
Vijf jaar geleden begon Van der 
Knaap met de ontwikkeling van 
een speciaal substraat voor de 
teelt van Calluna. Voor de samen-
stelling van dit substraat wordt 
gebruik gemaakt van hoogwaar-
dige Baltische zodenturf.

Praktijkproeven 
Het substraat werd in praktijkproe-
ven uitvoerig getest bij Tom Canders 
Gartenbau / Futura Flower, een 
grote Callunakweker in de omge-
ving van Straelen (Duitsland). Aan 
de hand van deze testen werd het 
ideale substraat samengesteld, wat 
bestaat uit 100% Baltische zodenturf 
met een uitgekiende fractiegrootte. 
Deze fractiegrootte kan worden af-
gestemd op de potmaat, teeltduur en 
de teeltomstandigheden. Vanwege 
de goede teeltresultaten die met het 
substraat werden behaald, is daarna 
ook een Calluna verspeengrond 
ontwikkeld, eveneens 

op basis van 100% Baltische zoden-
turf.

Stekmedium
Recent is in samenwerking met een 
bekende Duitse adviseur en enkele 
vooraanstaande Calluna stekbedrij-
ven ook een speciaal Calluna stek-
medium ontwikkeld. Dit stekmedium 
bevat een fijne fractie zodenturf en 
heeft een hoog luchtpercentage. 
Door dit hoge luchtpercentage en 
de open structuur van het substraat 
wordt minder last ondervonden van 
schimmelproblemen en algen- en 
levermosvorming.

Om het Callunastek de best mogelij-
ke start te geven, kunnen we aan dit 
mengsel ook Trichoderma en spe-
ciale sporenelementen toevoegen. 
Ons Calluna Stekmedium Speciaal 
is geschikt voor alle trays met een 
celgrootte van één t/m drie cm.
Het is in veel gevallen mogelijk om 

het Callunasubstraat aan uw spe-
cifieke teeltwensen aan te passen. 
Informeer naar de mogelijkheden bij 
uw accountmanager.

Meer informatie
Wilt u meer informatie ontvangen 
over Callunasubstraten? Neem dan 
contact op met Aldert Keessen, via 
0174-525050.

S P E C I A L :  C A L L U N Amaart 2018

Substraten voor Calluna

Van 23 tot 26 januari was IPM 
ESSEN opnieuw de ontmoetings-
plaats voor de internationale 
groene sector. 1.564 exposanten 
uit 45 landen presenteerden 
in de beurshallen van Messe 
Essen hun nieuwe producten, 
sterke verkoopconcepten en 
innovatieve technologieën van de 
hele keten aan de professionele 
tuinbouwwereld.

Van der Knaap Groep exposeerde 
opnieuw in Hal 3 en we waren meer 
dan tevreden over het verloop van 
de beurs. “IPM ESSEN is voor ons 
een belangrijk platform om onszelf en 
onze oplossingen aan de industrie te 

presenteren. Hier bereiken we nieuwe 
en bestaande klanten. Er was sterke 
belangstelling voor onze innovatieve 
oplossingen in bewortelingsmedia 
zoals ons plug-in-plug-systeem”, zegt 
Perry van der Knaap, directeur van 
Van der Knaap.

In totaal reisden meer dan 54.000 
bezoekers naar Essen. “Een 
buitengewoon positieve stemming 
heerste in alle hallen. IPM ESSEN is 
de wereldwijde nummer één van de 
groene handelsbeurzen”, aldus Oliver 
Kuhrt, CEO van Messe Essen.

De volgende editie van IPM ESSEN 
vindt plaats van 22 tot 25 januari ‘19. 

Van der Knaap is van plan weer deel 
te nemen!

