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VERBONDEN IN PASSIE EN AMBITIE

De absolute upper class in de chrysantensector. Dat vertegenwoordigt het samenwerkingsverband VannoVa Master Growers; een Nederlands initiatief van chrysantenkwekers die de allerhoogste kwaliteit in hun segment nastreven. ‘Elke deelnemer heeft een
eigen assortiment, maar we zijn kritisch naar elkaar toe. Dit houdt de boel scherp en
het niveau van de rassen extreem hoog’, vertelt groepslid Laurens van der Lans.

ÉÉN TEAM, ÉÉN DOEL
VannoVa bestaat uit negen toonaangevende chrysantenkwekers die allen garant staan
voor betrouwbare en constante kwaliteitsleveringen voor de West- en Oost-Europese
afzetmarkt. Door de intensieve samenwerking hebben wij onze marktpositie de afgelopen jaren flink verstevigd; de producten van VannoVa zijn de diamantjes onder de
chrysanten. ‘Met name omdat wij zo streng zijn voor onszelf en het maatwerk leveren
dat klanten vragen, blijft de belangstelling voor onze chrysanten groeien’, legt groepslid Peter van Leeuwen uit. ‘VannoVa is één team, met één doel; de mooiste en beste
chrysanten produceren!’

MAAK KENNIS MET DE WERELD VAN VANNOVA...

WWW.VANNOVA.NL

BACARDI

BALTICA

BALTICA CREAM

BALTICA YELLOW

ANTONOV

BOMBELLINI

FIEBRE

GAGARIN

KENNEDY

PINA COLADA

PINA COLADA YELLOW

SABA

GAGARIN LUNAR

KSENIA

MAGNUM

MAGNUM YELLOW

ALJONKA SALMON

ANASTASIA

ANASTASIA DARK GREEN

ANASTASIA SUNNY

ROSSANO

ZEMBLA

ZEMBLA LIME

ZEMBLA YELLOW
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MET LIEFDE, ZORG & AANDACHT

De Master Growers van VannoVa leggen de lat hoog; alle stappen in het teeltproces
worden door vakkundige medewerkers zorgvuldig uitgevoerd. Er wordt gekeken naar
de gezondheid, uitstraling, lengte, gelijkmatigheid en het gewicht van de bloemen. Alles moet kloppen. ‘Onze chrysanten worden enorm verwend en krijgen extreem veel
aandacht’, weet groepslid Remco van Ruyven uit eigen ervaring.

KWALITEITSCONTROLE
Gedurende de teelt worden de leden van VannoVa bijgestaan door een keurmeester
die iedereen scherp houdt. Een waardevolle toevoeging aan het teeltproces! Uiteraard
maken alle kwekerijen gebruik van professionele veredelaars en zetten we voor een
efficiënte workflow moderne productiemiddelen in.

DAGVERS NAAR DE VEILING
Tweemaal daags worden onze hoogwaardige rassen door onze logistieke dienstverlener vers aangeleverd bij de veilingen van Flora Holland. Dit doen wij al decennialang
tot genoegen van onze klanten verspreid over Europa.

LAAT JE MEEVOEREN IN DE VORSTELIJKE WERELD VAN CHRYSANTEN
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