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Bloembollen
met toekomstroeven
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In het recente verleden werd het planten van bloembollen wat uit het oog verloren. Maar
de troeven van bloembollen zorgen ervoor dat het gebruik ervan (terug) in de lift zit.
Bart Verelst, consulent AVBS
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In het kader van biodiversiteit worden ze vaak gebruikt om
bloemenweiden aan te leggen. Een groot voordeel ten
opzichte van zadenmengsels is dat bollen sneller bloeien
en op die manier sterker staan in de strijd tegen onkruiden.
Leveranciers spelen handig in op de biodiversiteitstrend
door maatwerk aan te bieden: bepaalde bollenmengsels
zijn specifiek samengesteld om bijen aan te trekken, andere zijn meer op vlinders gericht.

Gespecialiseerde leveranciers

De hernieuwde populariteit is alleen maar goed nieuws
voor de Belgische bloembollenkwekers en handelaars.
Hoewel de binnenlandse teelt zich beperkt tot begonia’s,
gladiolen en tulpen, zijn er toch een enkele gespecialiseerde leveranciers in ons land. De kweek van begoniabollen
situeert zich in en rond Lochristi, gladiolen worden in de
Kempen gekweekt en in het noorden van het Waasland,
dicht tegen de Nederlandse grens, kweken onze noorderburen hun tulpen.

Voorjaarsbloeiers en lentebloeiers
De voorjaarsbloeiers worden gerooid net voor de winter, in
november en december. Deze bloemen worden minder
gebruikt in tuinaanleg en komen via groothandelaars in de
tuincentra terecht. De lentebloeiers worden eind juni, begin
juli gerooid. Het oogstmoment is veelal afhankelijk van de
bloeitijd. Zo worden tulpen ontdaan van hun bloem net
nadat deze opengebloeid zijn. Zonder bloem zal de focus
liggen op de wol/wortels en die zullen daardoor sterker,
dikker en voller worden.

Gedroogd of net niet gedroogd bewaring
Na het rooien, worden de bollen binnengehaald bij de
kweker. Belangrijk is dat het droogproces zo snel mogelijk
in gang wordt gezet om schimmels en verrotting uit te
sluiten. Het is de kweker die de bollen kuist, sorteert,
verpakt én uitlevert aan de groothandelaar. Er zijn twee
bewaarmethoden: het merendeel van de bloembollen
wordt gedroogd, er zijn echter ook een aantal soorten die
in frigo’s bewaard moeten worden. Dit zijn de zogenaamde
‘vlezige’ bloembollen. Ze zijn anders van structuur en
mogen absoluut niet uitdrogen. Anemone nemorosa, bepaalde alliums en lelies moeten koel bewaard worden.

Gespreid vermarkten
De gestockeerde bloembollen worden bij voorkeur snel
doorverkocht om het bewaarproces zo kort mogelijk te
houden. De afzetmarkt wordt in drie fases bediend: vanaf
15 augustus wordt er geleverd aan de tuincentra, vanaf
september starten de leveringen aan tuinaanleggers en
openbare besturen. Voor het planten van bloembollen in
bestaande grastapijten zijn er ook machines ontwikkeld. Ze
scheuren de grasmat open, laten de bloembollen op de
blote grond vallen en rollen de graszode vervolgens weer
aan.
Algemeen wordt aangenomen dat het gebruik van bloembollen in de Vlaamse tuinen nog zal toenemen, aangezien
bloemen zorgen voor kleur in de tuin én ze al heel vroeg in
het voorjaar een thuis vormen voor nuttige insecten en
vlinders. n
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