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H

et grootste vaste planten gewas is tevens één van de grotere zomerbloem
gewassen van Nederland. Als seizoensproduct is het vrijwel zeker één van de
belangrijkere bloemengewassen. Omdat de
groei in dit bloemgewas nog niet ten einde is,
is het belangrijk om de afzet serieus te benaderen. Met serieus benaderen bedoel ik ook de
uiteindelijke gebruiker, de consument, serieus
nemen. Starten met een slechte kwaliteit kan
de herhalingsaankopen ernstig belemmeren.
De eerste testen van vorig jaar waren namelijk
niet best. Kwaliteit is wel de belangrijkste voorwaarde om een product groot in de markt te
houden.

niet op de markt verschenen hoeveelheden liggen tussen de 10 en 20 miljoen stelen. Als het
jaar normaal zou zijn geweest zouden er dus
ruim 30% meer pioenen zijn aangevoerd. Dat
het vorig jaar prijstechnisch zo slecht is afgelopen kan gerust een incident genoemd worden. Er ging zoveel tegelijk verkeerd, dat er
geen houden meer aan was. Belangrijk was dat
de productie 3 weken later was dan normaal.
Hierdoor zijn er belangrijke orders misgelopen
en belangrijke feestdagen gemist. Tevens wordt
het verkoopseizoen voor pioen dan te kort, terwijl het ook nog eens extreem warm weer werd
tijdens de oogst. De slechte prijs is dus geen signaal dat de klant de pioen niet meer wil. Toch is
het naïef om te denken dat de prijs volgend jaar
vanzelf weer beter wordt. De uitbreiding kan in
2011, als alles wel goed gaat, namelijk wel eens
op ruim 30% uitkomen. Dit houdt in dat de productie tegen de 100 miljoen stelen kan komen
te liggen. Nu gaat zelden alles goed, maar de
potentie is er.

UITBREIDING
De aanvoer van pioenbloemen is, sinds ik in
2006 in deze rubriek durfde te praten over een
grote uitbreiding inmiddels verdubbeld. Deze
uitbreiding is echter nog niet ten einde. In de
afgelopen jaren zijn er veel nieuwe hoeken aangeplant die de komende jaren nog vol in productie komen. Hiernaast is het aannemelijk dat
de productie per hectare door betere teeltmaatregelen nog gaat toenemen. Dat de uitbreiding
in 2010 is blijven steken op 16%, komt doordat
er veel pioenen, door de slechte prijzen, niet
op de markt zijn gekomen. Of ze zijn niet meer
gesneden, of ze zijn wel gesneden en niet meer
gebost en afgeleverd. De schattingen van deze

AANDACHT VOOR AFZET
Bijna nooit kan een markt deze uitbreiding aan
zonder dat er aandacht aan wordt besteed. Je
kan dit als gegeven aannemen, of je kan er iets
aan gaan doen. Belangrijkste gegeven is dat
deze uitbreiding op tijd aan de handel wordt
gemeld. Als de handel van tevoren weet dat
er uitbreiding komt in pioen, kunnen ze meer
actie voor dit product in gang gaan zetten zonder dat ze het risico lopen dat ze de verkochte pioenen niet voor een normale prijs kunnen
inkopen. Als de handel tijdens de oogsttijd met
de uitbreiding wordt geconfronteerd, kunnen
ze alleen nog maar zoveel mogelijk van de te

lage prijzen profiteren. Geloof het of niet, maar
een goed geïnformeerde bloemenhandelaar
kan meer pioen afzetten dan menigeen denkt.
De pioen is namelijk een super populaire
bloem. Naast deze rechtstreekse communicatie is er ook nog de mogelijkheid van collectieve aandacht. Op de bloemenveiling zijn er activiteiten gepland, terwijl er ook nog initiatieven
zijn vanuit de telershoek met reclameborden
die langs de percelen gezet kunnen worden,
om de consument er op te wijzen dat de pioenen er weer zijn. Deze zogenaamde banners
zijn te verkrijgen via edwin.perlee@floramedia.nl. Vanwege de uitbreidingspotentie moet
er wel van alle mogelijkheden gebruik gemaakt
worden. Uitbreiding kan namelijk zowel prijsval als omzetverhoging betekenen. Het is maar
net hoeveel aandacht je er aan besteedt.

TEELTTECHISCH
Op dit moment zijn er veel problemen met
bladaaltjes. In veel gevallen wordt het probleem niet herkend voordat het te laat is. Regelmatig wordt het niet tot wasdom komen van
bloemknoppen veroorzaakt door bladaaltjes.
Laat eens wat vaker de knoppen onderzoeken
op de aanwezigheid van deze aaltjes, om zeker
te weten of de aantasting aanwezig is. Het blijkt
namelijk dat als het probleem eenmaal groot is,
de bestrijding zeer problematisch wordt. Een
ander aandachtpunt om te voorkomen dat er
bloemen achter blijven is de watergift. In de
strekkingsperiode groeit de plant zo snel, dat
een beetje te weinig vocht de plant kan doen
besluiten bloemen niet te laten doorgroeien. Aandacht voor knopbotrytis zou voor de
pioenenteler vanzelfsprekend moeten zijn.
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