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HOOFDSTUK I
ALGEMENE TGELICHTING

I n l e i d i n g

Van 19t/m 26juli 1965brachteenstudiegroep eenbezoekaan
eenaantalbloembollenbedrijven in1T.W.-Duitsland en inDenemarken.
Deze groepbestond uitvierpersonen,,nl, ir.W.Ü.deHaanen
C.O.N,deVroomenvanhetLandbouw-Economisch Instituut,drs.
3.Kostelijkvanhet InstituutvoorTuinbouwtechniek enJ.A.Veerman
vanhetRijkstuinbouwconsulentschapvoorbedrijfsuitrustingen
arbeidsmethoden.
Hoewel aanvankelijk deduurvande studiereis op 10dagenwas
gesteld,moestdeze omverschillende redenenworden teruggebracht
tot 6dagen.Als gevolghiervanwerd slechts één-overigens zeer
interessant -object inN.W„-Duitslandbezocht.
Bijhet organiserenvanhetDeense gedeelte,vande studiereis
werd veelmedewerking ondervondenvandeheerA,Pilgaard,voorlichtingsdeskundige ophet gebiedvandebloembollenteelt inDenemarken..
DeheerPilgaard,diede groep inOdense ontving,'verzorgde een
excursie langseenaantalbloembollenbedrijven;,.fungeerde alsgids
enzonodigalstolk enbleek eenbijzonderaimabelereisgenoot.
Dank zijhemkon ineenkorte spanne tijdsveelv/ordenbezichtigd
enkoneenbeeld wordenverkregenvandeDeensebloembollenteelt.
Hem zijopdeze plaatsnogmaalsdank gebrachte Eenanderwoord van
dank geldtdekwekersdiewerdenbezocht.Dit nietalleenvoorde
verstrekte gegevens,doch ookvoorde gastvrije ontvangst,diede
studiegroep overal tendeel isgevallen,zowel inN.W.-Duitsland
als inDenemarken.

Do-el v a n de

s t u d i e r e i s

Hetdoelvande studiereiswas eenindruk teverkrijgenvande
wijzewaaropdebloembollenteelt enmeer speciaalde oogstvanbloembollen indebezochte gebiedenwordtuitgevoerd.
Ditdoelmoetworden'gezien inhetlichtvanhet lopende onderzoeknaardebedrijfseconomischeaspectenvandemechanisatie inde
bloembollenteelt (gezamenlijk projectv.I.ï.T.enL.E.I.)envanhet
op stapel staandeL.E.I.-onderzoeknaardemogelijkhedenvandebloembollenteelt'-opverschillende bedrijfstypen.
V e r s l a g g e v i n g
Doordebeperkinginreisduur zalditverslaghoofdzakelijk tot
Denemarkenwordenbeperkt.Gezienhetdoelvandereis zalvoornamelijk overdemechanisatie worden gesproken.Als inleidi-ngzullen echter
kortebeschouwingen overde structuurvandeDeense bloembollenteelt
enoverde teeltwijzev/orden gegeven.
Eenaparthoofdstuk isgewijdaanhet inN.W.-Duitsland bezochteobject.
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_6 BLOEMBOLLENTEELT

IN

EENE MARKEN

Stippen: p l a a t s e n van v e s t i g i n g van Moembollenbedri j v e n .
(Bron: Danmarks Blomsterl^gavler-Forening. l e d e n l i j s t a p r i l 1964)
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HOOFDSTUK II
STRUCTURELSASPECTEN VANDEDEENSEBLOEMBOLLENTEELT 1)

