren.
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Overige keurmerken

EU organically grownOn the way to Planet Proof

Het woord biologisch is wettelijk beschermd en 
mag alleen door gecertificeerde bedrijven worden 
gebruikt. 

Biologisch telen is telen in samenwerking met de 
natuur. De regels die gelden voor de biologische 
sierteelt, zijn hetzelfde als die voor de teelt van 
biologische voedingsgewassen en zijn vastge-
legd in de Europese biologische verordening. Er 
mogen geen chemische behandelingen zijn, dat 
geldt ook voor het plantaardig uitgangsmateriaal. 
Het uitgangspunt is de kracht en weerbaarheid 
van sterke plantenrassen, een gezonde, natuur-
lijke bodem en eventuele bestrijding van plagen 
door natuurlijke vijanden.

Dit keurmerk is er voor akkerbouw, groenten en 
fruit, sierteelt, eieren en zuivel. Aan de hand van 
criteria werken keurmerkhouders aan een schone-
re lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit 
en dierenwelzijn. De ‘Sustainable Development 
Goals’ van de Verenigde Naties en de Europese 
‘Green Deal’ staan centraal bij het opstellen van 
de eisen.

We zien de laatste tijd het aantal deelnemers 
groeit. Inmiddels heeft circa 6% van onze kwekers 
dit keurmerk op zak. Het merendeel heeft al een 
MPS-certificaat op zak. 
Het keurmerk is met FSI2025 in overleg. Moge-
lijk komt er een module voor siertelers waardoor 
dit keurmerk als FSI compliant geaccepteerd zal 
worden.

Het is een goede zaak dat de sierteeltbranche streeft naar een continue verduurzaming van onze sector. Je zou de kwekers die 
het meest duurzaam presteren willen belonen met eerlijke prijzen. Er zijn ontzettend veel verschillende keurmerken en marketing-
uitingen te vinden op de etiketten, voor de consument is het niet te herkennen of een plant duurzaam is gekweekt of niet. Dus 
concurreert de duurzame kweker rechtstreeks met minder duurzame collega’s. 
We vroegen ons af of er één standaard consumentenbeeldmerk kan komen voor de planten die voldoen aan de FSI2025 eisen en 
kregen te horen dat daar momenteel aan gewerkt wordt. 

Ons inziens wil de retailer en consument van morgen meer weten dan alleen het feit of een kweker onderneemt conform de richtlij-
nen van FSI2025. Als via HortiFootprint (zie kader hieronder) per product de voetafdruk wordt berekend, kun je zien wat de impact 
is van bijvoorbeeld een campanula t.o.v. een azalea en kun je binnen het aanbod van bijvoorbeeld campanula kiezen voor degene 
met de kleinste voetafdruk.

HortiFootprint

De vraag van consumenten, retailers en overheden naar duurzaam geteelde sierteeltproduc-
ten neemt toe. Bovendien is er een groeiende behoefte aan bewijs dat een bedrijf duurzaam 
werkt. De bestaande (milieu)certificeringen geven geen concreet antwoord in de vorm van 
een waarde. Het antwoord op deze vraag is gevonden in de HortiFootprint Chain Program. 
Op dit moment is men samen met de EU bezig de HortiFootprint als dé standaard norm te 
registreren, zodat er in de hele branche met dezelfde regels wordt gemeten.

Diverse aanbieders, waaronder MPS, bieden de mogelijkheid bedrijven te helpen met het 
berekenen van hun Footprint. Bij MPS heet dit de HortiFootprint Calculator. Met ontzettend 
veel data wordt de CO2 footprint uitgerekend. Vervolgens wordt het heel interessant voor de 
kweker. Er kunnen scenario’s worden berekend waarmee getoond wordt welke maatregelen 
bijdragen aan een vermindering van de voetafdruk. Wat gebeurt er als er wordt overgestapt 
naar een ander potgrondmengsel, of een kartonnen tray in plaats van een van plastic? 

