OOGST

‘Een matige oogst voor
moeilijke groeiers’
Het vele beregenen heeft over het algemeen
zijn vruchten afgeworpen. Het is volgens Burger geen overdadige tulpenoogst, maar negatief
is hij ook niet. “De meeste partijen zijn redelijk
goed gegroeid en dat levert een normale oogst
op. Ook het plantgoed geeft een normaal beeld.
Tegenvallers zijn er wel, met name in de moeilijk groeiende soorten zoals ‘A ngelique’ en
‘Sweet love’. Waar deze tulpen andere jaren
meevielen, is dat met een moeizaam groeiseizoen anders. De soorten geven nu veel klisters
en weinig dikke bollen. Ik schat de opbrengst
in deze partijen 20 tot 25 procent lager dan
vorig jaar. Dat beeld komt overeen met wat ik
van andere kwekers hoor. Over het algemeen
wordt er gewoon minder gerooid.”

EXTRA DRUK
Rob Burger: ‘Normale oogst voor tulpen en krokussen met enkele afzwaaiers’

Op welk perceel hebben de bollen gestaan en is er voldoende
beregend? Het zijn twee cruciale vragen voor de oogstopbrengsten dit jaar. Net als de overige teeltgebieden heeft ook het Noordelijk Zandgebied te maken gehad met extreme droogte. Bij
G.P. Burger Bloembollen B.V. werd de haspel van hot naar her
gesleept en dat resulteert nu in een normale oogst. Alleen de
moeilijk groeiende soorten vallen wat tegen.

De broers Burger telen in totaal 20 hectare tulpen met ‘Carola’, ‘Rosalie’, ‘Monte Carlo’ en
‘World Expression’ als belangrijkste soorten. Dit
jaar zijn de mannen op 22 juni begonnen met
rooien en drie dagen later gingen de eerste bollen over de pelmachine. “Dat is eigenlijk heel
normaal”, zegt Rob. “En dat terwijl we een vroeg
jaar verwacht hadden. De bloei ging heel snel;
begin mei lagen alle koppen er al af. Uiteindelijk bleven de bollen na het kopwerk nog lang
doorgroeien, mede dankzij het beregenen. Zo
zie je maar weer dat elk groeiseizoen anders is.
Het valt niet te voorspellen.” Door de korte bloeiperiode was er volgens Burger minder tijd voor
nalopen. “Dat gaf wel extra druk. Toch zien we
dat niet terug in de kwaliteit. We hebben weinig
problemen met ziek en zeer en door de droogte
is er ook qua vuur weinig aan de hand.”

Tekst en foto’s: Jeannet Pennings

H

et tulpenseizoen is dit jaar alles behalve vanzelfsprekend en dat komt
hoofdzakelijk door moeder natuur.
Veel tulpenbollen zijn afgelopen najaar onder
natte omstandigheden de grond in gegaan,
waarna de vorst al vroeg zijn intrede deed. Bollen die nog niet voldoende op de wortel stonden, kregen het zwaar te verduren. “Wij hebben
onze tulpen gelukkig op tijd geplant”, vertelt
Rob Burger die samen met zijn broer Jacques
het bedrijf G.P. Burger Bloembollen in ‘t Zand
runt. “Omdat we op tijd klaar moeten zijn voor
de lelieoogst, zaten begin november alle tulpen
in de grond. De vroege vorst heeft bij ons dan
ook weinig problemen gegeven. Daarentegen
was het voorjaar erg intensief. De droogte zorgde ervoor dat we extreem veel moesten beregenen. Dit moet je blijven herhalen en volhouden
tot het einde aan toe, een hele toer.”
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PRIJZEN STABIEL
Half juli waren alle tulpen de grond uit bij Burger. “Net op tijd. Ik zou niet blij zijn als onze
bollen met de nattigheid nog in de grond zouden zitten. Over de narcissen maak ik mij niet
zoveel zorgen. De eerste hebben we nu boven
gerooid en dat ziet er redelijk uit. Uiteraard zal
het ook hier geen extreem goede oogst worden. Een narcis groeit van regen en wind en
dat hebben we dit voorjaar niet gehad.” Dat
de oogst nu minder is dan voorgaande jaren
resulteert volgens Burger nog niet in een betere prijs. “De tulpenprijzen zijn stabiel, maar niet
oplopend. De handel reageert vooralsnog niet
op de oogstresultaten en dat baart me wel zorgen. Blijkbaar ligt men niet wakker van tekort
bollen. Of er daadwerkelijk tekort (dikke) bollen op de markt zullen komen, vraag ik mij dan
ook af. Tekorten ontstaan aan het einde van het
seizoen; het is afwachten.”