A l g e m e e n
Debloembollenteelt inDenemarkenwordt hoofdzakelijk opkleigrond
uitgeoefend» Deze grondenbevattendoorgaansveel stenen,hetgeenbij
het rooienbezwaren oplevert,doordatdebollen erdoorwordenbeschadigd.
Aandit probleem wordt echterweinigaandacht besteed,menbeperkt zich
tothetverwijderenvande grootste stenen.Het geheelvrijmakenvande
bouwvoor zou tekostbaar zijn» Bovendiendientmenditdan regelmatigte
herhalen,omdat steedsweernieuwe stenenbovenkomen.
Hetklimaat inDenemarken leent zich inhetalgemeen goed voorde
bloembollenteelt.InvergelijkingmethetNederlandseklimaat zijnde
extremen erechterwat groter.Zoheeftb.v» de strengewinter 1962/1963;,
die ook inNederland veel schade heeftaangericht,inDenemarkenbelangrijkmeer schade opgeleverd»
Debloembollenteelt'inDenemarkenbetreft hoofdzakelijk tulpen.
Gedetailleerde gegevens overdeoppervlakte ontbreken.Hofman 1)schat
hetareaal tulpen op4à 500ha s hetareaal narcissen op+_~]0ha enhet
areaalhyacinthen op 15ha.Wat tulpenbetreft dektdeDeense teeltde
binnenlandsebehoefte.Bijverdere uitbreiding zalmen tot exportmoeten
overgaan.Debloembollenteelt inDenemarkenwordtbeschermd door eeninvoerrecht (advalorem)van 1.0^-opteimporterenbloembollen.Bovendien is
deze import gehoudenaaneenglobaal contingent tenbedragevan 5>6miljoenD.Kr.(voordehoofdsoorten: tulp,hyacint ennarcis).
Debloembollenteelt inDenemarkenkomtverspreid overhet gehele
landvoor,zowel opJutland alsdeeilanden.DeDeenseverenigingvan
bloembollenkwekers (waarvanallekwekersvan enigebetekenis lid zijn)
teltongeveer 270leden.Afgegaan opdevermelde oppervlaktecijfersbetekentditdatperbedrijf gemiddeld ongeveer 2habloembollenwordt beteeld.(inNederland gemiddeld noggéén 1 ha).
Concentratiesvanenigebetekenisvanbollenteelt komenvoor ophet
eiland Pünen tenwestenvanOdense,ophet eiland Sjaellandbijdez.g.
Lammefjord (een inpoldering)enten zuidenvanKopenhagen.

B e d r i j

f s s t r u c t u u r

DeDeensebloembollenteelt heeft eensterke stimulans gekregen inde
jarendertig,toende import vanNederlandse bloembollen,als gevolgvan
bepaalde crisismaatregelen.,drastisch werd beperkt.Verscheidene broeiers
gingen toen zelfhunuitgangsmateriaal kweken.Aanvankelijk kwamde bollenteeltdusvooralvoor opbloemisterijbedrijven.Dit isthans inmindere
matehet geval.Naar schattingwordt nog 40/-vandeDeensebollen ophet
producerende bedrijf gebroeid,voor eendeelbetreft hetechtermindere
kwaliteiten,diemoeilijk kunnenv/ordenverkocht.
Opdezelfdebedrijvenvindtmennaastbloembollenteelt enbolbloementrekkerijvaak no 6 andere teeltenvan snijbloemen en/ofpotplanten.
1)Verschillende gegevens zijn ontleend aanhet rapport "Analysevande
bloembollenteelt inDenemarken",vande handvan ir»N.C,Hofman(intern
rapportvanhetProduktschapvoor Siergewassen).

459

Vooral nade oorlog iseendeelvande Deense•bloembollenteelt gemigreerd naarhetakkerbouwbedrijf.De teeltwordt hieropbedrijvenvan
sterkuiteenlopende omvang'aangetroffenoOpdemeestevandezebedrijven
komen groteoppervlakten graanteeltvoor,echter geenaardappelen.Dit
laatste inverbandmetde overbrengingvanAugustaziek enratelvirusdoor
aaltjes.Decombinatiemetveehouderijkomt evenmin"veelvoor'.
Opmerkelijk is ookdatdeteelt opgescheurd grasland,die inNederland
intoenemendematewordt toegepast,inDenemarken nietwordtaangetroffen.
'./aartulpenteelt-opakkerbouwbedrijvénwordt uitgeoefendbedraagt deoppervlakte..tulpeni.mQest.al;'.y.er3ch'îidenehectaren,
Zowerd eengrootakkerbouwbedrijfbezochtwaarvanhet teeltplan
bestond uit 10ha tulpen,10hawortelen en70ha graan.Op eenanderbezochtbedrijfkwamenvoor 4ha tulpen,1ha narcissen,verder 18hafruit
enboomkwekerij envoortsvollegrondsgroenteteelt (spinazie,doperwten,
rodekool enspruitkool op contract).
Opdemeestevandergelijke bedrijven ishetmogelijk 1xper 6à10
jaar ofnoglatermet tulpen ophetzelfdeperceel terugtekomen.Henbehoeftdaarom ookmindernauwkeurig toete zienopdeverwijderingvanhet
tulpenloof; invele gevallenwordtdit ondergeploegd.
Gespecialiseerdebloembollenbedrijven komen inDenemarkenweinigvoor.
Een zeerbelangrijkeuitzonderinghieropvormt echterKoMa-Ljz(g,eenvestiginginDenemarkenvanhet bekendeNederlandsebedrijfKonijnenburgen
Mark.
Opditbedrijfworden o.a.50ha tulpen geteeld,steedsop "vers"
land,bijnaalleDeense hyacinten enwordtvoortsnogeenbelangrijke oppervlakte contractteeltverwerkt.
Het tulpensortiment inDenemarken isaanzienlijkbeperkter danin
Nederland,hoewelvolgensdeskundigen tochnog teveelvariëteitenworden
gekweekt.Debelangrijkstevariëteit isde ook inNederland zeerbekende
Rose Copland,die ongeveer 2CffcvanhetDeense areaal tulpenbeslaat.
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HOOFDSTUK III
ENKELEASPECTENVANDETEELT