Het is de missie van het HortiFootprint 
Chain Program om toe te werken naar een 
klimaatpositieve sierteeltketen in 2030
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MPS Group 

Gezamenlijk op weg naar  
een duurzame sierteeltsector

Innovatieve tools en  
certificatieschema’s

Het milieucertificaat voor 
bewust duurzame kwekers

Het aantoonbaar ontbreken van 
bepaalde werkzame stoffen in 
en op sierteeltproducten

Certificaat om ‘Good Agricultural 
Practices’ aan te tonen

Meten van de milieuvoetafdruk 
van tuinbouwproductie

Het certificaat voor aantoonbaar 
goede arbeidsomstandigheden 
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Kwekerreportage

Stolk 
Flora

Jan Stolk Koen van Koppen
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Het gevoel dat we goed voor elkaar en voor deze aar-
de moeten zorgen zit diep bij Phalaenopsiskweker Jan 
Stolk. Vele jaren geleden hing hij een spandoek op in zijn 
bedrijf. “Respect voor de aarde. Respect voor de mens.”, 
staat erop te lezen. Wat begon met een spandoek, leidde 
uiteindelijk tot ‘Your Natural Orchid’. Ik wil weten wat er 
achter dit mooie merk zit en loop met Jan, Koen en de 
hond Jack over de kwekerij.

Jullie hebben het MPS-A+ certificaat met de hoogst haal-
bare score. Missie geslaagd, Jan?
‘Je moet doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Dat laat-
ste, daar hebben we lang mee gewacht. Ik ben een be-
scheiden mens en Koen is dat ook. Ik heb de beslissing 
genomen helemaal zonder chemische middelen te gaan 
kweken, maar ik ben dat verhaal niet gaan uitdragen. Pas 

toen we dat succesvol bleken te kunnen, wilden we er toch 
wat mee. Het merk ‘Your Natural Orchid’ is ontwikkeld en 
onze duurzame verpakkingen maken het verhaal com-
pleet. Als je zo’n merk uitdraagt, dan moet je ook wel zo’n 
MPS-score hebben, vind ik.’

Wat komt erbij kijken om als grote kweker geheel che-
mie-vrij te zijn?
‘Voor mij is het heel logisch. In dat kleine stukje tijd dat ik 
op deze aarde loop, doe ik wat in mijn vermogen ligt. Ik 
hou van mooie planten maken en ben er super trots op 
dat onze orchideeën zoveel blijdschap geven. Onze teelt 
duurt wat langer dan die van sommige concurrenten en 
de kostprijs ligt wat hoger, maar we zien dat biologisch 
kweken juist veel voordelen heeft.

Biologisch mag ik niet zeggen trouwens, dat is een be-
schermd begrip. We telen wel volgens deze richtlijnen, 
maar doordat ik een vorm van kunstmest gebruik als voe-
ding, in plaats van organische mest, kunnen wij dat beno-
digde EU-certificaat niet halen. 

Ik dwaal af, de voordelen van milieuvriendelijk telen zijn 
talrijk. Allereerst natuurlijk voor het milieu. Daarnaast zijn 
onze planten sterk en ontzettend lang houdbaar en bo-
vendien onderdrukken we niets. Neem maar van mij aan: 
alles wat je onderdrukt, daar krijg je ellende voor terug. 
Dat is trouwens een wijze levensles. Ga je ziektes met be-
strijdingsmiddelen onderdrukken, dan kom je er nooit echt 
helemaal vanaf. Het is veel beter om het op natuurlijke 
wijze aan te pakken. Stimuleer de weerbaarheid van de 
plant, verbeter het bodemleven en zorg voor een legertje 
natuurlijke bestrijders. Dat is hoe wij het aanpakken. Sinds 
we uitgaan van de kracht van de natuur, zie ik wolluis bij-
voorbeeld helemaal niet meer opkomen.’

Energie is ook een belangrijke factor bij de teelt van Pha-
laenopsis. Hoe zit dat bij jullie?
‘Daar heb je gelijk in. De jonge planten hebben warmte 
nodig en vervolgens, om de takvorming te stimuleren, heb-
ben ze een koelere periode nodig. Gelukkig zitten wij hier 
in het westen van Nederland in een gunstig klimaat. Het 
is niet echt heet en niet echt koud. Zowel koelen als ver-
warmen is goed te doen. Voorop gesteld, wij gebruiken 
inderdaad energie, maar we hebben veel maatregelen ge-
nomen om dit te beperken. We hebben een warmte/kou-
de-opslag onder het bedrijf waarmee we warm water uit 
de zomer kunnen gebruiken in de winter en koel water uit 
de winter kunnen gebruiken in de zomer. We hebben ge-
investeerd in een warmtepomp waarmee we via luchtstro-
men kunnen koelen en verwarmen. Het gas dat we ver-
bruiken, stoken we met een moderne installatie, genaamd 
WKK. David Attenborough, een man die ik erg bewonder, 
heeft zich positief uitgelaten over de vernieuwende

