ADVERTORIAL

Smit Kwekerijen
Concept Babyboom
Smit Kwekerijen introduceert het vernieuwende

van grote volwassen cactussen en Aloe’s kan vanwege hun

concept Babyboom, onderdeel van de Eden

stugheid en de nare stekels vaak lastig. Daarom bedacht Smit

Collection. Babyboom omvat een plantenserie
waarbij de zaden rechtstreeks in de pot gezaaid

Kwekerijen het Babyboom-concept.
Voor Babyboom worden de zaden van planten rechtstreeks in de

worden. Hierdoor kunnen meerdere stekelige

pot gezaaid. Om een potje vol te krijgen zijn er een heleboel

planten in een pot gekweekt worden, zodat er

zaden nodig; een plantje uit de Babyboom-serie bevat gemakke-

een vol arrangement ontstaat zonder pijnlijke

lijk 50 tot 100 zaden. Vandaar ook de naam Babyboom. De jonge

handen. Bovendien ziet de consument de plant
groeien van zaadje tot volwassen plant.

Aloe’s of cactussen die voortkomen uit de zaden hebben nog
helemaal geen stekels en zijn dus makkelijk om te potten. Ook
zijn de jonge plantjes erg gemakkelijk in de verzorging; ze kunnen
het onder droge en bijna alle lichtomstandigheden een lange tijd

Smit Kwekerijen levert een groot assortiment exotische potplan-

volhouden, net als hun volwassen, maar prikkelbare ouders.

ten onder de naam Eden Collection. Deze Eden Collection staat
voor vitale planten die er paradijselijk uitzien en met respect voor

Introductie

de natuur geproduceerd zijn. Sinds enkele jaren produceert Smit

Momenteel bestaat het Babyboom-concept uit Aloe paradisi-

Kwekerijen ook producten die hun oorsprong vinden vanuit zaad.

cum ‘Crazy Daisy’, Aloe spectabilis ‘Funny Freddy’ en Hylocereus
undatus ‘Macho Mario’. In de loop van 2009 wordt dit assor-

Ontstaan Babyboom

timent verder uitgebreid met meer nieuwe, leuke plantjes.

Stekelige planten als Aloe en cactus worden gebruikelijk als enke-

Om de verkoop en presentatie in de winkel te ondersteunen

le plant in een pot gekweekt en verkocht. De planten komen

start Smit Kwekerijen in februari met het meesturen van

evenwel beter tot hun recht in een compact arrangement met

geboortekaartjes bij de planten waarin ze op ludieke wijze

meerdere planten. Het verwerken, verhandelen en transporteren

proberen nieuwe ouders te zoeken voor de Babyboom-planten.
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