De"bloembollenteeltinDensmarkenwordt inhetalgemeenwatmeer
"akkerbouwmatig"daninNederland uitgevoerd.Menbeteelt doorgaans grotereoppervlaktenperbedrijf engroterepartijen«Waarmogelijk wordt
metmechanische hulpmiddelen gewerkt»
Menplantvaak opland.,dat tevorenmet gerstbeteeld isgeweest«,
Eenandere veel toegepastevoorvrucht isgraszaad.Bijhetplanten gebruikt
menkleinerehoeveelheden plantgoed dan inNederland« InNederland plant
men opkleigrond ca.10.000kgplantgoed perhectare (14kgperTi.R^.in
Denemarken 5-000-6.000kgperhectare.
Het plantenvandebollen ismeestal half oktoberwel afgelopen,.De
"regentijd"diedaarnabegint;,maakt laterplanten,zoals inNederland,
teriskant.
Direct nahet plantenwordt eendekaangebracht„ Veelalbestaatdit
uit gehakseld stro,somsookuitmolm ofuitverwerkte champignonmest.
Dekken isnoodzakelijk,niet zozeeromdebollen tegenvorst tebeschermen,danwel omverslempingvandegrond tegente gaan.Het dekwordt
inhetvoorjaardanookmeestal nietverwijderd.Openkelebedrijvenechter,o„m.bijdeKoMa,wordt hetdekwelverwijderd.Hetwordt dan ophet
veld afgebrand,voordatdepennenvandebollenuitde grondkomen.
Eenbijkomend voordeelvaneen strodek isdat het temperatuurschommelingenwatafdempt.Dit isspeciaalvanbelanginhetvoorjaar,wanneer
moetwordenvermedendatdebodemtemperatuurte sneloploopt.
De onkruidbestrijdingheeft zeeroverwegend plaatsmetbehulpvan
chemischemiddelen en,voor zoverkonwordenbeoordeeld,met gunstigresultaat.Waarmet afgewerkte champignonmest was gedekt,was er zeerweinig
onkruidontwikkeling.
De chemischeziektonbestrijdinghoeft doorgaans 3à4x vóór debloei
en 2à3xnadebloeiplaats.
Het ziekzoeken -een ziektenbestrijdingdienietkanworden gemechaniseerd -zouminder tijdkostendan inNederland,omdat ermet nameveel
minder "stekers"zoudenvoorkomen.Noodzakelijk ishetdat het gewaswordt
beregend.Meestal is3à4xper jaarberegenenvoldoende.
Hetverwijderenvandebloemen geschiedtdoorgaansdoormiddelvan
brekenmet dehand,hetkoppenvandebloemenmetbehulpvan eenmesje
komtweinigvoor.Erbestaat overigensveelbelangstellingvoorkopmachines.
Ondankshet feitdat ergeen "snijverbod"bestaat,zoals inNederland,
worden inDenemarken slechtsweinig tulpenals snijbloem van hetveldverkocht.
Veelarbeid wordtverricht door tijdelijke arbeidskrachten,dieworden
ingezetb.v.bijhetkoppen,rooien enpellen.Opverschillende bezochte
percelen,waarmenmet oogstenbezigwas,waren talrijke schoolkinderen
voorhet oprapenvandebollen ingeschakeld.
Hetaantal opzoekerswasvaak groterdanhier telande gebruikelijk
is. InNederland rekentmen 10-15opzoekersperploeger.Opdebezochte
bedrijven inDenemarkenkwamen 40-50opzoekers perploegervoor.Uitgaande
vaneenploegcapaciteit van•£-haperdageneen gemiddeld uurloonvan
D.Kr. 3j75^ komtmen zodoende toteenbedragvan opzoekkostenvan D.ICr„3000
perhectare.
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Daar indemeeste gevallenhet loofniet tevorenwordtverwijderd,
ishetopzoekenvandeuitgeploegdebollen gemakkelijk.Bijhet oprapen
wordt het loofdanvandebol getrokken;hetblijft achter ophetveld en
wordt laterweer ondergeploegd.
Bijhet opzoekenvandebollenwerd gebruik gemaaktvankleinemandjes,die later,nahetuitziften.tophet land ingaasbakkenwerdenovergestort.BijKoMakwamendebollen inzakkenvanhetland.,die pasbijde
schuur ingaasbakkenwerden overgestort.
Openkelevandebezochte bedrijvenwerdende tulpen "wit"gerooid,
d.w.z.voordat hetafrijpingsprocesinde grond isvoltooid» Dit proces
wordt dan inde schuurvoortgezet dooreenbepaalde temperatuur-envochtigheidsbehandeling.Debedoelinghiervan iseen stevigehuid teverkrijgenenzuuraantasting tevoorkomen; inde schuurheeftmendeomstandighedenbeter indehand.Deresultatenvandit systeem,dat inNederland
nooitveel opgangheeft gemaakt;,waren ook inDenemarken niet zeerhoopgevend.
Ruggenteeltkomt inDenemarken (nog)nietvoor.Dezeteeltmethode
maaktmomenteel inNederland opkleigrond enigeopgang,omdatdangemakkelijkermachinaalkanworden gerooid.EenDeensekweker gafals zijn
meningtekennendatmenbij ruggenteeltminder lastvan stenen zouhebben omdatdezeuitderuggen zoudenvallen. Eenandere zegsman (Pilgaard)
wasvanmeningdatmenbijruggenteeltmeer lastvanvorst zouhebben.
Mogelijk zalmenderuggenteelt indeeerstkomende jaren ^aanbeproeven ophet landbouwproefstationteAarslev.Opditproefstation,waaraan eenkortbezoekwerd gebracht,bestaat eenaparteafdelingvcorbloem-bollenonderzoek- Hetbetreft hierbijhoofdzakelijk teelttechnisch onderzoek.Zowerden enkeleproevenbezichtigd met bestrijdingsmiddelen,met
bodembedekkingsmiddelen e.d.Erwerdvoortsveelaandacht besteed aanberegeningsproevenmetalsdoeldeoptimale hoeveelheid watervast testellendiebijberegeningmoet worden toegediend.
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HOOFDSTUKIV
ASPECTEN V.1NDEMECHANISATIE

