‘Captain
Ventura’
“Knolmaat 20/op geeft zo’n
vijftien bloemen van gelijke lengte”, geeft John aan
bij deze witte snijcalla. “Je
moet wel op tijd plukken,
anders wordt hij meer crèmekleurig.” Het geven van
dit soort adviezen stopt niet
met de verkoop. “Teeltadvies hoort erbij. Zo kan
onze klant meer rendement
behalen en koopt hij het
volgende seizoen weer.”

John (links) en Lennaert Kapiteijn bij ‘Captain Hollywood’.

Virtuele
rondleiding
Een filmploeg in de kas toelaten om
werkzaamheden zoals veredeling en teelt
in beeld te brengen. Dat is een van de
dingen die Kapiteyn dit jaar heeft gedaan
voor de Digital Captain Calla Days. Zo
waren de bloeiende calla’s van het bedrijf
wereldwijd te zien.

‘Captain
Romance’
Toen Kapiteyn begon met de
verdeling van eigen cultivars,
was deze lichtroze calla met
grote bloemen een van de eerste cultivars die het bedrijf
uitgaf. John: “De productie
ligt lager dan nieuwere cultivars (acht à negen bloemen bij
knolmaat 20/op), maar klanten zijn gecharmeerd van de
kleur en bloemgrootte. Vooral Zuid-Amerikaanse landen,
Japan, Israël en China zijn fan.
Door het klimaat is de kleur
daar intenser.”
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T

oen het coronavirus in Nederland uitbrak, was het
net alsof er op de pauzeknop werd gedrukt, volgens
Lennaert Kapiteijn, manager internationale projecten
en verkoop bij Kapiteyn. “Zo’n drie weken lang werden orders wereldwijd stopgezet, werd er niks afgeroepen of
besteld. Daarna trok de handel in China weer aan. Daardoor
wisten we dat vraag vanuit andere landen weer zou gaan
komen.”
Door corona konden de Captain Calla Days niet doorgaan zoals voorgaande jaren. Daarom koos Kapiteyn voor de digitale
variant: de Digital Captain Calla Days. De duur van een week
in juni werd verleng naar de gehele maand juni. Tijdens deze
dagen was het bedrijf uit Breezand actief op zijn socialemediaplatforms. Naast films over werkzaamheden werden er
virtuele rondleidingen gegeven. Het bedrijf verzond nieuwsbrieven en hield online meetings tussen de calla’s in de kas.
“Ik heb een videogesprek gehad met vijftig Amerikaanse
kwekers. Ook had ik een webinar met 250 Russische kwekers”, laat Lennaert weten. “Andere jaren heb ik nog nooit
zoveel kwekers tegelijk ‘in de kas’ gehad.”
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‘Captain
Beretta’
Grote bloemen, gelijk qua
hoogte en lang houdbaar.
Dat is wat John aangeeft
bij deze zwarte calla die
geschikt is voor zowel de
snij als de pot. “Bij zwarte
bloemen is vaak het probleem dat ze ‘vergroenen’
naarmate ze ouder worden. Deze blijven zwart.
Deze calla wordt met groot
enthousiasme ontvangen.”
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‘Captain
Tulsa’
“Rood is en blijft een
belangrijke kleur”, begint
Lennaert. “Deze cultivar
is niet alleen geschikt als
potplant, maar hij is ook
toepasbaar als snijcalla.
De houdbaarheid is goed,
maar kan beter. Hoe langer
hij bloeit, des te donkerder
rood hij wordt. Daarnaast
heeft zonlicht effect. Bij een
gebrek hieraan wordt deze
calla bruiner.”

‘Captain
Cheerio’
“De roze ‘Captain Cheerio’
is een paradepaardje. Hij
is nu vier à vijf jaar op de
markt en de laatste twee
jaar nemen de aantallen
flink toe. Het is de favoriet
van veel klanten. Deze kleur
spreekt aan”, zegt John.
“Roze is een kleur met een
groeiende vraag”, gaat Lennaert verder. “Hij is bloemrijk en blijft vier tot zes
weken mooi op een pot.”

‘Captain
Nevado’
De eerste signalen voor
deze nieuwe, witte potcalla
zijn positief volgens John.
Collega Lennaert beaamt
dat: “Deze cultivar is een
mooie belofte. We zijn hem
aan het testen en voeren
proeven uit in meerdere landen. ‘Captain Nevado’ heeft
een compact gewas en de
kleur van de bloem is puur
wit.”

De kas in Anna Paulowna staat vol met bloeiende pot- en
snijcalla’s. Enkele medewerkers zijn aan het werk. In het veredelingsdeel worden potentiële nieuwe cultivars bestoven. Wat
belangrijk is voor een nieuwe cultivar kan John Kapiteijn (manager calla bij Kapiteyn) in drie woorden omschrijven: bloemkleur,
bloemvorm en productie. Captain Calla staat voor kwaliteit,
service en rendement. “Toen we begonnen met eigen veredeling, besloten we om voor alle cultivars ‘Captain’ te zetten. Dat
kan een risico zijn, als een cultivar niet goed loopt. Het kan zo
zijn dat klanten de gehele lijn niet meer willen kopen. Daarom
moeten alle soorten aan onze eisen voldoen.”
Een voorbeeld van een eigenschap waaraan een goede snijcalla
moet voldoen volgens John, is een vaasleven van minimaal twee
weken. Voor potcalla’s is dat drie tot zes weken. Ook moeten
knollen minimaal twaalf maanden bewaard kunnen blijven
zonder kwaliteitsverlies. Op deze en meer eigenschappen wordt
geselecteerd. Het kan zijn dat een eerder op de markt gebrachte
‘Captain’ verdwijnt. “Als er een betere is, kunnen we altijd nog
afscheid nemen. Nieuwe genetica heeft voordelen, zoals een
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hogere productiviteit. Uiteindelijk gaat het om rendement.”
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