HOE DAN? ZO DUS!

“HET MOMENT
DAT JE DE EERSTE
KLEURTJES IN DE
KAS ZIET, BLIJFT
BIJZONDER”

ZOMER
BLOEIERS
We gaan van grauw naar groen! Verwen je tuin of balkon met vrolijk perkgoed
tijdens onze tuinmarkt. Teler Ted vertelt in geuren en kleuren hoe Plantise in
Bleiswijk de bloemen kweekt, van stek tot schap.

88

T

ed Zwinkels (30) is geboren in het
Westland en komt uit een echte
tuindersfamilie: “Mijn opa en
vader zaten allebei in de tuinbouw.
Mijn vader nam me op zondag vaak
mee en vertelde dan voluit over zijn werk en het bedrijf.
Ons huis en de tuin stonden ook altijd vol bloemen, dus
mijn liefde voor de teelt was al snel geboren.”

METEN EN BIJSTUREN
“Het kweken begint met duizenden stekken die we voor
Jumbo oppotten in de kas. Na een week of vier/vijf
krijgen de plantjes meer ruimte op de tafel, zodat ze zich
beter kunnen ontwikkelen en mooi vol groeien. De dag
dat je de eerste kleurtjes in de kas ziet, is wel een
momentje”, vertelt de teler. Ted is niet alleen lopend (en
fietsend!) in de kassen te vinden, maar zit ook regelmatig
achter de computer: “Het is continu meten en bijsturen.
Ik word altijd heel blij van een zonnetje, hoewel de groei
ook niet te snel mag gaan. Want je werkt met de
productie altijd toe naar een vast verkoopmoment.” Na
tien tot twaalf weken zijn de plantjes volgroeid en gaan
ze naar jouw Jumbo winkel.

In tien tot twaalf weken teelt Ted Zwinkels
de plantjes in een zonnige kas.

ROZE, LILA EN WIT
“Ikzelf vind de fuchsia erg mooi,
met van die roze belletjes. Net als
de petunia, een grote bloem met
lekker veel kleur. In Nederland zijn
we erg van roze, lila en wit.” Om zo
lang mogelijk te genieten van je
kleurrijke perkgoed, kun je dit ‘t
best in vochtige grond planten.
“En het liefst in de halfschaduw”,
zegt Ted. “Dan heb je er ‘t langst
plezier van.”

GRATIS BLOEMPOT BIJ
TWEE 4-PACKS PERKGOED

Kies uit de kleuren olijf, antraciet en wit.
De potten zijn van gerecycled materiaal en
vorstproof. Verkrijgbaar vanaf 29 april, op=op. Kijk
voor inspiratie ook eens op mooiwatplantendoen.nl.
#vangrauwnaargroen
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