B e s c h r i j v i n g
Indedeensebloembollenteelt wordtveelvuldig gebruik gemaaktvan
vierwielige trekkers.Ditbetekent eenbelangrijk verschilmet Nederland,
waarmen zichtotdusverre noggereserveerd heeft getoondmet betrekking
tothet gebruikvanvierwielige trekkers.
De teelt heeftplaatsopdelange regel;,metdoorgaansvier regels
perbed.Deafstand tussenderegelsbedraagt meestal 30-33cm;depaden
tussendebedden zijn 60—65cmbreed.De trekkersrijden overdebedden
heen,met dewielen indepaden.
Hetplantenwordt opdemeestebedrijvenmachinaal uitgevoerd met
behulpvanplantmachines,dieachterde trekker lopen endiewordenbevestigd indedriepuntshefinrichting. Zelfrijdendemachineskomenniet
voor.
Alsplantmachinewordt veelvuldigdeNederlandse vierrijige
Excelsior ofKoningsplanter gebruikt.Somswordendezemachines openkele
onderdelennogversterkt,inverband metde zware grond.
Nietalleen tulpen,ookkleinematenvannarcissenworden opdeze
maniergeplant»
Het gebruikvandrie-ofvijfrijigemachineskomtweinigvoor.
Plantmachineskomenwelvoor ingemeenschappelijk eigendom vaneen
aantalkwekers.VolgensdeheerPilgaard dientmen overigensbijeen
oppervlaktevan3à4ha tulpenovereen eigenplantmachine tebeschikken.
InDenemarkenkomen voorts ookenkele loonbedrijvenvoor,die
overbollenplantmachines beschikken.
Eenandereplantwijze,diebijtulpenweinigmeervoorkomt,ishet
met dehand uitstrooienvanhetplantgoed insleuven.Deze zijn tevoren
inde grond getrokkenmetbehulpvan eenachterde trekkerbevestigde
sleuventrekker.Dezeplantwijzewordt nogveelbijnarcissen toegepast.
Bijhetdekkenwordt ookvandevierwielige trekker gebruik gemaakt.
Deze trekt nl. eenwagenvoort,vanwaaruit het gehakselde stro overhet
landwordt gestrooid.Dit stro legt zichzelfvast,meestalwordt ca.10
tonperhaverbruikt.
Dechemische ziektenbestrijdingheeft in toenemende mate,vooral
opdewatkleinerebedrijven,plaatsmet behulpvanhelikopters.Deze
hebben een zeer grote capaciteit (50-60haperdag), terwijlmen tevreden
isoverdekwaliteitvanhetuitgevoerde werk.Bovendienkomtmenniet in
het gewas,hetgeenvooralbijeennatte grondvanbelang is.De tarieven
vanhet helikopter-spuitwerk hangenafvande groottevande tebespuiten
percelen,dochliggenop ongeveer 50D.Kr. (+f.25.-)perha,exclusief
debenodigdematerialen,bijéénhaofmeer.
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Overigensbeschikkenvelebedrijven nogovereigenapparatuur:vaak
bestaat dezeuit eenveldgewassenspuit,die opde trekkerwordtaangebracht.Metbehulpvaneen8m brede spuitboomkunnendan 5beddentegelijkwordenbespoten» Opbedrijvendiemet eigenapparatuurwerken,wordt
gewezen ophetkostenvoordeel t.o.v» deloom/erker endemogelijkheid
zelfhetmomentvan spuiten tebepalen»
Deonkruidbestrijding isinhetalgemeen effectief;men iszeerte
spreken overhet gebruikvan chemischemiddelen« Op enkelebedrijven»
o.a.KoMa,werdbovendien noggeschoffeld3 met alsnevendoel degrond
open tehouden.Hierbijwerd wederom gebruik gemaaktvandevierwielige
trekker,voorzienvaneenwerktuigenbalk met schoffels» Opdezemanier
krijgtalleenhetonkruid inderijeneenkanstotontwikkeling.
Vóór hetrooienwordt,evenals inNederland,het "grotevuil"metde
handverwijderd.Openkelebedrijven (o.a.KoHa)gebeurdeditmet een
maaikneuzer (achterde trekker),diedantevenshetafgestorven tulpeloof
afsloeg.
