Stilte voor de storm op de
bloemenmarkt in Hanoi, Vietnam.

Chinees Nieuwjaar

Iedereen
geeft bloemen
China, Taiwan en Vietnam vierden 5 februari het nieuwe jaar: het jaar van het
varken. Het feest is ook bekend als Lentefeest, Chunjie in China en Taiwan en
als Têt Nguyên Đán in Vietnam. Om Nieuwjaar te vieren gaat iedereen terug naar
het ouderlijk huis en worden er bloemen cadeau gegeven. Daarom is het een
belangrijk moment voor de bloemenhandel.
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F

rits Kneppers, mededirecteur van Zabo Plant, kent
de bloemenhandel in China. Hĳ verkoopt lelies aan
Chinese importeurs. Al vele jaren bezoekt hĳ het
land meerdere keren per jaar. Na Chinees Nieuwjaar
gaat hĳ wederom naar China. Tĳdens het feest is er namelĳk geen tĳd. “Broeiers zĳn dag en nacht aan het werk om
de kassen leeg te snĳden voor Nieuwjaar. Grote broeierĳen
staan helemaal vol en zĳn binnen een week leeg. Het is
bizar.” Omdat niet iedereen in China, Vietnam en Taiwan
lelies in kassen broeit, is het soms lastig te voorspellen of de
lelies te vroeg, op tĳd of te laat zĳn voor Nieuwjaar.
De drukte op de bloemenmarkten in China is rond zondag 27 januari gestart. Vanaf dat moment trok de verkoop
aan en zĳn de prĳzen in China ‘gewoon’. Berichten dat de
prĳzen goed zĳn zullen niet komen volgens Kneppers: “Chinezen klagen alleen. Als de prĳzen goed zĳn, zullen ze dat
niet zeggen. Het land is zo groot. Er is altĳd wel een regio
waar de verkoop minder goed gaat en daar praten ze over.”
Of de prĳzen dit jaar goed zullen zĳn, is nog de vraag. “In
het zuiden van China en het noorden van Vietnam was het
erg warm. De lelies waren daar te vroeg. In Dalat (Vietnam),
Noord China en Kunming (China) zĳn de lelies op tĳd. Maar
broeiers willen eerst de ‘oude’ lelies die al een paar weken in
de cel staan wegduwen. Deze mindere kwaliteit lelies en het
grote aanbod zorgen voor druk op de prĳs.” Het krĳgen van
een goede prĳs is voor vele broeiers belangrĳk. “Sommige
Chinese broeiers broeien 60 tot 70 procent van hun gehele
handel alleen voor die week. In Vietnam broeien ze soms
alleen maar voor Têt Nguyên Đán.” Er hangt dus veel vanaf.
De eerste berichten over Chinees Nieuwjaar die bĳ Paul
Onings van Onings Holland binnenkwamen waren wisselend, maar overwegend negatief. Onings geeft aan dat in het

zuiden van Vietnam het merendeel van de lelies op tĳd was.
“Dat komt door een stabiel klimaat. Dat maakt het plannen
makkelĳker. Maar er waren veel meer bloemen dan nodig.
Daarom zakte de prĳs voor lelies behoorlĳk. De prĳs werd
dusdanig laag dat hĳ in sommige gevallen zelfs op hetzelfde
niveau kwam van de chrysant. Daardoor werd de chrysant
onverkoopbaar en zĳn veel bloemen vernietigd. Ook gladiolen hebben het moeilĳk gehad.”

WEINIG VERSE BLOEMEN
In Noord-Vietnam was een deel van de bloemen te vroeg
door de warmte. Daarom was het aanbod verse bloemen
redelĳk schaars. Voor deze bloemen was de prĳs acceptabel.
Broeiers die te vroeg waren, ontvingen een lage prĳs. Volgens Onings zĳn de drie dagen voor de feestdag hét moment
voor de verkoop. “Dat is een korte periode. Om die reden
worden bloemen gekoeld. Deze gekoelde lelies stonden de
verse in de weg, wat resulteerde in druk op de prĳs.”
In Taiwan waren de meeste broeiers veel te vroeg. De prĳs
was net voor de feestdag goed. Het aanbod dat eerder werd
verkocht, ging voor heel lage prĳzen weg. “Veel broeiers
hebben geld verloren”, geeft Onings aan.
In China zĳn de berichten ook kritisch. De staten Guangdong en Fujian (in het zuiden van China) hebben met ongeveer dezelfde weers- en marktomstandigheden te maken gehad als Taiwan en het noorden van Vietnam. In deze staten
vindt het grootste gedeelte van de bloemenproductie rond
deze feestdag plaats. Onings: “Het moment van verkoop in
China is een paar dagen eerder vanwege de massale volksverhuizing. Soms zĳn mensen meer dan twee dagen onderweg.
Bloemen moeten daarom op het juiste moment snĳrĳp zĳn.
Bloemen die te lang in de koelcel hebben gestaan, halen
nieuwjaarsdag niet eens.”
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Vervoer van lelies in Vietnam.

Lelies op de markt in Taipei, Taiwan.
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