OOGST

‘Oogst doet niet onder voor
vorig jaar’
In de Noordoostpolder is de klus nagenoeg geklaard. De tulpen
zijn de grond uit en de verwerking is in volle gang. Waar de verwachting was dat bollentelend Nederland het dit jaar met een
matige oogst zou moeten doen, is dat bij Mts Verlouw in Creil
alles meegevallen. De vroege en midden soorten zijn volgens
Peter Verlouw gewoon goed met voldoende stuks van de roe.
De latere cultivars zijn normaal.

pen is Verlouw eveneens goed te spreken. “De
bollen zitten mooi in de huid, wat de kans op
Fusarium-aantastingen verkleint. Over zuurpercentages valt op dit moment nog niets te
zeggen, dat zal later in het seizoen blijken,
maar de goede kwaliteit werkt in ieder geval in
ons voordeel.”
Een mooi groeiseizoen ligt hier ongetwijfeld
aan ten grondslag. Verlouw: “De strenge winter heeft geen schade veroorzaakt. Vervolgens
hebben we een lang koud voorjaar gehad, wat
gunstig is tegen zuur. Wel hebben we in Creil
erg lang last gehad van de droogte, waardoor
we veel hebben moeten beregenen. Kwekers
die dat voldoende gedaan hebben, kunnen
goed gegroeide partijen oogsten. De hitte die
eind juni zijn intrede deed heeft voor de tulpen
nauwelijks schadelijke gevolgen gehad. Zodra
de grondtemperatuur oploopt, is de kans op
zuur wat groter, maar door het koude voorjaar
is daar geen sprake van geweest. De latere soorten, die pas half mei gekopt zijn, hebben echter wel wat geleden onder de hoge temperaturen. Het gewas is in zeer korte tijd afgebrand,
waardoor de bollen onvoldoende tijd hebben
gehad om te groeien. De oogstresultaten van
deze cultivars zijn normaal te noemen. Ik verwacht dat er in een aantal latere soorten tekorten zullen ontstaan in de dikkere maten. Ongeveer een kwart van onze kraam bestaat uit late
cultivars.”

HANDEL
Peter Verlouw: ‘Alleen de late cultivars hebben wat geleden onder de hitte’
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p 7 juli kwamen de eerste tulpen bij
Mts Verlouw de grond uit en vorige
week zijn de laatste soorten alweer
gerooid. Dat betekent een oogstperiode van
twee weken, en dat is volgens Peter Verlouw
sneller dan normaal. “Doorgaans rooien we
onze tulpen in ongeveer drie weken tijd. Door
de hitte eind juni is het gewas heel snel afgebrand. Hierdoor konden we lekker vlot achter elkaar door rooien. Het weer werkte daarbij aardig mee. Door de droogte begin van de
maand hebben we tijdens de eerste week rooien vooraf wel moeten beregenen om kluiten te
voorkomen. De eerste regenbuien waren dan
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ook zeer welkom. Tot op heden zijn de buien
goed verspreid geweest. Er is niet teveel water
gevallen.”

MOOIE HUID
Verlouw teelt in totaal 11 hectare tulpen. Het
assortiment omschrijft hij als de gewilde broeisoorten, waaronder ‘Escape’, ‘Kung Fu’, ‘Monsella’, ‘Pink Flag’, ‘Crème Flag’, ‘Purple Prince’,
‘Upstar’, ‘Rose Flag’, ‘White Flag’, ‘Rambo’, ‘Dior’
en ‘Yokohama’. Over de oogst van het vroege en
middensegment is de bollenkweker tevreden.
“De opbrengst is gewoon goed, misschien zelfs
beter dan vorig jaar. Aan het gewenste aantal stuks per hectare komen we makkelijk, dat
bewijst de telmachine. En ook het plantgoed is
normaal tot goed.” Over de kwaliteit van de tul-

Alles bij elkaar genomen, zowel de vroege, midden als late soorten, spreekt Verlouw van een
goede oogst. Geen extremen naar boven en
ook geen afzwaaiers. Op moment van schrijven (half juli) is de handel nog rustig. “Inmiddels neemt het aanbod flink toe, doordat er in
korte tijd veel bollen gerooid worden”, vertelt de
ondernemer. “Dit drukt de prijs enigszins, maar
zo erg als vorig jaar – toen de prijzen volledig
onderuit gingen – is het niet. Daar staat tegenover dat we vorig seizoen een goede voorverkoop hadden. Dit jaar was deze heel mager. De
bloemenprijzen afgelopen winter vielen tegen,
mede door de economische crisis en eurodollar verhouding. Hier zijn de bollenprijzen
in mee gegaan. Inmiddels ligt het gemiddelde prijsniveau wat hoger. Met name witte en
paarse soorten doen het goed. Geel daarentegen loopt niet, gerefereerd aan de bloemenprijzen. Wij hebben ongeveer een kwart van onze
aanbod voorverkocht, de rest gaat nu gestaag
weg.”