Hetrooienvandebollen geschiedt zeeroverwegend nogdoorregel
voor reg,eluit teploegen.Deploegwordtmeestalbevestigd aaneenbestuurbaarwerktuigenraamachterde trekker.Dezetrekkerrijdtbijhet
ploegen opdepaden tussendebedden.,wanneer eenvolgende regel aande
beurt is,wordt deploegopeenandereplaats ophetraamvastgezet.Bij
dezemethode isbehalvede trekkerchauffeur nogeenmannodig,dieachter
deploegloopt (ofophetraam zit)endediepte enrichtingvandeploeg
corrigeert.
Ophet proefstation teAarslev werd intwee rijen tegelijk uitgeploegd
metbehulpvan tweeploegenaanhetwerktuigenraam.Achter elke ploegliep
dan eenman tercontrole.
Op één bedrijf,v/aarals trekker eenwerktuigendragerwerd gebruikt,
wasdeploegtussenhet rechtervoor-enachterwielvande trekkeraangebracht enwerd doordetrekkerchauffeurdenodige correctieuitgevoerd.
Dekwaliteitvanhetploegwerkwasinhet algemeenredelijk.Openkelepercelenwarendebollenplaatselijk wel losgeploegd,maarwarenze
niet geheelbovengebracht,hetgeenhet opzoekenbemoeilijkt» Wanneerdan
scholierenworden ingeschakeld,blijft ernogweleens eenbol zitten.
Hetmechanischerooienbevindt zichnogineenbeginstadium. Openkele
bedrijven zijntijdensde oogst 1964enkele rooimachinesvan eigenfabrikaatbeproefd,dochmet teleurstellend resultaat.De stenen indegrond
beschadigendebollen envorstoppendemachines.Ophet KoMa-bedrijfevenwelwerd eenbollenrooier gedemonstreerd,die ophet eersteOozichtgoed
werk leverde.Debollenwerden goedbovende grond gebracht,zodat zeeenvoudigwaren opte zoeken,terwijldewegdie zemoestenafleggenkortwas»
Demachinebestond uit eentweetal inhorizontaalvlak schuddende
scharenmet staafrooster,waardoor dobollenwerden opgenomen engetransporteerd naar eentweetal daarachter op geringehoogteboven de grond
schuddende zeven,eveneensmet staafroosters» Demachine rooit terbreedte
vaneenbed endobollen lagendan ookgerooid invierrijen opdegrond»
Dezemachinewordt getrokkendoor eenvierwielige trekker,dochhet rooimechanismewerd dooreonafzonderlijkevolkswagenmotor aangedreven.
Alle tulpenopdit bedrijfwerdendit jaarmetdezemachine gerooid.
Deheer Pilgaard wilde zijndefinitiefoordeel nogenkeleweken opschorten;
hijwildewachten totdathijde gepeldebollen inde schuur had gezien»
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De schuurinrichting opdebezochtebedrijvenbleek overwegendvan
Nederlandse origine tezijn,Inverschillende schurenwaren combinaties
vanlcosba'nden.,pelbanden ensorteermachines te zien.Ookwerd v/elgebruik
gemaaktvanafzonderlijkehoutenpeltafelsy één voor elkepelster.
Op één bedrijfwaren gunstige ervaringenopgedaanmetbreektafels^
voorzienvan lattenroosters, waarde tepellenbollenwerden "voorgeschoend".Viadeze tafelskwamendebollen opeen transportband> waarboven eenafzuiginstallatievoorde "vellen"wasaangebracht.Vervolgens
werdendebollen gepeld engesorteerd«
Deverwarmingenventilatie vandeDeense schurenwarenvaakdoor
Nederlandse firma'saangelegd.Daarnaast werden ookenkeleDeense systemen
bezichtigd^waarbijde luchtmetbehulpvanblaaspijpjesaan eenhcofäkanaal inhorizontale richtinginde cellenwerd geblazen„ Overhet geheel
genomen leekde schuurinrichting indit opzicht gebreken tevertonen.
Metnamedeluchtverdeling zou inverschillende gevallenkunnenworden
verbeterd,waardoormen eengelijkmatigerdrogingvandebollen zoukunnen
bereiken»

