Na ruim twee weken rooien en
pellen kan Wit Flowerbulbs BV
in ´t Veld een voorzichtige eerste balans opmaken. Gewoontjes tot redelijk, zo vat Peter Wit
de tulpenoogst tot nu samen.
Het rooien verloopt goed. Genoeg mooi weer en af en toe
wat regen.

PETER WIT:

Nico Wit, Peter Wit en Arie van Dijk bekijken de gesorteerde tulpen van oogst 2010

‘Tulpenoogst 2010 van gewoontjes
tot redelijk´
Tekst en foto’s: Arie Dwarswaard

P

artijwissel bij Wit Flowerbulbs BV, dinsdag 20 juli. De pellers en pelsters die
aan de vier pelbanden zitten hebben
allemaal hun taak. Als medewerkers in de pits
van een autoracecircuit voert iedereen snel en
secuur zijn taak uit, om binnen 10 minuten
weer met een nieuwe partij aan de slag te kunnen. In de schuur staat een grote verwerkingslijn van 1,60 meter breed, met daarin een ontklisteringsmachine, een plantgoedsorteerder
en vier naast elkaar gelegen pelbanden. Peter
Wit: “We begonnen met een pelband, toen

twee, en kwamen toen voor de keuze om er
nog een hele verwerkingslijn bij te zetten of uit
te breiden naar eerst drie en nu vier pelbanden.
Omdat de sorteermachine het eigenlijk gemakkelijk aan kan, hebben we zelf gezorgd voor de
uitbreiding naar vier banden. Dat werkt prima.”
Peter Wit vormt samen met broer Nico Wit en
medefirmant Arie van Dijk het bedrijf Wit Flowerbulbs BV aan de Moerbeek in ’t Veld. Het
bedrijf teelt 60 ha tulpen met als belangrijkste
cultivars ‘Barcelona’, ‘Mondial’, ‘Dynasty’, ‘Strong
Gold’, ‘Antarctica’, ‘Reputation’, ‘Malaysia’, ‘Rococo’ en ‘Yellow Flight’. In de winter broeien ze
een klein deel van de opbrengst zelf af.

Het rooien begon dit jaar wat later dan andere jaren. Op 28 juni werden de eerste partijen
gerooid. “En dat was echt goed kijken. We willen niet te rauw rooien, dat is niet goed voor
de bol. De eerste week hadden we niet veel op
voorraad. Wat we rooiden werd binnen een
paar dagen gepeld. Pas in de tweede week zijn
we op volle snelheid gaan rooien. We denken
nog een week of twee werk te hebben. Dan
moet alles er wel uit zijn.”
Niet alles wat wordt gerooid gaat door de
spoelmachine. “We bekijken dat per partij en
besmetting. Laatste kwam er een koper kijken
en gaf aan dat hij voor zijn afzet geen behoefte
heeft aan gespoelde bollen.”

AFWACHTEN

Tot begin augustus staat de verwerkingslijn nog te draaien, verwachten ze bij Wit Flowerbulbs BV

Op basis van wat er nu is gerooid is het nog
niet zo gemakkelijk om een afgerond beeld te
hebben van de tulpenoogst 2010. “Uiteindelijk
laat de sorteermachine zien hoe de verhoudingen liggen. Van alles wat we nu hebben gesorteerd kunnen we vaststellen dat het gewoontjes
tot redelijk is. Vorig jaar had iedereen een topoogst, dat is dit jaar gewoon niet het geval.”
De prijsvorming is afwachten. “We zitten nu
(20 juli) op een moment dat er wat prijsdruk
is omdat sommige kwekers niet voldoende opslagruimte hebben en voor elk bedrag
van hun bollen afwillen. Ons raakt dat niet zo,
omdat wij voldoende opslagcapaciteit hebben.
Dus wij wachten nu even af.” Aan medewerkers
voor het pellen hebben ze geen gebrek. “De
jeugd hier in de omgeving wil graag wat verdienen, en heel wat komen hier al jaren.”
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