ACTUEEL

IRISSENBROEI OP KOKOS

‘Minder uitval, betere kwaliteit’
Vanaf maandag 24 oktober tot en met
half december voert Drieban Cultuur
BV (Venhuizen) zo’n 670.000 op kokos
gebroeide irissen op de veiling aan.
Minder uitval en een betere, zware
kwaliteit zijn volgens Siemen Oud de
voordelen van kokosbroei. De hogere
teeltkosten betekenen wel dat Oud’s
topkwaliteit ‘Blue Magic’ een paar cent
boven de middenprijs moet opbrengen.

Siemen Oud: tien procent minder uitval
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D

e irissenbroei op kokos begint langzamerhand terrein te winnen, weten
Kees Beerepoot (Beerepoot Wijdenes
BV) en Hans Pater, irissenspecialist bij CNB. Ze
kennen een drietal bedrijven die dit broeimedium dit jaar grootschalig toepassen. Fa. P & J
Slagter (Hem) broeit dit seizoen 400.000 irissen af op kokos, Kwekerij De Kaag (Obdam)
200.000 en Drieban Cultuur BV van Siemen
Oud (Venhuizen) 670.000. Als we medio oktober een bezoek brengen aan dit laatste bedrijf,
is men volop aan het plukken met de eerste van
de zes plantingen voor de eerste veilingaanvoer
op maandag 24 oktober.

LENGTE
Er wordt gebost op 64 centimeter, het gemiddelde gewicht per steel bedraagt 40 gram. De

laatste zet is geplant op 25 september; de bloemen hiervan komen rond half december op
de markt. Siemen kijkt tevreden de kas rond
en terecht. Het gewas ziet er perfect uit. Naast
een klein gedeelte van de grond (op tafels),
staat het overgrote gedeelte van de 10.000 bakken op de grond. Oud is daar een voorstander
van: ‘Ik vind dit systeem het beste’. De wortels
groeien door in de bovenlaag, waardoor ze steviger staan. Gaas ter ondersteuning is overbodig, de werkhoogte is ideaal. De planten houden bovendien het water beter vast, waardoor
het gewas volgens Oud iets meer lengte krijgt
dan bij het systeem van de bakken op tafels. Hij
is niet bang dat er via de grond ziekten in het
gewas komen. Ook over het oogsten heeft Siemen zo z’n eigen ideeën. Hij is ontevreden over
het mechanisch ontbollen, daarom trappen de
plukkers de bollen er af in het tussenpad.

Kokos als broeimedium levert volgens de promotors Kees Beerepoot en irissenspecialist
Hans Pater vrijwel ideale groeiomstandigheden op. De plant groeit zonder stress op in een
schoon, ziektevrij (geen ziektedruk van Pythium
of Fusarium zoals in de vollegrond) medium. De
kokos blijft luchtig en zuurstofrijk, wat de groei
bevordert en een bedrijfszekerder gewas oplevert. Siemen Oud rekent op zo’n 10 procent minder uitval. “Uit de volle grond trek je gemiddeld
zo’n 85 procent, op kokos haal je 96-97 procent.
Die 10 procent minder uitval is je eerste winst”.
Verder verwachten Oud, Beerepoot en Pater dat
de topkwaliteit ‘Blue Magic’ die de kokosbroei
oplevert extra betaald wordt op de veiling. Dat
moet ook wel, want de teelt op kokos is duurder
dan in de vollegrond.

RUSLAND
Is dat in de huidige matige bloemenmarkt een
reële verwachting? Volgens Kees Beerepoot wel.
Net als vorig jaar zijn er grote prijsverschillen.
Ondanks de lage middenprijs zijn er in het voorbije buitenseizoen toch ook zware topkwaliteit
buitenirissen verkocht voor tegen de 20 cent; hij
verwacht dat als de handel er beter bekend mee
raakt, de kokosgebroeide ‘Blue Magic’ dit jaar
net als vorig jaar aan de bovenkant van de prijzen zullen zitten. Hans Pater: “Vorig jaar bleek al
dat naarmate het seizoen langer bezig was, het
verschil met de middenprijs hoger werd”. Met
name in Rusland is er volgens Kees vraag naar
zware, topkwaliteit irissen. Dat is dan ook de
markt waarop gemikt wordt. “De toekomst ligt
in de exclusieve markten”.

De pluk van de eerste planting voor de veilingaanvoer van 24 oktober
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