Dümmen Orange toont
breed palet Zantedeschia
Meer toepassingen van Zantedeschia. Dat was de rode draad
bij de Calla Days van Dümmen Orange, die van 7 tot en met
10 juni op de locatie in ’t Zand werden gehouden.
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Z

antedeschia heeft veel prachtige
eigenschappen: een breed kleurenpalet, bruikbaar als snĳbloem en
als potplant en een lange bloeitĳd.
Die basis biedt mogelĳkheden voor nog
meer toepassingen, zo maakte Dümmen
Orange duidelĳk tĳdens de Calla Days.
Zo vragen kleinere huiskamers om kamerplanten van een geringere omvang.
Voor veel kamerplanten zĳn die selecties
er, en voor Zantedeschia nu ook. Onder de
merknaam Picalla komt binnenkort een
product op de markt waarbĳ in fraaie 8
cm-potjes diverse kleuren Zantedeschia
zĳn opgeplant. “Hier is zeker vraag naar”,
aldus crop specialist Kees de Graaf van
Dümmen Orange.
De kweker die dit product samen met
Dümmen Orange heeft ontwikkeld, heeft
ook een andere toepassing bedacht. In een
glazen box oogt een potje met Zantedeschia als een luxe geschenk.

In de showkassen laat het
bedrĳf de ontwikkelingen
zien in de veredeling. Een
van de criteria waarop
het bedrĳf let, is
het selecteren
op genetische
kortheid. “Dat
lukt steeds beter”, aldus
De Graaf. Als voorbeeld laat hĳ ‘Yellow
Sonata’ zien, een pottype dat met maar
weinig remmiddel al een compacte pot
geeft met veel intens gele bloemen.

In de kleur geel is ‘Yellow Sonata’ opvallend
vanwege de intens gele kleur. Om deze cultivar
kort te houden is maar weinig remmiddel nodig.

GEMENGDE POTTEN
Ook voor balkons en kleine tuinen ziet
Dümmen Orange mogelĳkheden. “Een balkon is vaak niet heel groot. Door potten te
nemen die over de balustrade heen vallen,
kun je heel wat mooie potten met Zantedeschia kwĳt”, aldus De Graaf.
Een andere niche in de markt die het bedrĳf ziet, zĳn gemengde potten. Dümmen
Orange produceert een breed scala aan siergewassen, waaronder eenjarigen. Die laten
zich prima combineren met Zantedeschia.
Eenjarigen als Petunia, Callibrachoa en Verbena lenen zich goed voor zo’n combinatie.
Voor bruidswerk is Zantedeschia erg
gewild, vooral de witte cultivars. Maar er
is meer mogelĳk, zo laten de bruidsboeketten met andere kleuren, gecombineerd
met bĳvoorbeeld Gloriosa, Pimpinelle of
Allium schubertii zien. Ook leent de bloem
zich goed voor het maken van corsages.
Kees de Graaf met een tray Picalla’s
op 8 cm-potjes: “Hier is zeker vraag naar.”
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