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Waar Van Dijk Flowers zich op de locatie in De 

Lier al vele jaren toelegt op de teelt van Delianne 

White en Yellow, hebben de chrysantentelers er  

anderhalf jaar geleden voor gekozen om op de  

48.000 m2 tellende vestiging in Honselersdijk,  

te starten met de teelt van het ras Baltica.  

“Delianne telen we al sinds jaar en dag voor de  

Engelse markt. Met Baltica, wat veel meer een  

grootbloemige soort is, richten we ons op 

Rusland,” licht Rob van Dijk de ingezette strategie 

van risicospreiding toe. 

Complexere teelt

De jonge chrysantenteler constateert dat het 

telen van Baltica complexer is dan de teelt van 

Delianne. “Er zijn best grote verschillen. Neem 

alleen al het verschil in productiviteit. Bij Baltica 

snijden we in vergelijking met de Delianne 15% 

minder takken per m2. Daarnaast is Baltica  

Van Dijk Flowers is al dertig jaar een begrip in de teelt van troschrysanten. 

Samen met zijn vader Frans en broer Frank runt Rob van Dijk op twee locaties in het Westland een 

modern familiebedrijf. Sinds de recente ingebruikname van de nieuwe vestiging in Honselersdijk 

wordt een nog groter beroep gedaan op het vakmanschap van de familie Van Dijk. Aan beproefde 

recepten worden echter geen concessies gedaan. “Zolang als ik me kan herinneren gebruiken we 

al Motto om het gewas sneller te laten drogen,” aldus Rob van Dijk. 

Van Dijk Flowers trouw aan uitvloeier Motto

'Wij gebruiken Motto al zolang als ik 
me kan herinneren'

Twee recepten

“Om die reden hanteren wij twee verschillende 

recepten met betrekking tot het gebruik van 

uitvloeier. Bij het volwassen gewas geven wij 

altijd Motto mee. Als dit te lang nat blijft, loop  

je risico op roest of andere schimmels. Bij het 

stek materiaal gieten we niet standaard een uit-

vloeier mee. Dat houden we bewust wat langer 

nat.” Tegelijkertijd constateert Van Dijk dat het 

stekmateriaal ‘s ochtends wel droog moet zijn als  

er gespoten moet worden. “Als we dat gepland 

hebben, geven we wel Motto mee, zodat de 

bloemen op tijd droog zijn.” Omdat de gele  

variant van Baltica sneller groeit dan de witte, 

spuit Van Dijk met enige regelmaat met een 

remmiddel in de vakken met gele Baltica. “Wij 

telen op een steellengte van 72 centimeter. De 

kunst is om de tak zo zwaar mogelijk te krijgen 

omdat wij worden uitbetaald op steelgewicht.” 

Zacht voor gewas

In een frequent gietregime zoals bij Van Dijk 

Flowers, waarbij de ene soort ook nog eens 

sneller droogt dan de ander, is het belangrijk om 

blind te kunnen vertrouwen op de werking van 

de uitvloeier. “Het werkschema moet per slot 

van rekening wel een beetje hanteerbaar blijven, 

rekening houdend met het weekend,” aldus 

Van Dijk, die blij is met het zachte karakter van 

Motto. “Omdat ook de bloemen nat worden, is 

dit wel een basisvoorwaarde. Met Motto hebben 

we nooit blad- of bloemschade.” 

  

Toepassing in andere teelten

Dankzij de specifieke eigenschappen is Motto 

ook uitstekend geschikt voor toepassing in 

andere teelten, waarbij water en meststoffen 

bovenlangs worden gegoten. Voorbeelden  

zijn onder meer de teelt van Phalaenopsis en  

Cordyline australis. Behalve dat Motto veilig  

is voor deze gewassen, voorkomt de uitvloeier  

dat er residu op de plant achterblijft na een 

gietbeurt of bespuiting. 

gevoeliger voor ziekten en plagen, met name 

voor spint.” Zoals gangbaar in de chrysantenteelt 

wordt er ook bij Van Dijk Flowers bovenlangs 

beregend. “Als het gewas nog jong is zijn dit 

kleine gietbeurtjes, zodat de plant de kans krijgt 

om goed wortels te vormen,” legt Van Dijk uit. 

Anders dan bij de jonge aanplant is het bij het 

volwassen gewas belangrijk dat dit niet te lang 

nat blijft. 

Voor
een gezond
gewas

Rob van Dijk


