
Via een tip van Aad Vernooy van LTO-glaskracht zijn ze in 
contact gekomen met Soiltech. “We hoorden zoveel goede 
verhalen over de producten en het paste waar wij naar op 
zoek waren; duurzaam telen,” vertelt Jan. Daarna hebben ze 
een presentatie van Soiltech bezocht bij KaRo tuinbouwtech-
niek en benodigdheden. “Je leest daarna het een en ander 
nog eens na en spreekt met mensen die het al gebruikt heb-
ben en die hadden er allemaal goede ervaringen mee. Dus na 
die presentatie waren we overtuigd. We gaan het proberen, 
we willen niet achter blijven,” aldus Klaas.

Bodembalansanalyse
“We zijn begonnen met de Bodembalansanalyse via Van 
Iersel Compost,“ vertelt Jan. “Na drie weken kregen we de 
uitslag met een uitgebreid advies dat verder toegelicht werd 
door Marco van KaRo. Het daaruit komende advies hebben 
we dan ook precies gevolgd. We wilden zien wat het zou 
doen en vonden dan ook dat we er serieus mee aan de slag 
moesten gaan”. Marco vult nog aan: “Voor tuinders maak 
ik een exact schema op maat. Hoe vaak en hoeveel ze wat 
moeten geven. Het is dus echt een schema op maat, aan-

gepast op de bodem en het gewas. De informatie hieruit 
wordt ook aan MPS doorgegeven, zodat ook de MPS codes 
overeenkomen.”

30% meer snijgoed
En de resultaten mogen er zijn aldus Klaas. “In 2017 hadden 
ze 30% meer snijgoed. Dat is echt behoorlijk en zelfs de 
lichtere takken waren goed. We zien dat wat de plant uit de 
bodem haalt ook echt effect heeft op de vorming van het 
blad, de stengel en de bloemen. De hele plant was steviger. 
Bij de chrysanten en bij de pioenrozen in de kwekerij hoeven 
we bijna geen pesticiden meer te gebruiken. Dat is alleen in 
hele natte periodes nodig. We merken ook dat we door een 
toevoeging van maar twee keer Root&Shoot bij de chrysan-
ten echt een hele vlotte weggroei realiseren,” vertelt Klaas 
Dijkstra enthousiast. Jan vult aan: “Het is belangrijk dat de 
start van de plant goed is. Vroege en goede wortelontwikke-
ling stimuleert de opname van voedingsstoffen waardoor de 
groei blijft. Dat is belangrijk.” 

Betere kwaliteit betekent ook een betere prijs
“Het moet echt je passie zijn,” vult Klaas aan. “Voeding is 
belangrijk voor iedereen; mensen, dieren en dus ook planten. 
We merken dat we met het gewasprogramma van Soiltech 
onze planten optimaal voeden en dat we hiermee zeker bij de 
pioenen en de chrysanten echt topresultaten behalen. Onze 
bloemen gaan per stuk gemiddeld voor 7 cent meer van de 
veiling weg. Dat betekent dat je echt topkwaliteit levert,” 
aldus Klaas. Jan vult nog aan: “De producten van Soiltech zijn 
ook prima los toepasbaar, maar ik zou toch echt het gehele 
programma aanraden. Inclusief de bodembalansanalyse van 
Van Iersel. Het levert je echt veel meer op. Je ziet gewoon 
dat de voedingsstoffen nu echt naar de plant toe gaan. Dat 
is gewoon echt Soiltech. Zorgen dat de plant optimaal kan 
groeien en volledig tot zijn recht kan komen. En dat past ook 
echt bij ons,” sluit Jan Dijkstra af.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden  
van de teeltsystemen van Soiltech?  
Neem dan contact met ons op of vraag  
uw teeltadviseur naar de mogelijkheden.

Kwaliteit pioenen en 
chrysanten met optimale 
voeding!
Jan en Klaas Dijkstra hebben 40 jaar ervaring in de Pioenen en werken al meer dan 50 jaar 
samen. Ze focussen zich op drie pijlers; Pioenen, Chrysanten en Forsythia en behoren bij 
de top 10 van Nederland wat betreft kwaliteit pioenen kwekers. In 2014 hadden ze nog de 
prijs voor de beste bos pioenen met de Sarah Bernhardt. Daarnaast telen ze nog zaad voor 
Econseeds BV.
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