Extreem weer,
gewone oogst
Een erg koud voorjaar, hitte in juni en juli en een drijfnatte nazomer en najaar. De
bolgewassen kregen er klimatologisch flink van langs afgelopen teeltseizoen. Wat
is het effect van die extremen in de oogst? Een beeld van gladiool, lelie en dahlia.
Tekst: Jorg Tönjes | Fotografie: René Faas
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KLAAS GOOTJES

Iets minder gladiolen
De hoge zandgronden rond Garderen zijn een goede plaats voor de
gladiolenteelt van Klaas Gootjes. “Deze hoge zandgronden zijn altijd
goed rooibaar”, zegt de gladiolenkweker uit Dirkshorn. Gootjes zoekt
zijn percelen rond de hoge delen van de Veluwe, grofweg in de driehoek tussen Amersfoort, Apeldoorn en Arnhem, en in Twente.
Over de opbrengsten die de voor de bollenteelt aangepaste
Amac-rooier van de 1,80 meter brede bedden begin november binnenhaalt, is Gootjes redelijk tevreden. “Het komt door de koude nachten vroeg in het najaar en de nazomer die eerder wat nat was. Gladiolen hebben veel zon nodig. Ze houden van droog en warm. Het is in
dit teeltgebied wat minder zonnig geweest dan verder in het zuiden.”
De oogst ziet er wel gezond uit. Voor de teelt is verse grond van
belang, vrij van de schimmel die droogrot veroor-

zaakt. Die kan tientallen jaren overleven in de grond. “Daarom
rijden wij liever wat langer, dan te snel op dezelfde grond terug
te keren. De percelen die we nu rooien, zijn bij een bedrijf dat
graszoden teelt. Die heeft veel ruimte en de mogelijkheid om te
beregenen.”
De afzet komt voorzichtig op gang. “De stemming is gematigd. Er
zijn heel veel factoren van invloed, ook de Brexit, het beleid van
Trump, andere politieke spanning. Uiteindelijk moeten de mensen in die landen en ook in China, Pakistan, Iran en andere landen in het Midden-Oosten de bloemen kunnen kopen. Het is dan
net als bij de lelies: er is wat tekort geld op de markt.” Met eigen
rassen, waaronder zijn ‘Prince of Orange’, en goede teeltopbrengsten maakt het bedrijf van Gootjes het beste van seizoen 2019.
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GERT VENINGA

Lelies geen topper,
ook geen zeperd
Op het bedrijf van Gert Veninga in het Drentse Hijken zijn de lelieoogst, het spoelen en verwerken in volle gang. Veninga is tevreden
over oogstvoortgang en opbrengst. “De lelies hebben toch redelijk
wat water gehad. Hoe het rooien gaat, hangt wat af van de zwaarte
van de percelen. We rooien de zware percelen het vroegste. Onze
Oriëntals staan op lichter land.”
De opbrengsten zijn duidelijk beter dan in het droge jaar 2018 en
niet zo goed als in het groeizame 2017. “Geen topper, geen zeperd.”
Dit jaar valt vooral op dat niet-beregende percelen minder goed
presteren. Het werk in de schuur is goed te doen met soms wat
meer wortels aan de bollen. De bollen komen relatief rijp van het
land, zegt de teler.
Veninga experimenteert met chemievrij lelies telen. “Het succes
daarmee hangt af van de soort. De soorten die we zonder chemie
tegen vuur en virus teelden deden het goed. Dit jaar probeerden
we ook onkruid zonder chemie de baas te blijven in dat onderzoekje. Daardoor krijg je wel behoorlijke kosten aan het wieden. Een
nieuwe soort bleek moeilijker virusvrij te houden. Het onkruid in
de hand houden zonder chemie te gebruiken is vooral te doen bij
sterke soorten.”
Een aparte markt voor de chemievrije lelie bestaat niet. Veninga zet
de bollen regulier af. „We willen het gewoon proberen. Met de ‘Helvetia’ gaat het al drie jaar goed. Het is een robuuste lelie, al raakt hij
wat uit. Hij is wat ouder. Misschien moeten we voor deze teeltvorm
de oude soorten nog niet vergeten. Een proef om de geschiktheid
voor chemievrij telen te testen lijkt me wel goed.”
Voor de afzet heeft Veninga te maken met een stroeve markt, zeker
bij de OT’s. Overaanbod is de reden.
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PETER KOMEN

Gewoon even wachten
als het te nat is
De dahlia’s van Peter Komen groeiden dit jaar goed. Een enkele soort
bleef achter door het hete weer. Komen teelt 2 hectare van dit kleine
gewas op zijn bedrijf in Anna Paulowna. Het is wel een zeer bewerkelijk gewas met heel veel soorten, die apart verwerkt moeten worden.
Het rooien verloopt goed op het bedrijf. Als het te nat is, zit er
alleen niets anders op dan even wachten op betere omstandigheden. Komen: “We stoppen dan, omdat te nat rooien te veel werk in
de schuur oplevert.”
De grond van Komen heeft een afslibbaarheid van 2 procent. Heel
licht voor de meeste vormen van vollegrondsteelt, maar voor de
bollen prima. Die 2 procent is net genoeg om stuiven te voorkomen.
“De opbrengsten zijn voor sommige soorten gemiddeld, voor andere
ronduit goed en voor een aantal beneden gehoopt. We kunnen beregenen, maar het was een aantal weken echt veel te heet om de groei
erin te houden. Alles bij mekaar was het geen uitspringer. We hadden
wat dichter geplant, want vorig jaar werden de knollen te zwaar. Iets
kleiner is beter voor het verpakken. Toch wil je genoeg product in de
eerste maat hebben. Volgend jaar zal ik iets wijder planten. Uiteindelijk willen we een stabiele kwaliteit en maat.”
Bij dahlia’s hangt de opbrengst vooral samen met het slagen van de
stekken. Komen vermeerdert de stekken zelf. Per stek krijg je één
knol. Daarom streeft de teler naar 90 tot 100 procent slagen van
de stekken. Met een eigen kraam aan cultivars wil het bedrijf zich
onderscheiden op de markt.
Het bedrijf levert aan exporteurs die afzetten op de markten van
Engeland, Amerika, de Alpenlanden, Frankrijk en Rusland. Met een
mooi sortiment wil Komen nog wat jaartjes door kunnen. Een pas
afgestudeerde opvolger wil het stokje overnemen. “Die jongen heeft
alles in zich om er wat van te maken.”
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