“In dat kleine stukje tijd 
dat ik op deze aarde loop, 

doe ik wat in mijn 
vermogen ligt“

Wie zijn Jan Stolk en Koen van Koppen?
Jan Stolk is 52 jaar en eigenaar van Stolk Flora. Hij is ge-
trouwd en heeft drie dochters. Koen van Koppen, ook een 
tuinderszoon, is 34 jaar en heeft twee jonge kinderen. 

Drie jaar geleden was ‘verandering’ het jaarthema van het 
bedrijf. Dat was het jaar dat Koen, die al sinds zijn studie-
tijd bij Stolk Flora betrokken is, samen met Jan de directie 
is gaan vormen. Nu hebben ze de taken verdeeld en 
hoeft Jan niet meer alle beslissingen alleen te nemen. 

Jan is haast filosofisch met zijn vak bezig. Altijd aan het 
zoeken naar mooie oplossingen voor de planeet en de 
mensen om hem heen. Koen bijt zich graag vast in de 
uitdagende dossiers waar je als kweker mee te maken 
krijgt. Ik denk dat het deze prettige combinatie is die van 
Stolk Flora een eigenzinnig, succesvol bedrijf maakt.
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Flower Symphony
Op zoek naar 
compacte planten 
met toch veel grote 
bloemen? Dan heeft 
Stolk Flora een mooie 
serie genaamd ‘Flower 
Symphony.’ 

Met deze serie zet je 
een kleurexplosie op tafel waar je lang van zult 
genieten. Ideaal om cadeau te doen, of je houdt 
het lekker voor jezelf natuurlijk.

technieken van de Nederlandse glastuinbouw. De rege-
ring in Nederland is erg streng, we hebben de opdracht 
gekregen om nog veel minder gas te gaan gebruiken. Dat 
is iets wat ons enorm bezig houdt.’

Koen, jij hebt je verdiept in de wereld van verpakkings-
materialen. Wat zijn jouw bevindingen?
‘Klopt. Ik zit in verschillende werkgroepen, zowel met an-
dere kwekers als met mensen van buiten onze sector. Daar 
leer ik heel veel van. Materiaalgebruik is een complex on-
derwerp, maar minder verpakking is altijd beter!  Waarom 
zou je iedere plant die je verkoopt voorzien van een plastic 
hoes als deze er in de winkel af wordt gehaald? Wij kwa-
men als een van de eersten met een traywikkel van papier. 
Hierdoor kunnen de planten zonder hoes vervoerd wor-
den. De tray is ook van papier gemaakt en zelfs het clipje 
waarmee de plant aan de stok wordt gezet is niet meer 
van plastic.  Een alternatief voor de doorzichtige, plastic 
kweekpot hebben we nog niet kunnen vinden.

Footprinting is een ander onderwerp waarin ik me verdiep. 
We gaan onze HortiFootprint berekenen. Er zijn diverse 
aanbieders die je daarbij helpen en we zijn ons nu aan het 
beraden met wie we dat willen doen.’

We hebben het nog niet over de Phalaenopsis gehad!
‘Verkoop je een orchidee, dan verkoop je emotie! Planten 
kunnen je rust geven. Een Phalaenopsis opent haar bloe-
men één voor één, mensen krijgen een band met hun or-
chidee. Dat is niet zo vreemd, want je kunt ontzettend lang 
genieten van een bloeiende Phalaenopsis. 

Onze basis is een breed assortiment middel- tot grootbloe-
mige soorten in de meest fantastische kleuren. Hiernaast 
hebben we een aantal specialiteiten van het huis. Dan heb 
ik het over Flower Symphony, Angel, de Manta-serie en 
ons nieuwste paradepaardje de Bolgheri.’