S l o t i n d r u k
Vandebezochtebedrijvenwerd eengunstige indrukverkregenwatbetreftde teeltvanhet gewas.Dit stemtovereenmetde indrukkendie tijdensvoorafgaande studiereizen (uitgaande o.a.vandeRijkstuinbouwconsulentschappenHoorn enEmmeloord)zijnopgedaan.
Daardezereizen echter opeeneerder tijdstip plaatshadden,kon toen
geen beeld wordenverkregenvan deoogst-en schuurv\/erkzaamheden.Deze
laatste numoetenminder gunstigwordenbeoordeeld.Doorde stenendiein
de grondvoorkomen;,lopendebollenkans tewordenbeschadigd.Daarnaast
echterwordt aanhet geoogsteprodukt nietdie zorgvuldige aandachtbesteed,welkemen inNederland voornoodzakelijk houdt.Zov/ordenb„v,de
pas gerooide tulpebollen nietaltijd direct inde schuurgebracht.
De schuren,,dievolgens het Deense systeem zijningericht,latenbovendien tewensen over.De onregelmatige luchtverdelingveroorzaakt ongelijke temperaturen indecelruimte enbevordert daardoorongelijkmatige
droging.
Overigensmoet nietuit het oogwordenverlorendatdeDeensebloembollenteelt praktisch geheelvoordebroeierij inhetbinnenland produceert.Aanhet uiterlijkvandebollenkunnendaardoor ookv/atlagere
eisenworden gesteld dan inNederland.
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HOOFDSTUK V
DE BLOEMBOLLENTEELT HT DE