“Buitengewoon positieve stemming” op IPM Essen
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Stand Van der Knaap Groep op IPM



 

Peter Wustmans van Gartenbau 
Wustmans in Geldern, Duitsland, 
kweekt sinds de jaren ‘80 Calluna. 
In 2008 trad zijn zoon Christian 
Wustmans toe tot het bedrijf. 
Tegenwoordig hebben ze 1 ha glas 
en 10,5 ha buiten beschikbaar. Vijf 
jaar geleden besloot Wustmans 
over te stappen op de teelt van 
Beauty Ladies®. Door de marke-
tinginzet van de Beauty Ladies® 
groep, is het beeld van de Calluna 
veranderd in een moderne plant 
voor iedere lifestyle.

Beauty Ladies®

Wustmans kweekt op een container-
veld van 9 ha Beauty Ladies® Callu-
na in 11, 12 en 13 cm potten. Van 
deze zogeheten knopbloeiers ligt de 
bloeitijd tussen begin augustus tot 
eind oktober. Totaal kweekt hij zo’n 
25 verschillende soorten. Wustmans 
streeft ernaar om een constante 
topkwaliteit te leveren waar zijn 
klanten blind op kunnen vertrouwen. 
Hij wil hiermee een betrouwbare 
partner zijn voor zijn afnemers. Het 
jonge plantmateriaal van de Beauty 
Ladies® komt van leverancier Can-
ders. Een gespecialiseerd bedrijf dat 
kwaliteit hoog in het vaandel heeft 
staan. 

Substraat
Sinds 2017 kweekt Wustmans op 
een speciaal Calluna-substraat van 
Van der Knaap, dat vanuit Holland 
Potgrond in Grubbenvorst wordt 
geleverd. Het vinden van het juiste 
substraat en de juiste watergeef- en 
bemestingsstrategie had wat voeten 
aarde. Drie jaar lang werd geëxperi-
menteerd met verschillende sub-

straten van verschillende leveran-
ciers. Het substraat van Van der 
Knaap kwam hierbij als beste naar 
voren. Dit substraat was echter
in eerste instantie alleen in balen 

leverbaar. Wustmans had niet de 
mogelijkheden om deze te ver-
werken. Zodra het substraat wel los 
verkrijgbaar werd, zijn ze meteen 
overgestapt. En nog steeds naar 
grote tevredenheid. Het is een 
luchtig substraat dat overtollig water 
gemakkelijk laat wegvloeien. Voor 
de wortels een cruciale eigenschap.

Voor de watergift maakt Wustmans 
gebruik van sprinklers, waardoor 
iedere plant gelijkmatig van water 
wordt voorzien. De drainage op de 
lavavloer is uitstekend, waardoor de 

Calluna’s geen last hebben van 
natte voeten. Veel Callunakwekers 
maken gebruik van gietwagens, 
wat een kleine aanpassing van het 
substraat vereist. 

Afzet
Per jaar kweekt Wustmans zo’n 
1,3 miljoen Calluna’s af. Deze gaan 
onder andere naar Engeland, Frank-
rijk, Duitsland en Scandinavië. 
Samen met nog drie andere Calluna
kwekers levert Wustmans ook aan 
IKEA. Per jaar gaan daar ongeveer 
400.000 Calluna’s heen. Omdat 
de planten daar direct de winkel in 
gaan, krijgen ze nog een behande-
ling voor aflevering. 

Om niet te afhankelijk te zijn, werkt 
Wustmans liever met een groter 
aantal kleinere afnemers dan enkele 
grote afnemers. Slechts een klein 
gedeelte wordt geveild. Hierdoor 
heeft hij goed contact met zijn 
afnemers over de trends voor het 
komende seizoen, bijvoorbeeld op 
het gebied van kleur. 

Klant aan het woord: Wustmans
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Meer informatie
Wilt u meer informatie over één 
van de onderwerpen in deze 
nieuwsbrief? Neem dan contact 
op met één van onze teelt-
specialisten. 
T: 0174-525050 
E: sales@vanderknaap.info

Christian Wustmans

Beauty Ladies® Calluna

Wustmans beschikt over een containerveld van 9 ha