Wat gaat de toekomst brengen?
‘We hebben al veel bereikt, maar we weten tegelijkertijd 
nog heel weinig. Ik zie het als een ontdekkingstocht. De 
natuur heeft ons nog veel te bieden en wij gaan door met 
het zoeken naar mooie oplossingen. Een voorbeeld: ’s zo-
mers heb je kans dat trips van buitenaf de kas in komt. Met 
knoflookextract proberen we de beestjes af te schrikken. 
Ik ben in ieder geval erg blij met de manier waarop 
onze organisatie nu loopt. Een kwekerij gaat niet al-
leen over plantenkweken, maar ook over mensen. We 
kiezen ieder jaar een jaarthema voor ons bedrijf.  Dit 
jaar is het thema balans. De natuur zoekt altijd naar

De muggenlarve van het geslacht Lyprauta 
zit graag tussen de wortels van Phalaenopsis. 
De larven beschadigen de wortels waardoor 
de planten minder goed groeien en bloeien. 
Helaas is biologisch bestrijden ervan nog niet 
goed gelukt. Gelukkig is het goed mogelijk om 
de larven te weren door de jonge planten onder 
speciaal gaasdoek op te kweken tot ze groot en 
sterk genoeg zijn.

Manta More
Als je goed kijkt naar de bloem, kun je zien waarom 
deze serie Manta More is genoemd. De bloem heeft 
het silhouet van de sierlijke Manta rog! Net als deze 
tropische dieren zijn de Manta More-orchideeën groot, 
volumineus en krachtig, maar toch sierlijk en elegant. 

Angel
De mooie kransvorm van de Angel-serie is al vanaf de 
introductie een groot succes. De Angels zijn met en zonder 
keramiek te bestellen.
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balans. Ben je zelf in balans? Op dit moment is het erg on-
rustig in de wereld. Daarvan raak je in onbalans. Vier keer 
per jaar zitten we allemaal bij elkaar en praten we over het 
thema en dan komen er allerlei ideeën naar boven.

Zelf was ik in onbalans geraakt toen ik in het voorjaar van 
2020 mijn planten, waar we een jaar lang voor gezorgd 
hadden, in de container moest gooien. Dat heeft me echt 
veel pijn gedaan. Inmiddels ben ik gelukkig weer helemaal 
in balans.’

Geschiedenis van de moderne Phalaenopsisteelt
We weten bijna niet meer anders dan dat Phalaenop-
sis het boegbeeld is van de kamerplantenafdeling. 
Toch is het helemaal niet zo lang geleden dat deze 
orchidee nog een redelijk anoniem bestaan leidde.

In 1997 kreeg Jan Stolk 20.000 stekplanten van de 
veredelaar. Daar moest hij echt om smeken. Hoe dat 
zit? Phalaenopsis was nooit als meristeem (kloontech-
niek) maar alleen maar uit zaad vermeerderd. Deze 
zaailingen zijn niet te sturen, ze komen vaak allemaal 
tegelijk in bloei. Je kunt er als kweker geen jaarrond 
bestaan mee opbouwen. Toen begon het veredelaars 
te lukken om in laboratoria de planten te vermeerde-
ren via meristeem. En wat bleek? Niet alleen kun je 
jaarrond stekmateriaal maken, de meristeem planten 
reageren op een koude prikkel op het juiste moment 
in de opkweek. Opeens was deze prachtige plant 
goed te sturen en wel bruikbaar geworden voor kwe-
kers. 

Jan komt uit een echte kwekersfamilie. Nadat hij 
het bedrijf van zijn vader overnam, stopte hij op een 
gegeven moment met het telen van paprika. Hij was 
allergisch voor het stuifmeel en voor de grote schaal-
vergroting die in de glasgroente nodig was. Eerst 
kweekte hij snijcymbidium om vervolgens op potcym-
bidium over te stappen. Toen destijds het mooie stek-
materiaal van Phalaenopsis op de markt kwam, was 
daar heel veel interesse in. Het begon met de eerste 
partij van 20.000 stuks en dit groeide langzaam door.

Als één van de eerste kwekerijen kwam Stolk Flora 
met een watergekoelde koeling. Dit werkte zó goed 
dat zelfs na een hete zomer Jan’s bedrijf als enige in 
staat was om zware kwaliteit te leveren in de Kerstpe-
riode. 

