ZOMERBLOEIERS

‘Voor bijzondere gladiolen zeker een toekomst’
Het standaard sortiment binnen de kleinbloemige gladiolen is

kwaliteit voorjaarsbloeiers. Die order hebben
we al jaren en maken we graag klaar.”

wel bekend: ‘Nymph’, ‘Elvira’, ‘Charm’. Maar er is meer, zo maakt

VROEG EN GEUR

Mark van Winsen uit Warmond duidelijk. Sinds tien jaar werkt
hij aan nieuw sortiment. Daarnaast teelt hij bijna 1 hectare voor
de bloem. Dit jaar leverde dat mooie prijzen op.
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W

ie Warmond zegt, zegt kleinbloemige gladiolen. Decennialang hielden diverse bedrijven zich hier met
de teelt van deze groep gladiolen bezig. Sinds
kort is er in Warmond nog maar één over: M.G.
van Winsen & Zn. Eigenaar Mark van Winsen
teelt ze niet alleen, maar is ook al bijna tien jaar
bezig om nieuw sortiment te ontwikkelen,
waarbij soorten uit Zuid-Afrika
de basis vormen.

Gele kleinbloemige zaailing
Begin augustus zit voor Mark van Winsen het
buitenseizoen voor de kleinbloemige gladiolen er zo goed als op. “De piek in de aanvoer lag
dit jaar tussen half juni en eind juli. Binnenkort
gaan we alles rooien.”
Het sortiment dat Van Winsen teelt, bestaat
onder meer uit ‘Alba’, ‘Impressive’, ‘Charm’ en
‘Prins Claus’. In totaal teelt hij bijna een hectare van dit sortiment. Het planten gebeurt, als
het weer het toelaat, rond half februari. “Daardoor kan ik vroeg gaan snijden. Dit jaar heeft
dat goed gewerkt. De prijzen lagen tot 25 cent
per steel. Maar dat kan ook heel anders, hoor.
Het is elk jaar weer spannend.”
Tussen half februari en eind mei teelt Van Winsen ook gladiolen voor de bloem, maar dan in
Portugal. “Daar ligt de nadruk op grootbloemigen en dat zal alleen maar toenemen. Ik werk
daar samen met een ondernemer die vlak aan
de kust zit. Daar oogst ik vanaf half maart bloemen die allemaal naar Nederland gaan.”

KLOK

Mark van Winsen: ‘Dit was een goed seizoen voor kleinbloemige gladiolen’
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Zowel de Portugese als de Nederlandse gladiolen veilt Van Winsen voor de klok. “Met de aantallen die ik veil, kan dat heel goed. Ik voorzie
alles van goed fotomateriaal. Ik weet wie mijn
kopers zijn en onderhoud daar ook goed contact mee. Het merendeel van de bloemen gaat
als monobos op kleur of gemengd weg richting
het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk.”
Naast de bloem verhandelt Van Winsen ook de
knol aan een aantal droogverkoopexporteurs.
En om het verhaal nog maar even compleet te
maken, in juli en augustus maakt hij samen met
zijn vader Thijs, die 38 jaar geleden het bedrijf
oprichtte, een flinke order klaar voor een aantal
tuincentra in Duitsland. “Die willen een goede

Mark van Winsen stelde al geruime tijd geleden vast dat het sortiment in de kleinbloemige gladiolen niet alleen een respectabele leeftijd heeft, maar ook nog eens gevoelig is voor
onder meer Fusarium. Voor hem aanleiding om
tien jaar geleden te starten met de veredeling
in deze groep. Via een artikel uit Veld & Flora
kwam hij in contact met de Britse veredelaar
John Pilbeam, die hem het nodige materiaal
leverde en levert. Ook op andere plekken trof
hij interessant materiaal aan om mee aan de
slag te gaan. Het veredelingsprogramma kent
twee hoofddoelen: het inkruisen van vroegheid en geur. “Ik werk met soorten uit Zuid-Afrika die ervoor kunnen zorgen dat gladiolen ook
gemakkelijk in de winter kunnen bloeien. Vooral voor Portugal is dat interessant. Wat geur
betreft, zijn er ook mogelijkheden. Die komt
niet alleen uit Gladiolus callianthus ‘Murielae’
(voorheen Acidanthera), maar is ook in diverse andere soorten te vinden. Naast deze twee
doelen selecteert Van Winsen ook streng op
gezondheid. “Een gewas moet er gewoon fris
en groen uitzien, en dat kan ook. Ik selecteer
wat dat betreft heel streng. Ik ben kampioen in
het weggooien.”

