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Beregenen bepaalt
opbrengst tulp
De verwachtingen over de bollenoogst liepen dit jaar meer dan
anders uiteen. Het aanhoudend droge en soms erg warme weer
van de afgelopen maanden maakten het doen van een voorspelling lastig. Nu in de meeste gebieden een flink deel van de bollen
zijn gerooid, is het tijd voor een impressie. Wat vooral opvalt is
dat de tulpenopbrengst sterk wordt bepaald door de keuze van
wel of niet beregenen.

Factor van belang in Kennemerland is de
beregening. Apeldoorn: “Wie tijdig meermalen heeft beregend heeft een betere opbrengst
dan wie dat niet heeft gedaan. Je kunt in dit
gebied ook wel het waterpeil verhogen door in
te malen, maar daarmee komt de stikstof niet
bij de bol. Een ander voordeel van beregenen is
dat de grondtemperatuur toch wat lager blijft.”
De prijsvorming is half juli een beetje in beeld.
“De vraag naar tulpen begint op gang te komen
en de prijzen lijken wat op te lopen. Een beetje
beweging dus.”

BOLLENSTREEK: ZELFDE
BEELD
Ook in de Bloembollenstreek is half juli de tulpenoogst achter de rug en het meeste pelwerk
wel gedaan. De balans opmakend, stelt John
van der Slot dat de opbrengst gemiddeld genomen toch zo’n 10 tot 15% lager is. “Uit de geluiden die ik van collega-kwekers hoor en op basis
van wat we op ons eigen bedrijf zien, is er echt
10-15% minder gerooid. Dat is een gemiddelde.
Er zijn goede hoeken die meevallen, maar ook
hoeken waar echte afzwaaiers zijn behaald. We
moeten daarbij niet vergeten dat we twee jaren
achter elkaar een relatief hoge opbrengst hebben gehad.”

Tulpen spoelen bij Apeldoorn Bloembollen
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ennemerland heeft half juli het overgrote deel van de tulpen wel gerooid.
Waar de ene kweker nog tien procent
in de grond heeft zitten, kan de ander zich gaan
richten op de overige gewassen. Wat tulpen
betreft is het sortiment gevarieerd. Naast een
substantieel deel tulpen dat is bestemd voor de
broeierij, worden er ook nog de nodige tulpen
voor de droogverkoop geteeld. Tot half juli verliep de oogst vrijwel probleemloos. Heel warm
was het niet, maar werkbaar weer was het wel.
Het natte weer van half juli zal geen spelbreker
zijn, zo verwacht Jan Apeldoorn. Het beeld dat
hij nu heeft van de tulpenoogst in Kennemerland is uiteenlopend. “De opbrengst varieert
van matig tot normaal. In een aantal gevallen
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missen telers toch de dikkere maten. Dat betekent gewoon minder stuks leverbaar per roe.
Dit is het beeld bij broei- en tuintulpen.”

Van der Slot schrijft de lagere opbrengst toe
aan het lange, droge seizoen. “Vooral de meimaand heeft hier aan bijgedragen. Meestal heb
je ergens in die maand wel een keer een brander, maar nu was de hele maand zowat een
brander. Zelfs met meer keren beregenen redde je het niet altijd. Normaal gesproken beregenen we een of twee keer, nu was dat vier tot zes
keer. En dan toch zie je dat het in de partijen
allemaal net wat minder is. Het scheelt gewoon
een halve tot driekwart maat. De twaalven zijn
er weinig, bij de elven zit er een kop op de kist.”

