
Interplant Roses B.V. uit Leersum is begin 
jaren zestig opgericht en uitgegroeid tot een 
toonaangevende, wereldwijd opererende 
rozenveredelaar met een breed assortiment aan 
snij-, tros- en tuinrozen. De trosroos is daarbij een 
onderscheidend product. Visie, innovatie en groei 
zijn kernbegrippen binnen het familiebedrijf. Martijn 
Ilsink: “Wij investeren sinds jaar en dag veel in 
research en development. Dat resulteert regelmatig 
in spectaculaire nieuwe cultivars. Wij zien de 
toekomst bijzonder rooskleurig in”.

Trosroos

In 1982 introduceerde Interplant als eerste veredelaar 
de trosroos met de soorten ‘Porcelina’ en ‘Eveline’. Na 
deze introductie heeft Interplant zich ontwikkeld als 
wereldwijd marktleider op trosrozengebied. Inmiddels 
is er een breed assortiment trosrozen verkrijgbaar voor 
alle marktsegmenten: van topbloemist tot supermarkt. 
Trosrozen worden gebruikt in zowel mono als gemeng-
de boeketten. Door de constante wereldwijde marktbe-
hoefte blijft Interplant zich permanent bezighouden met 
het verder ontwikkelen en vernieuwen van de trosroos. 
Daarbij staan gezondheid en kwaliteit van het uitgangs-
materiaal maar ook hoge productiviteit, houdbaarheid 
en nieuwe vormen en kleuren centraal.

Kwaliteit

Interplant Roses ziet een mooie toekomst voor tros-
rozen. Robert Ilsink: “Steeds meer groothandelaren, 
bloemisten maar ook consumenten ontdekken de vele 
mogelijkheden met de trosroos. De laatste tien jaar 
heeft de ontwikkeling van de trosroos een geweldige 
kwaliteitsslag gemaakt. Van verre van perfect in het 
verleden tot superieur nu. Voor een optimaal vaasleven 
is het snijstadium van essentieel belang. Ook de toe-
passing van de trosroos wordt veel breder in de keten: 
in monoboeketten, supermarktboeketten, gemengde 
boeketten maar ook in exclusieve bloemarrangemen-
ten.” 

Miss Bombastic

Naast de gewone trosroos, geschikt voor alle markt-
segmenten en een speciale supermarktlijn, heeft 
Interplant ook een exclusieve ‘Premium Line’: een 
trosrozenserie voor speciale gelegenheden en niche 
markten. De Bombastic Family behoort tot deze ‘Pre-
mium Spray Rose Line’. De trosrozen met bijzondere 
eigenschappen kennen een lagere productie, waardoor 
de uitgave eveneens gelimiteerd is. De Bombastic 
Family is sinds kort compleet met de toevoeging van 
trosroos ‘Miss Bombastic’. De ‘lieftallige jongedame’ 
is zeer goed ontvangen in de internationale markt en 
ontving op de rozenvakavond op Keukenhof de VGB-
award ‘Roos Exclusief’ in de topklasse.

Toekomst

Begin 2017 zal Interplant Roses een nieuwe lijn tros-
rozen introduceren: De Gem Series. Deze trosrozen 
onderscheiden zich door hun middelgrote bloemen met 
bijzondere bloemvorm (‘old English shape’). De rozen 
hebben een uitstekend vaasleven en komen goed 
open. Voorbeelden uit de Gem-serie: Moonstone Gem 
(zie onderstaande foto), Citrine Gem, Tourmaline Gem 
en Quartz Gem.
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Josephine
Witte trosroos 
Grote bloem 
Lang vaasleven (10-12 dagen)
Proefaanplant bij Semp Trosrozenkwekerij

Tracy
Zachtroze trosroos
Hoge productie
Lang vaasleven (10-12 dagen)
Proefaanplant bij Semp Trosrozenkwekerij

Tanja
Crèmekleurige trosroos
Mogelijke opvolger van Jana, een oud ge-
vestigd ras met een zeer goede reputatie
Hoge productie
Lang vaasleven (10-12 dagen)
Uitstekende trosvorm en houdbaarheid

Galina
Crème roze-witte trosroos
Lang vaasleven (10-12 dagen)
Onderscheidende bloemvorm

A-Lady
Paars-roze trosroos
Zeer goed ontvangen in de markt 
Lang vaasleven (10-12 dagen)
Reeds aangeplant door Kwekerij de Opstal

Recente introducties

Clustar Roses (Lace variëteiten)

Interplant Roses heeft samen met de Australische 
veredelaar Grandifl ora Nurseries de zogenoemde 
‘Clustar Roses’ geïntroduceerd. Dit onderscheidende 
type trosroos is bijzonder goed ontvangen door de 
internationale bloemenindustrie. Unieke kenmerken:
• Een herkenbare, elegante bloemknop en grote 

bloemen in klustervorm
• Een lang vaasleven (10-12 dagen) en een 

moderne, luxueuze uitstraling
• De beste genetische eigenschappen uit de 

snijroos en de tuinroos zijn gecombineerd in 
deze nieuwe klusterroos

Voorbeelden zijn Lavender Lace, Pink Lace en Silver 
Lace 

Trosroos revolutie

Robert en Martijn Ilsink zijn vol enthousiasme: “Ons 
intensieve research en development programma 
werpt in toenemende mate haar vruchten af. Wij 
staan aan het begin van een revolutie in trosrozen en 
verwachten binnenkort een compleet nieuwe genera-
tie trosrozen met uiteenlopende types, geschikt voor 
elk marktsegment.”
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