‘Mogelijkheden genoeg
voor nieuw sortiment
in de kleinbloemigen’
Afgelopen zomer heeft hij zijn afnemers op de
bloemenveiling al geïnformeerd over zijn inspanningen. “Tijdens de gladiolenweken heb ik een
heel aantal nieuwe selecties geshowd. Dat leverde
vooral veel positieve reacties op. Er is echt interesse in bijzondere nieuwigheden. Enig nadeel: van
een aantal selecties is nog niet zoveel. Maar wel
goed om te weten dat er belangstelling is.”
Een noviteit waarvan hij wel al snijdt, is
G. nanus ‘Galaxian’, wit met een brede, zuurstokroze rand. Op het veld laat hij nog een aantal andere noviteiten zien, zoals de roze, wit
gestreepte ‘Bibi’, de fluweelrode G. papilio hybriden en een zaailing uit G. undulatus x ‘Mademoissele de Paris’, die tot zes weken lang bloeit
omdat hij meer zijstelen maakt. Heel bijzonder:
een gele nanusachtige gladiool met als ouders
G. tristis en ‘Nova Lux’. Gracieus, wiegend op de
wind. En even een blik in de toekomst van de
kleinbloemige gladiolen. Want die is er.

Van de veiling
Het hele gladiolenseizoen, dat vroeger begon
dan vorig jaar, ligt het aantal stelen per week
hoger dan dezelfde weken vorig jaar. Dit
meldt Royal FloraHolland. De groei in stuks
zit vooral in de grootbloemigen. In percentages is de groei bij de kleinbloemigen het
grootst. In de start van het seizoen wordt de
groei gerealiseerd door meer aanvoer vanuit
Zuid-Europa. Tot week 23 is de aanvoer van
buiten Nederland groter dan het Nederlandse aanbod, maar maakt een klein deel uit van
het aanbod. De importaanvoer in dit deel van
het seizoen groeit in beide productgroepen.
Cumulatieve cijfers (week 1-31), laten tot nu
toe een positief seizoen zien: meer aanvoer
(+31,2%), een hogere prijs (+2,4%) en dus een
hogere omzet (+34,3%). Wel is de positieve
prijsvorming beperkt tot een aantal weken.
Dit geldt voor de klein- en grootbloemigen.
70% van alle gladiolen gaat via de klokken van
Royal FloraHolland. Het klokaandeel daalt licht
bij de grootbloemigen: 77% in 2016 tegen
80% in 2015. Bij de kleinbloemigen gaat 36%
via de klokken, iets meer dan vorig jaar. Zo’n
60% van alle gladiolen gaat naar de groothandel. Het merendeel blijft in Europa, afzetmarkten die goed bereikbaar zijn via de weg
en boot.
De kleurverdeling is gelijk aan vorig jaar. Ongeveer 80% van de verkochte gladiolen via Royal FloraHolland is rood, roze, wit of gemengd.
De top-30 omvat 80% van de omzet. Groeiers
in de top-30: ‘Magma’ +180% stuks, ‘Charm’
+84% stuks, ‘Purple Flora’ +100% stuks en
‘Fairytale Pink’ + 208% stuks. Enkele dalers: ‘Priscilla’ –65% stuks en ‘Super Star’ –55% stuks
Promotie
Wat promotie betreft, heeft de gladiool net
een belangrijk hoogtepunt gehad: de Nijmeegse Vierdaagse. Bloementeler Theo
Theunissen bedacht ook dit jaar diverse
promotieactiviteiten, waaronder de doop
van een nieuwe gladiool.
PurE Seasonal Flowers voert bij bloemisten een stevige campagne voor de gladiool. In een oplage van 300.000 exemplaren
wordt het verhaal van de gladiool gedeeld.
Bloemistenorganisatie VBW zorgde voor de
publicatie, PurE Seasonal Flowers en Bloemenbureau Holland leverden een bijdrage
in tekst en beeld. In Duitsland is de nadruk
gelegd op het maken van handgebonden
boeketten met gladiool. Duitse bloemisten
zijn niet gewend om met de relatief lange
gladiool boeketten te maken. In heel Europa zijn 33.000 exemplaren verspreid van het
inspiratiemagazine ‘365 bloemen’, waarin
ook de fotografie van deze actie is opgenomen. Ten slotte kwam de gladiool extra
onder de aandacht, omdat het bloem van
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