LANDÜGÏÏAFTSPOLDER

A l g e m e e n

Opdeheenreiswerd eenbezoek gebrachtaandeLandschaftspolder.
Deze indijking'vandeDollard isgelegen tenvestenvanhet stadjeLeer
en grenstaandeprovincie Groningen.De studiegroep ishier ontvangen
doordeheerH.deBoer teDitzumerverlaat,die eenuitvoerig'exposéheeft
gegeven overdebloembollenteelt indeLandschaftspolder.
De teelt,die zichvrijweluitsluitend tot tulpenbeperkt;,ontstond
hier inde "jarendertig. De teeltheeft plaats opakkerbouwbedrijven,
die in groottevariërenvan30tot60ha.De oppervlakte tulpen loopt uiteenvan0,5tot 6ha.Momenteel isdetotale oppervlakte tulpenca,65ha,
verspreid over 35bedrijven.
Dezebedrijven hebben zichaangesloten bijdeOstfriesische Blumenzwiebeln Genossenschaft.Deze coöperatie isopgerichtmet het oogopde
afzet.Deafzet isinhoofdzaak gericht opdeVestduitsebroeiers,hoewel
hetaandeelvandedroog-verkoop toeneemt.Debroeiersverlangen eenbepaald sortiment.De individuele kwekerkan hieraannietvoldoen.Aangeziendezelfstandige handel ontbreekt,zijndekwekersaangewezen opeen
gezamenlijkeafzet ommet enigsuccestegenhetNederlandse aanbod tekunnenconcurreren.Deze gezamenlijke afzet leidde tot eencentralebewaring,
die tevenseengelijkmatigebehandeling'vandebollenwaarborgt.
Omdatde gehelebedrijfsopzet insterkematedoorhet coöperatieve
afzetsysteemwordtbeheerst,volgt hier eerst eenbesprekingvandecoöperatie.
De

a f z e t c o ö p e r a t i e

Deledenvandecoöperatie zijnaan zeer straffereuelsgebonden.
Om lid tewordenmoet dekweker eenaandeelvan750EUpermorgenbloembollen (=0,25ha)nemen.Uittreding isslechtsmogelijkmet eenopzegtermijnvan 2jaar.Decoöperatie bepaalt het sortiment enverdeelt de thans
ca. 60geteeldevariëteiten overdekwekers.Hetplantgoedmoetwordenbetrokkenvande coöperatie.Dekwekersmogenhun oogstuitsluitend aande
coöperatieverkopen.
Dekwekers zijngrotendeelsvrijinhuncultuurmaatregelen.Eendoor
de coöperatieaangesteldevoorlichter oefent evenwel controle uit opde
zuiverheid vande partijen.Ermagdaarom nietworden gekoptdanna toestemmingvande coöperatie.De gerooide tulpenworden opdebedrijvengespoeld,gedroogd engepeld.Deleverbarematen gaanvervolgensvoorverderebehandelingnaardecentralebewaarschuur.Hetplantgoed wordt opde
bedrijvenbewaard,die hiervoor zelfovereendoordecoöperatie goedgekeurdebewaarschuurmoetenbeschikken (voorwaardevoor lidmaatschap).De
meeste schuren zijningericht volgenshet systeem vanSchulte-Lestraden.
De sortering',bewaring enverpakkingvande leverbare bollenhobbon
plaats inde centrale schuur teWeener (indenabijheid van Leer).
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Inantwoord opdevraag'naarbesmettingsgevaar bijcentrale bewaring
deeldedebedrijfsleidermede,,datdaarvan niets isgebleken.Zelf schreef
hijdathieraan toe,datde partijendroog inde opslagplaatskomen«
Inde centrale schuurkrijgt iederepartijeennummer enbehoudtdit
nummer tot enmet dekoper,,met het oogopmogelijke reclame.Decoöperatieverkooptdebollen enberekent voor iedere soort eenmiddenprijs.
Dezekrijgtde teleruitbetaald naaftrekvandedoorde coöperatie gemaaktekosten» Dezekostenbetreffenverkoop -sortering-opslag-verpakkingenvoorlichting tijdensde teelt enbedragen 12â 15%vandebrutoomzet« Goed moeiende soortenalsRose Coplandwordenmet een iets.hoger
kostenpercentage belast,slecht groeiende soortenmet eenlagerpercentage
Afgekeurde bollenwordenaandekweker geretourneerd enbelastmet eenbepaaldboetebedrag.Dit omdekweker teprikkelen eengaafprodukt inte
sturen«
De totale omzetvandecoöperatie bedraagt 10à 12miljoen stuks
bollen« Tercompensatie vanoogstschommelingenkooptmen insommige jaren
inNederland tulpenbij;teraanvullingvanhetaan tebieden sortiment
worden ookhyacinten,narcissen enbijgoed inNederland gekocht«
Decentrale schuurwordtbuitenhet tulpenbewaarseizoenvrijwel niet
benut« Inhet winterhalfjaarisdebedrijfsleiderbelastmet deverkoop,.
Inhetbewaarseizoen trektmen tijdelijkearbeidskrachten aan,meest
'vrouwen enschooljeugd«