Your Natural Orchid op onze webshop
De basis van het assortiment is de 2-tak mix in tray 
met papierwikkel. Dit is artikelnummer 333866 op de 
webshop. 

Klik vervolgens op dit symbool:
Nu krijg je het volledige, beschikbare assortiment van 
Stolk Flora te zien.

Phalaenopsis Bolgheri
Soms komt er een nieuwe variëteit op 
de markt dat boven andere soorten 
uitstijgt. De combinatie van een 
licht zoete geur, 
oranje bloemkleur en 
een lange houdbaar-
heid van meer dan 20 
weken is ronduit uniek 
te noemen! Daarnaast is 
het ras in verhouding tot 
andere geurende rassen 
een goede groeier en 
erg productief in aantal 
takken en bloemen.
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Dahlia Double Dreamy

Markt

FLOWERTRIALS 2022
Daags voor het drukken van dit Javado Magazine, 
vonden de FlowerTrials plaats. Een aantal opvallende 
variëteiten willen we alvast met u delen:

Petunia Cherry Sky

Petunia Violet Cream Sky

Dianthus Cremarena

Dahlia Rose Swirl

Osteospermum Pink Spoon

Petunia Magenta Mambo

Atriplex Desert Holly

Granvia Dark Yellow Flame

Chrysanthemum Nomad Pink Blush

Coleus Kong Mosaic

Calibrachoa Neo Red Yellow

Anigozanthos Masquerade

Curcuma CU21-08

Hydrangea Red Bull
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Verbascum Lavender Lass

Lavandula BeeZee Dark Blue

Gaura Gambit variegata Rose

Rosa Zepeti

Hydrangea Surfing Safari Bayview

Cyclamen Abanico

Rosa Everglow Ruby

Hydrangea Hi Moon

Semponium Destiny

WE ZIJN BENIEUWD NAAR UW MENING. VIA DEZE LINK ZIET U EEN AANTAL NOVITEITEN
EN KUNT U AANGEVEN WAT UW FAVORIETEN ZIJN.

Begonia Ceveca

Begonia Green Fever

Stipa Pheasant Tails

Heuchera Lime Americano

Sempervivum Rhubarb Splash

Pennisetum Hameln Gold

Iberis Pink Ice

Phalaenopsis Splash Gordon

Javado magazine 25



Collection by Javado

Ada Cylinder
Color

City Planter
Brown

Hayden 
Swirl

City Planter
Cream

Orion
Egg
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Collection by Javado
Meer dan 30 nieuwe items!
VANAF 1 AUGUSTUS
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GARDEN CYCLAAM
KLEURT JE TUIN
In de nazomer en herfst kan het 
balkon of terras vaak wel een oppep-
per gebruiken. Haal alle uitgebloeide 
zomerbloeiers weg en… vervang ze 
door de cyclaam.

Elke plant heeft enorme flowerpower 
en verdraagt zelfs een paar graden 
vorst. Dat is genieten van begin sep-
tember tot eind november. En bij een 
zachte winter zelfs nog langer!
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Webshop

Lay-out beginscherm
Nadat u een hoofdcategorie heeft 
gekozen, zie je alleen nog maar de 
gekozen categorie boven de subca-
tegorieën staan.

Via de knop ‘Ga Terug’ kom je weer 
in het hoofdscherm terecht

Na een kleine update van onze webshop, nemen we graag twee veranderingen met u door.
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Voorraad - 90 minuten 
Zodra u een item uit onze voorraad toevoegt aan het winkelwagentje, reserveren wij het voor u en kan niemand anders 
er meer bij.

Wij reserveren het voor 90 minuten. Dat is te zien aan een groene zandloper in het winkelwagetje. Na 60 minuten 
wordt de zandloper oranje. 
Na 90 minuten wordt de zandloper rood. De reservering is vervallen en het product is weer terug in de voorraad gezet. 

Wij hebben deze aanpassing gedaan omdat het voorkomt dat er producten in het winkelwagentje worden gezet in 
orders die nooit worden afgerond.

