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‘Geen tulp de markt op zonder uitgebreide test’
De tulpen van kwekersvereniging Tuliko hebben een duidelijke signatuur: zwaar, strak, grote bloemen. De nieuwste tulp
in de kraam, ‘Cartago’, is daar een goed voorbeeld van. Veredelaar Marchel Snoek waakt over de kraam en stuurt niets de
markt op zonder het uitvoerig te hebben getest.

gen van een soort zijn. Met name de beperkingen zijn belangrijk.”
Bij de veredeling houdt Snoek daarom allerlei gegevens bij. Hij meet, weegt en vergelijkt
alle nieuwe soorten. Dat is noodzakelijk ,vindt
hij. “Je moet alles weten van een tulp voordat
hij op de markt wordt gebracht. En hier in de
kas kunnen we helemaal uitvogelen hoe het
zit. Het licht is de enige factor die in andere
landen kan verschillen.”
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‘K

ijk. Hier word ik nu blij van”, zegt veredelaar Marchel Snoek, terwijl hij een
bos tulpen zachtjes schudt. De dikke
stelen geven geen krimp en de stevige bladeren schuren tegen elkaar met een piepend
geluid. Het zijn tulpen van de cultivar ‘Cartago’. Dit product is afkomstig uit de eigen veredelingskraam van kwekersvereniging Tuliko,
waarvoor Snoek uit Ens (Noordoostpolder)
werkt.
‘Cartago’ is, net als de overige tulpen in de
kraam, het resultaat van uitvoerig veredelingswerk. De lijfspreuk van Snoek luidt dan
ook ‘meten is weten’. De tulpen die hij voor
kwekersvereniging Tuliko heeft veredeld,
gaan niet de markt op zonder dat er uitvoerig
mee is getest. Onder alle denkbare omstandigheden. “Het gaat bij elk ras om maatwerk:
de juiste plaats, de juiste markt en met correcte behandelingen”, zegt Snoek. “Het uiteindelijke doel is om een ras optimaal bij de
eindgebruiker af te leveren. De eindgebruiker
is voor ons de buitenlandse of binnenlandse
broeier.”
Tuliko is een coöperatieve telersvereniging
met zeven leden. Alle gelederen zijn vertegenwoordigd, veredelaar, kweker, broeier en exporteur. De samenwerking is erop
gericht om alle schakels in de keten op elkaar
af te stemmen. Het uiteindelijke doel van die
samenwerking is om voor alle deelnemers
een goed rendement te realiseren.

WATERBROEI
De vereniging richt zich op de zwaardere
soorten tulp die met weinig kasdagen zijn te
broeien, van vroeg tot laat in het seizoen. Tuliko heeft niet extreem veel cultivars in de portefeuille. Er staan nu tien soorten op naam en
zeventien soorten op nummer geregistreerd.
Een grote kraam is ook geen doel op zich. Het
doel is juist om een strakke, handelbare tulp
te kunnen aanbieden in alle belangrijke kleu50 • BLOEMBOLLENVISIE • 17 maart 2016

ren. De vereniging houdt zich niet bezig met
bijzondere tulpen zoals crispa of gevlamde
tulpen.
Tuliko heeft zich in de veredeling toegelegd
op waterbroei. Een weloverwogen keuze, legt
Snoek uit. “Water is het medium van de toekomst. Het is een schone teelt. Een tulp die
het goed doet op water, doet het bijna altijd
ook goed op grond.”

‘Ik word blij van een
strakke zware tulp’
“Andersom is dat moeilijker. We verwachten wel dat er broei op grond blijft, maar dat
wordt een specialisme voor het sortiment dat
niet op water groeit. Zelfs in het buitenland
zie je de omschakeling naar water.”
Als een nieuwe tulp goed gedijt op water, zit
het werk er voor Snoek nog niet op. De veredelaar heeft een protocol opgesteld over
de wijze waarop de veredeling te werk gaat.
In het protocol is veel testwerk opgenomen.
“We zetten pas bollen uit, als we in beeld
hebben wat de mogelijkheden en beperkin-

Tuliko in het kort
Tuliko is een coöperatieve kwekersvereniging, gericht op tulp. De leden van
Tuliko zijn: Balk Bloembollen uit Ens,
Oijevaar Bloembollen uit Creil, Litjens
Tulpen uit Creil, Van der Avoird Lemmer
bv uit Lemmer, Mulder Tulips uit Rutten, J. de Wit en Zn bv uit Enkhuizen en
Snoek Breeding bv uit Ens.
Tuliko heeft tien rassen op naam. Dit zijn:
‘Baracuda’, ‘Cartago’, ‘China Girl’, ‘Fiëro’,
‘Golden Ticket’, ‘Marrero’, ‘Matangi’, ‘Orange Ninja’, ‘Red Label’ en ‘Red Light’.

