Beat the bubble in Florida
Hoe je als kweker de crisis overleeft in the US of A
In Nederland heeft de recessie al de nodige slachtoffers gemaakt. Maar volgens Michael Sallin en Chloe Gentry-Sallin van de NoordAmerikaanse Cherry Lake Tree Farm staat dat in geen verhouding tot het slagveld dat in de Verenigde Staten is aangericht. In Florida, de
thuisstaat van Sallin, wordt gesproken over minimaal een halvering van het areaal. Ook de prijzen zijn met vergelijkbare percentages gezakt.
Auteur: Hein van Iersel
Michael Sallin is oprichter en eigenaar van het
bedrijf. Hoewel hij Frans van geboorte is, wat
zich bewijst door het voor ons komische Engels
met een Frans accent, is zijn bedrijf door en door
Amerikaans.
En dat betekent groot, heel groot zelfs. In totaal
kweekt Sallin op een areaal van bijna 7.000
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acres. Dat zijn ongeveer 3.000 hectares.
Het zijn niet alleen bomen. Sallin gelooft heilig in
diversificatie. Dus kweekt hij op een aantal locaties bomen, palmen en struiken, maar ook grapefruit en sinaasappelen. De locatie in Groveland
in Florida die ik bezoek, is 730 hectares groot
en voor meer dan 90 procent gericht op boomteelt. Op deze locatie is Sallin in de jaren tachtig

gestopt met de teelt van citrusfruit. Strenge vorstperiodes in ’83 en ’85 en een daaruit voortvloeiende kaalslag in zijn citrusboomgaard lieten hem
hardhandig de noodzaak van diversificatie voelen.
Een klein aantal bomen overleefde de vorst; deze
zijn nu nog steeds in gebruik. De rest van de
1800 acres is in gebruik als boomkwekerij met
een assortiment van voornamelijk Magnolia, live

Michael Sallin: “Wij exporteren op kleine schaal naar Europa en ook naar Nederland,
maar dat zou best meer mogen worden. Vooral van Magnolia en Lagerstroemia
(boven) kunnen wij grote maten leveren tegen concurrerende prijzen.”

Oak (Quercus virginiana), hulst en Lagerstroemia.
Visie
Vader en dochter Sallin hebben een duidelijke
visie op de toekomst van het bedrijf.
Michael Sallin: ‘’De laatste jaren hebben we met
de kwekerij veel geld verloren. Iedere boom werd
met verlies verkocht. Toch zijn we blijven investe-

ren en blijven aanplanten.
Dochter Chloe Gentry-Sallin:‘’Grofweg zijn er drie
bedrijven in Florida die vergelijkbaar zijn met ons.
Eén concurrent, Skinner Nurseries, is failliet en
een tweede bedrijf plant weinig tot niets aan. Wij
houden dan als enige boomkwekerij een actuele
voorraad.’’ Als ik later met Chloe Gentry-Sallin
de kwekerij bezoek, valt inderdaad op dat overal

Iedere boom werd met
verlies verkocht. Toch zijn we
blijven investeren en blijven
aanplanten.
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mensen bezig zijn met nieuwe aanplant.
Cherry Lake wapent zich niet alleen tegen de
recessie door het ‘vers’ houden van de voorraad.
Het bedrijf is ook actief bezig met het verbreden
van de markt, zowel geografisch als qua assortiment.
Traditioneel was het bedrijf vooral gericht op
de eigen thuismarkt in Florida. Maar liefst 80
procent van de productie werd hier afgezet. Dat
percentage is in de laatste drie jaar dramatisch
afgenomen tot 40 procent. De nieuwe markten
die worden bewerkt zijn vooral Texas en de andere zuidelijke staten. Zo’n verbreding van de markt
brengt onherroepelijk prijsdaling met zich mee.
Volgens Sallin is die overal minimaal 50 procent,
met uitschieters naar 60 of 70 procent.
Sallin: ‘’Dat alles kunnen we tot nu toe nog
financieren, omdat we met de andere takken
binnen ons bedrijf goed draaien. De prijzen van
citrusfruit zijn bijvoorbeeld heel goed geweest.
Hiermee konden we het verlies in de boomkwekerij goedmaken.”

Zaaiing eik.
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Naast een geografische verbreding van de markt

Snoeiploeg.

zoekt Cherry Lake het in een verbreding van het
assortiment. Traditioneel kweekt het bedrijf geen
struiken, maar daar zijn ze onder invloed van de
recessie ook mee begonnen. Chloe Gentry-Sallin:
‘’Wij willen voor onze klanten een one stop shop
zijn. Dus niet alleen laanbomen kweken, maar
ook struiken en vaste planten.”
Balled and burlapped
Cherry Lake Tree Farm kweekt voor bijna 80 procent in containers, in formaten die variëren van
11 tot maar liefst 2.500 liter. De keuze voor containerteelt is eenvoudig te verklaren: dat is waar
de Amerikaanse markt volgens Chloe Sallin om
vraagt. Bomen in containers kun je altijd afzetten
en je hebt geen last van groeistilstand.