Zodra je een item uit de voorraad selec-
teert, verschijnt de groene zandloper

Na 60 minuten wordt de zandloper 
oranje

Ook tijdens het bestellen krijg je een 
signaal dat voorraaditems tijdig afgerond 
moeten worden: na 60 minuten kleurt het 
winkelwagentje oranje.
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Vorig jaar introduceerden wij de WildlifeSTYLE week; een week 
waarin we onze klanten een extra bijzonder aanbod Urban-Jun-
gle-planten en toebehoren aanboden.

Dit jaar is de WildlifeSTYLE week terug! Begin augustus 
versturen wij een speciaal aanbod dat u kunt bestellen voor 
levering in WEEK 34.

Op de winkelvloer
In principe spreekt 
een prachtig assorti-
ment (tropische) kamerplan-
ten al voor zich. Er gaat niets boven de aanblik van een goed 
gevulde plantenafdeling.
Het kan een mooi effect geven om woondecoratie, potterie en 
plantentafeltjes te integreren op de afdeling. Zo benadruk je 
het wonen in een groene oase.

Je kunt gebruikmaken van onze A3 en A4 posters om de afde-
ling een extra tropisch tintje te geven.  

Poster A3: 427560
Poster A4: 427559

Maak uw eigen 
WildlifeSTYLE-weken

Speciaal
evenement
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WildlifeSTYLE
WEEK 34:
22/8 - 26/8
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Half augustus begint ons sierfruitseizoen

Baby Boo Blaze Festival Gizmo

Koshare Modern mix Orange Boo Pattison

Yugoslavian fingers Jarrahdale Spark Muscat de Provence

Zoek in de webshop naar ‘cucurbita’ om het hele assortiment te zien
Houd rekening met 24 uur extra besteltijd

Een kleine greep uit het assortiment:

Product
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Ajuga Feathered FriendsAjuga Feathered Friends
Tuinaanleg in het najaar is altijd een goed idee. Dé aanrader van dit 
najaar is een serie onderhoudsvriendelijke planten die het hele jaar 
door kleur geven aan de tuin. Kies de kleur die bij de tuin past of 
maak een mooie combinatie van kleuren.

In het najaar zijn de bladkleuren van de Ajuga Feathered Friends het 
meest sprekend. In het voorjaar bloeien deze planten rijkelijk.

Per direct leverbaar,
plaats nu alvast uw bestellingen.

Noviteit
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Blijf op de hoogte van de nieuwste en beste 
planten voor de plantverzamelaars. In deze 
Urban Botanic Update zie je welke bijzondere 
planten wij nu en dan via onze voorraad kun-
nen aanbieden.

Urban Botanic
Update

Monstera siltepecana

Schismatoglottus motleyana

Monstera esqueleto

Syngonium Green Splash Christa obcordata
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Amydrium Zippelianum

Philodendron brandtianum

Philodendron Ring of Fire

Alocasia Pink Passion

Alocasia Frydek variegata

Hoya kroniana Eskimo
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Tropical side table set 75cm
414768

Wall decoration bamboo 70cm
414321

Avocado

Poster A3
424214

Poster A4
424213

423695

423694

423690
423697

Thema
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Yvette watering can
414330

423696

423691

423692

423391

423693
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Product

Speciale coniferen
Een mooie bodembedekker, een prachtige solitair, de 
groene basis van je tuin of een perfecte afscheiding.. 
coniferen zijn geweldige tuinplanten.
Maak de coniferenafdeling extra aantrekkelijk met deze 
speciale soorten.

Cedrus deo. Feelin Blue Cedrus deo. Golden Horizon Cedrus deo. Pendula Cedrus deo. Pendula

Chamaecyparis law. Pearly Swirls Chamaecyparis obt. Fernspray gold Chamaecyparis obt. Nana Aurea Chamaecyparis pis. Blue Moon

Chamaecyparis pis. Filifera Nana Chamaecyparis pis. Sungold Cryptomeria jap. Kyara Gold Cryptomeria jap. Monstrosa Nana

Cryptomeria jap. Twinkle Toes Cryptomeria jap. Vilmorin Gold Cryptomeria jap. Vilmoriniana Juniperus chin. Blue Alps
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De speciale coniferen zijn leverbaar vanaf 5 september 

Juniperus com. Goldschatz Juniperus conf. Schlager Juniperus hor. Icee Blue Juniperus hor. Wiltonii