Snoek beschikt tegenwoordig ook over een
kleinschalige broeierij. Hier kan hij vaststellen hoe de soorten groeien en hoe ze zich
bij de verwerking gedragen. “Je ervaart zo
wat een broeier ervaart. Dat is leerzaam. Dan
blijkt dat je geen soort wilt, waarbij je steeds
een blad op de bosmachine recht moet leggen. Dat ben je snel zat. Een broeier wil een
strakke tulp, met steeds dezelfde lengte en
gewicht, die goed te verwerken is.”
Al die gegevens bepalen tijdens het veredelingswerk of Snoek met een tulp doorgaat en zo ja, hoe die tulp op de markt wordt
gebracht. Een tulp gaat als het ware met een
‘paspoort’ de markt in. In het ‘paspoort’ staat
het behandelplan van een cultivar. Er staan
bijvoorbeeld zaken in als het aantal dagen
kou dat een soort nodig heeft om tot een
perfecte tulp uit te groeien. “Als je de testen
niet goed uitvoert, weet je dat soort dingen
niet”, benadrukt Snoek. “Als je op kwaliteit
test, dan komt er informatie boven water. Het
is heel verhelderend. Ik vind dat er niets de
markt op mag, zonder zo’n traject.”
Snoek voert dergelijke trajecten ook voor
derden uit. “Ik sta open voor andermans
testwerk. Ik heb inmiddels ruim twintig jaar
expertise opgebouwd en die kennis kan ik
ook voor anderen inzetten. We kunnen daar
afspraken over maken, bijvoorbeeld door
vooraf de parameters af te spreken.”

CARTAGO
De veredelaar uit Ens denkt dat het uitvoerig testen van nieuwe rassen steeds belangrijker wordt. De beschikbaarheid van testgegevens en de aanwezigheid van nauwkeurige
teeltbeschrijvingen zijn van doorslaggevend
belang voor het succes. “Afnemers accepteren
straks niet meer dat ze bepaalde kennis over
een product niet hebben”, voorspelt Snoek.
Snoek erkent dat weinig soorten door de
testen komen. Hij is behoorlijk rigide in zijn
opvattingen over wat een goede tulp is en
wat niet. ‘Niet goed’ betekent voor hem direct
verwijderen. “Je moet durven weggooien.
Missers kosten uiteindelijk veel meer geld.”

Op www.premium-varieties.
com vertelt Marchel Snoek in
een video over de tulp Cartago.
Premium Varieties is een online platform waar broeiers alle
informatie kunnen vinden over
de onderscheidende rassen die
bij CNB zijn ondergebracht. De
website vormt de basis met actueel nieuws, interessante artikelen, video’s en teelttechnische
informatie.

Marchel Snoek test de broeieigenschappen van de nieuwe cultivars in de kleine broeierij op zijn bedrijf

Anderzijds staakt Snoek niet met de veredeling van tulpen die wel door de test komen,
maar op het eerste gezicht weinig opvallende
eigenschappen hebben.
‘Cartago’ is volgens Snoek een mooi voorbeeld van een tulp die in eerste instantie niet
zo snel opviel, maar toch over de juiste kwaliteiten beschikt voor commerciële exploitatie. “Het is geen showtulp, maar wel een tulp

die altijd goed uit de teelttesten en broeitesten kwam. Het is een probleemloze tulp die
van vroeg tot laat in de broeierij is te gebruiken. Strak en zwaar. Honderd bollen betekent
honderd bloemen. Als je kijkt naar dat soort
eigenschappen, blijft deze tulp het iedere
keer goed doen.” Tuliko is zuinig op ‘Cartago’. De cultivar wordt gedoseerd in de markt
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gezet. De vraag is
groter dan het •aanbod.
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