Wij houden dan als enige
boomkwekerij een actuele
voorraad.
Wel heeft Cherry Lake Tree Farm een grote voorkeur voor de zogeheten airpots. Hiervoor wordt
gekozen om het verschijnsel van wortelrotatie

tegen te gaan. Door de geperforeerde wand van
de airpots sterft een wortel die de wand van
de pot raakt omdat hij in aanraking komt met
zuurstof. Dat zou volgens Chloe Sallin resulteren
in een dichtvertakte wortelpruik en het uitblijven
van wortelrotatie. Chloe Sallin: “Doordat de uiteinden van de wortels constant afsterven, ben je
bezig met het snoeien van de wortels.” Kweken
met airpots is duidelijk duurder dan met een
traditionele gesloten pot. Mede daarom worden
de planten doorgaans één jaar voor aflevering
omgepot in een traditionele pot en worden de
airpots hergebruikt. De grootste maat airpot is
250 liter en heeft diamater van 125 centimeter.
Voor nog grotere maten gebruikt Cherry Lake
Tree Farm de vergelijkbare accelerator-airpots.
Deze worden in twee maten gebruikt, namelijk
170 en 380 liter, waarbij de grootste maat niet
meer leverbaar zou zijn bij leverancier nurserysupplies.com.

Alle planten worden op de containervelden
door middel van strops vastgezet aan de grond.
Hiervoor zijn ankers in de grond geslagen.
Chloe Sallin: ‘’2004 was voor ons met drie orkanen een bewogen jaar. Bij de laatste orkaan hebben we alle bomen losgemaakt en uit voorzorg
platgelegd. Nadat de orkaan verdwenen was,
hebben we vervolgens alles weer vastgezet.”
Ik discussieer met Chloe Sallin over de verschillen
tussen de Nederlandse en de Amerikaanse markt
en merk op dat in Nederland bomen met een
kluit doorgaans hoger staan aangeschreven dan
containerbomen. In Amerika is dat klaarblijkelijk
precies andersom, hoewel Chloe Sallin aangeeft
dat een aantal kwekers zich verzameld heeft om
de zogenaamde B&B trees steviger op de markt
en onder de aandacht te brengen. B&B staat hier
voor Balled & Burlapped. Doel van de kluitboomkwekers is de afnemer garanties te geven over de
kwaliteit van laanbomen met kluit.

Ook deze acceleratorpot heeft gaten in de wand
die wortelrotatie moeten voorkomen.

Pot-in-pot
Niet alle bomen die Cherry Lake kweekt zijn airpots of acceleratorpots. Magnolia bijvoorbeeld
wordt met zak en al ingegraven. Een jaar voordat

Orkaan
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de planten worden afgeleverd, worden ze uitgegraven en afgekweekt in traditionele containers.
De magnolia’s zijn de enige bomen die Cherry
kweekt, waarbij gebruik wordt gemaakt van de
aanwezige zanderige grond, waar juist deze soort
zich prima in thuis voelt.
Volgens Michael Sallin zijn juist de magnolia’s
interessant voor de Europese markt. In drie tot
vier jaar kweek je een compact exemplaar van
ongeveer drie meter hoog. Dat duurt onder
Europese condities vaak veel langer. Verder zijn in
Florida variëteiten beschikbaar die wij niet
kennen. De meeste magnolia’s die Cherry Lake
kweekt, zijn bestemd voor toepassing in de
woningbouw of in resorts en zijn daarom van de
grond af vertakt. Op kleine schaal worden ook
laanbomen gekweekt met een kroonhoogte van
ongeveer 2,5 meter.
Een derde afwijkende manier van opplanten die
Cherry Lake Tree Farm gebruikt, is de pot-inpotmethode. Traditionele kunststof potten worden hierbij geplaatst in een ingegraven pot. Het
belangrijkste doel hiervan is zorgen dat de potten
niet omwaaien.

Diversificatie houdt ook in dat Cherry Lake sinds kort
zelf zaait. Zoals hier Southern Live Oak (Quercus virginiana) op schuim.

Chloe Gentry-Sallin.

Winst
Wanneer verwacht Sallin weer winst te gaan
maken? “In 2012 moeten we weer zwarte cijfers maken met de kwekerij, maar pas in 2013
zal het weer goed gaan lopen.” Sallin verwacht
overigens niet dat de markt tegen die tijd volledig
hersteld zal zijn. Wel verwacht hij dat zijn bedrijf
door investeren in de kwekerij en nieuwe aanplant tegen die tijd een groter stuk van de taart
kan pakken.

Cherry Lake Tree Farm: 		
www.cherrylake.com
Accelerator-airpots:
		
http://www.nurserysupplies.com/Products/
Accelerator
Airpots:				
www.superoots.com
Beplantingseisen Florida: 		
http://www.dot.state.fl.us/emo/beauty/
landscap.pdf
Cherry Lake Farm is een onderdeel van IMG
Enterprises, waarvan Sallin de eigenaar en
chief executive officer is. Dit bedrijf
exploiteert in Florida een 2820 hectare grote
kwekerij en citrusfarm. Het kwekerijgedeelte
daarvan is 764 hectare groot; het restant,
2057 hectare groot, is voor de citrusteelt.
De gronden zijn als volgt verdeeld:
• Groveland, FL 455 ha laanbomen en struiken
• Fort Pierce, FL 252 ha palmen
• Ellington, FL 25 ha palmen
Het restant zijn citrusfarms door Florida
heen: Indian River County, St. Luci County,
Okeechobee County, Desoto County, Glades
County en Hendry County.

Magnolia grandiflora vastgebonden om omwaaien te voorkomen.
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