D e tee1t
DebodemvandeLandschaftspolderbestaat uit zwareklei, 6öft.afslibbaar« Voorbollenteelt isdeze grond eigenlijk tezwaar.
Alsvoorvruchtvoor tulpen iseentweejarige luzerneteelt gebruikelijk.DetulpenwordengeplantmetdevierwieligeExcelsior ofKoningsplanter« De trekker staathierbij op1S50m spoorbreedte« Menplant opde
lange regel« Vier regelsvormen eenbedbijeenrijafstand van 30cm.
Hetpad is60cmbreed« De zware grond maakt hetnodigde plantmachines
teverzwaren« Dekleinekwekers hebben samen eenplantmachine,de grotere
schaffen zich erzelfeenaan.
Ookde ziekten-enonkruidbestrijdingwordenmetbehulpvan eenvierwielige trekkeruitgevoerd.DeBoerheeftmet 5boeren gezamenlijk een
regeninstallatie« Dezelfde combinatie heeft zicheenkopmachinevan
Alkemadeaangeschaft.
De zware grondvormt speciaal eenbelemmeringbijhetrooien« Men
vreest dat toepassingvaneenrooimachine omdieredenook inde toekomst
nietmogelijk zal zijn.De tulpenwordenmomenteel uitgeploegd.Menheeft
eenproef genomenmet een indeWieringermeergevolgdemethode,waarbij
deploegtussende trekkerwielen isgebouwd« Dezemethode isnietbevallen,waarschijnlijk omdatde grond tezwaaris.
Het loofwordt niet afgemaaid,maar ondergeploegd« Doorde zware
grond vraagt het rooienveel tijd« Uitploegen enrapenvragenophetbedrijfvanDeBoer 1045urenperhabeteeld,da,tv/ilzeggenexclusiefde
paden« Omgerekend op eenbruto hakomtdit neeropbijna 700uren tegen
56Ouren inWes't-Friesland.Hetrapenvandebollen geschiedtmeest
doorvrouwen,dieperautovanhunwoonplaatsworden gehaald«
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Inclusiefhettransport"bedragendearbeidskostenvandevrouwen
3D,M/uur5waarvan 2,,25DM.loon.Demannenkrijgen2,50DJ-l/uure n voor
overwerk3*20DM/uur„
Bijdehogearbeidsbehoeftevoorhetrooienkomtnog.datalle bollenwegensdezware grondmoetenworden gespoeld.Uitde tijdadministratievandeheerDeBoerbleekdatdeteeltvantulpen,exclusiefploegen,
kunstmest strooienendeziekten-enonkruidbestrijding,2561urenper
nettohaof1700urenperbrutohavraagt.

C o n c l u s i e
Debodem indeLandschaftspolder iseigenlijk tezwaarvoordebloembollenteeltoDetelers onderkennen zelfditbezwaarenvrezenvoordetoekomstdeconcurrentievangunstigerteeltgebieden,metname inNederland.
Deze concurrentie duchtenzijvooralnadeontwikkelingvaneengoede
kleibollenrooier«
De omstandigheden nooptentoteengezamenlijke afzetaDedaartoeopgerichtecoöperatie beantwoordt aanhaardoel»
De strakke organisatorische opzetismogelijk,omdatdetelersopde
coöperatie zijnaangewezen.OnderNederlandse omstandigheden zoudeze
opzetmoeilijk realiseerbaar zijn-
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