Kort graag…
In deze rubriek willen we
de lezer laten kennismaken met de landbouwattachés. Veel lezers
hebben telefonisch
contact en dan is het leuk
de persoon die je aan de
telefoon hebt, op een
andere manier
te leren kennen.
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LNV-seminar bij International Horti Fair

Vriesverse rozen uit Afrika

Bij een bloementransport van 23˚C zijn
de bloemen 10% minder waard.

Belastingvoordelen, goede klimatologische en geografische omstandigheden, gunstige
kredietfaciliteiten, goedkope arbeid en lage grondprijzen. De Afrikaanse bloementeelt,
met name die in Oeganda en Ethiopië, biedt goede kansen voor Nederlandse
investeerders. Er zijn echter ook kanttekeningen te plaatsen.
Oeganda is op dit moment qua grootte de
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het verhaal van consultant Jeroen van der

bloemen. Van de productie gaat 70% naar de

de marge van de International Horti Fair, die

Hulst. In opdracht van LNV en UFEA onder-
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Oeganda Rapport ‘Cool Chain Audit’
In opdracht van directie Industrie en Handel en in samenwerking met de Uganda
Flower Exporters Association is een Engelstalig rapport verschenen: ‘Cool Chain Audit’
door Jeroen van der Hulst. Het is een interessant rapport met handige tips en waardevolle informatie voor alle bloemenexporterende landen. Een samenvatting van het rapport is digitaal verkrijgbaar. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met
mw. Lia Luijkx-Visser van de directie Industrie en Handel. Tel: 070- 378 4119.
E-mail: a.p.luijkx-visser@minlnv.nl.

Desgevraagd liet Van der Hulst weten dat er

Heat dissipation varies in storage situations

op transportgebied ook in Nederland nog het

Situation 1
Cold store 2˚c

Situation 2
Cold store 2˚c

nodige te verbeteren valt: ‘Een kweker veranderde recent van transporteur. De bloemen
kwamen vervolgens terecht op een plek waar
het 18° Celsius was. Een schade van 2.000
euro door kwaliteitsverlies was het gevolg.’
Ethiopië
Girma Birru, de Ethiopische minister van Handel en Industrie, vertelde over de toekomststrategie voor de bloementeelt in zíjn land. In
Ethiopië zijn de omstandigheden voor vooral

Note: A single box in a cold store

Note: A number of closely packed

de rozenteelt erg gunstig, zoals de grote

can release its own heat into the

boxes insulate each other and the

hoogte van het voor deze teelt bestemde

surrunding cold air

heat produced naturally by the flowers

gebied rondom hoofdstad Addis Ababa, het

steadily raises the temperature

gunstige klimaat en de beschikbaarheid van
land en goedkope arbeid. Bovendien zijn

Bron: Cool Chain Audit, Uganda, november 2004

investeerders bereid geld in Ethiopië te steken. Ze willen namelijk niet al hun kaarten
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Van der Hulst doet in zijn onderzoek een groot
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Volgens Niek Bech, projectmanager van
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‘
Ethiopische minister van Handel en Industrie
(midden) op bedrijfsbezoek
(foto: Hans Akerboom)
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van grondwater en het opvangen en opslaan

In Ethiopië
zijn zeer
gunstige
omstandigheden voor
de rozenteelt

van regenwater. De wateropbrengst van de
putten neemt echter vaak af na verloop van
tijd.’ Bech voorzag de Ethiopische overheid
van enkele adviezen: een betere spreiding
van de bedrijven, de introductie van watervergunningen, meer investeringen in onderzoek en opleiding, en meer diversificatie
(naast rozen ook andere bloemen en fruit).
Bech raadt ondernemers onder andere aan
in te zetten op een efficiënt gebruik van
grondwater. Ook moeten ze aandacht beste-

’

den aan het inbedden van de kassen in het
landschap. Dat kan bijvoorbeeld door het
planten van bomen.