Microbiota decussata Picea gl. Rainbow’s End Pinus parv. Negishi

Podocarpus law. Chocolate Box Podocarpus law. Red Tip Sciadopitys verticillata Sequoiadendron giganteum

Thuja occ. Fire Chief Thuja occ. Golden Tuffet Thuja occ. Mirjam Thuja occ. Rheingold

Thuja plicata Goldy

Pinus mugo Carstens Wintergold

Thuja plicata Whipcord Thujopsis dolabrata Tsuga canadensis
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Thema

Ga stralend het najaar in 
met deze sfeervolle kamer-
plantenpresentatie

Poster A3: 427562
Poster A4: 427561
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355785  -12-

401956  -12-

185822  -12-

424309  -12-
261445  -14-

394941  -14-

424567  -17-

424568  -17-

408628

415414 416742 419360

400310 417978 409960

420268 417979

383306 383279 418007

Ø 
12cm

Ø 
14cm

Ø 
17cm

424227  -17-

43593  -12-

Javado magazine 43



353096

405167

403626

409821

381511
424019

409596

362337

365074

424860 + 424861

374709

420267

Vindt u deze najaarskleuren ook zo mooi? 
Bekijk dan ook dit aanvullend assortiment

Poster A3: 427562
Poster A4: 427561
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Pyracantha Sunny StarPyracantha Sunny Star
De Sunny Star heeft minder doornen dan andere 
Pyracantha en is wintergroen. Sunny Star bloeit in 
juni met witte bloemen. In juli verschijnt een mas-
sa aan grote, appelgroene bessen die verkleuren 
naar zonnig geel en uiteindelijk oranje.

Sunny Star is zeer winterhard tot -30 oC

Product
ø15cm | 412653

Leverbaar per direct, 
plaats nu alvast uw bestellingen.

Lonicera Garden CloudsLonicera Garden Clouds
De Garden Clouds zijn winterhard, bladhoudend, sterk en 
makkelijk in vorm te snoeien, bijvoorbeeld in een bolvorm.
Het blad heeft een mooie glans en de serie kent drie 
verschillende tinten: Copper Glow, Green Breeze en Purple 
Storm. Hiermee kun je jaarrond subtiele kleuraccenten in de 
tuin aanbrengen.

Product
ø17cm | 402362

Leverbaar vanaf 30 september
plaats nu alvast uw bestellingen.

Noviteit

Noviteit
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2022 | Augustus September Oktober

Hebe Addenda Donna

SEIZOEN MUST HAVES

Britta

Pretty Lady Emily

Duo

Anna
Jenna

Julia

Nikka

Trio

Echinacea AnemoneRudbeckia

Little Goldstar
Summerina

Sedum Perovskia

Telephium

Blue Spire

Leucothoe

Curly Red

Burning Love

Little Flames
Twisting Red

Makijaz

Zeblid

Nandina

Obsessed Blush Pink
Lemon Lime

Fire Power

Mahonia

Pieris

Mountain Fire Bonfire Forest Flame Katsura Little Goldy Little Frosty Little Heath

Photinia

Carré rouge

Chico

Little Red Robin

Physocarpus

Diable d’or
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Hebe Addenda Donna

Perovskia

Hypericum

Miracle

Heuchera

Indian Summer

Sambucus

Black Lace

Berberis

Admiration

Profusion

Callicarpa

Coniferen

Juniperus
Blue Carpet

Thuja
Smaragd

Cryptomeria
monstrosa nana

Cryptomeria
Hongarian Gold

Juniperus
Blue Star

Juniperus
stricta

Picea
glauca

Pinus
mugo mughus

Chamaecyparis
Ellwoodii

Thuja
danica

Skimmia

japonica
rubella japonica

White Globe

japonica
Perosa

japonica
Temptation japonica

Fragrant Cloud japonica
Double Diamond

japonica
Finchy

Grassen

Pennisetum
Karley Rose

Pennisetum
Hameln Miscanthus

Red Chief

Calluna

Skyline trio

Beauty Ladies

Garden Girls Twin

Garden Girls Trio

Helleborus

Christma Carol

Gaultheria

Big Berry

Pernettya

Vaccinium

corymbunchum
Pink Lemonade

corymbunchum
Birgitta Bliue

vitis-ideae
Fireballs
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