Pioenen groeien niet
meer tot in de hemel
De hete zomer van 2018 zette een rem op de uitdijende hectares pioenenteelt
bij snijbloemenkwekers. De Nederlandse kwekers kregen de oogst er namelijk
niet altijd af. Nu ook dit jaar die situatie zich enigszins herhaalde, breiden
bloemenkwekers voor het tweede jaar op rij niet uit. Dat zie je terug in de markt van
pioenplanten. Voor het eerst in tien jaar is er te veel aanbod.
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

O

p de landelijke informatiebijeenkomst Pioen bij
CNB in Bovenkarspel (kader) zette CNB-vertegenwoordiger Ron Hoogeveen de marktsituatie uiteen.
Hij krijgt nogal wat telefoontjes binnen. “Zoeken
jullie niets meer? Ik heb nog aanbod”, hoort hij dan. De
voorverkoop van planten ging goed, maar de laatste maanden stagneert de daghandel. Er is te veel aanbod. Hoeveel
areaal er aan uitgangsmateriaal in Nederland staat, durft
Hoogeveen niet te schatten.
Het overaanbod heeft verschillende oorzaken. De voornaamste is de stagnerende groei van de snijbloementeelt. De
laatste tien jaar groeide het areaal bij Nederlandse kwekers
jaarlijks tussen de 10 en 15 procent. Maar in 2018 kregen
zij door de warme zomer de hausse aan bloemen niet op
tijd geoogst; arbeid was de beperkende factor. Dat was een
wake-up call. Maar omdat drie tot vier jaar geleden kwekers
van pioenenuitgangsmateriaal er nog van uitgingen dat de
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groei nog wel even zou aanhouden, loopt het aanbod nu
uit de pas met de vraag. Dit jaar kwam er ook meer aanbod
van pioenplanten uit het buitenland. Kwekers in tot dusver
groeiende afzetlanden voor pioenplanten zoals Italië, Spanje
en Portugal, liepen tegen hetzelfde probleem aan als de
Nederlandse kwekers. Hoogeveen: “Zij hebben een paar jaar
van planten gesneden, maar rooien ze nu soms weer op en
bieden ze aan op de Nederlandse markt. Dat gaf dit jaar druk
op de markt en onrust.”

GEEN UITVAL
Het aanbod nam de laatste jaren ook toe omdat grotere
pioenensnijbloemenkwekers ook een hoek stekken zetten
om zo een graantje mee te pikken van de florerende tijd.
Naar schatting deed zo’n 30 tot 40 procent dat. Ze hielden de
planten zelf of verkochten ze.
Dit jaar viel er ook amper aanbod van planten af door slecht
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weer. Het was een zeer goed groeiseizoen met een lage
ziektedruk en omdat kwekers de laatste jaren goed hebben geïnvesteerd om voldoende en goed water te kunnen
geven bij droogte, was er ook om die reden geen uitval. De
rooiomstandigheden waren ook prima, al waren de laatste
zes weken wel erg nat.
De uitgeleverde kwaliteit is goed. Dat blijkt uit het feit dat
er van Amerikaanse exporteurs weinig reclames komen.
Volgens Hoogeveen houdt de goede exportmarkt voor pioenplanten de markt nu nog aardig op de been. Zo’n 70 procent
gaat naar landen als China, Amerika en Frankrijk, zo’n 30
procent blijft in Nederland.

‘Snijbloemenkwekers
gaan terug naar
hun ‘core business’’

PRIJS DUURDERE SOORTEN
Een deel van de uitbreiding van de stekkenteelt zat de
laatste jaren in het exclusievere, betere en duurdere assortiment. Daarvan is veel ‘gespaard’ en zijn partijen opgebouwd.
Sinds twee, drie jaar komen die soorten op de markt, waarvoor hoge prijzen worden gevraagd. “Dat geeft nu stagnatie
in de handel van die soorten. De prijs komt zwaar onder
druk te staan”, ziet Hoogeveen. Hij raadt kwekers aan de
prijzen wat lager in te zetten om zo de handel weer op gang
te krijgen. Als voorbeeld noemt hij de gele ‘Bartzella’. Een
jaar geleden was daar behoorlijk wat aanbod van en lag de
prijs op 2,75 euro voor maat 3/5. Dit afzetjaar zakte de prijs
naar 1,25 tot 1,75 euro. “‘Bartzella’ is nu op.”
Door prijsdaling kunnen duurdere soorten ook aantrekkelijk
worden voor exporteurs. Het segment tussen 2,5 euro tot
15 euro kopen zij niet omdat ze dit lastig kunnen verkopen in het buitenland. Overigens merkt Hoogeveen grote
verschillen in de marktsituatie. Sommige plantenkwekers
zijn helemaal uitverkocht, anderen en ook handelskwekerijen hebben nog aanbod. “Het is dus niet zo dat iedereen
over heeft. Zo slecht is de situatie niet.” In de markt ziet hij
schaarste van ‘Red Charm’, daarentegen is van ‘Coral Sunset’
en ‘Coral Charm’ behoorlijk veel aanbod. Om meer balans
te krijgen in vraag en aanbod, zal het aanbod terug moeten.
De CNB’er schat in dat het herstel van vraag en aanbod zo’n
twee jaar duurt.
De vertegenwoordiger ziet overigens al dat plantenkwekers
minder uitplanten. Hoogeveen: “Maar we zullen een tijdje
lagere prijzen krijgen en daar moeten we na al die jaren toch
even aan wennen.” Hij verwacht dat de contractteelt van
snijbloemenkwekers in de buitengebieden afneemt, evenals
de ‘hoekjes’ met uitgangmateriaal. “Snijbloemenkwekers
gaan weer terug naar hun ‘core business’.”

BOXEN IN ULO
Op de pioenenbijeenkomst 2018 werden de positieve uitkomsten gemeld van de proef van pioenbloemen die werden
bewaard onder ULO-omstandigheden. Twee kwekers stelden
in 2018 pioenen beschikbaar. Die werden bij CNB Bovenkarspel in dichte boxen bewaard onder ULO-condities. Wanneer
de pioenen uit de koelcel op beginnen te raken, kunnen
pioenen uit de ULO-bewaring nog zo’n veertien weken vers
worden geleverd. De eerste proef liet zien dat het werkt, er
kwam een prachtige kwaliteit uit de box mits er ook goede
kwaliteit inging.
De insteek was dit jaar deze nieuwe manier van bewaren
verder te testen. Echter, de proef is niet voortgezet; de leverancier van de boxen wilde deze niet meer gratis beschikbaar stellen. Hoogeveen noemt het een gemis dat de proef
geen doorgang kreeg. “We hadden er een hoop kennis mee
kunnen vergaren voor iedereen.”
De interesse voor deze bewaaroptie werd echter wel degelijk
gewekt. Een handvol kwekers ging dit jaar individueel
met de boxen aan de slag. Zij leverden vanaf half juli over
het algemeen hele goede kwaliteit bloemen uit de ULO en
kregen er goede prijzen voor. Hoogeveen: “Dat was zeker wel
kostendekkend.”

Landelijke bijeenkomst
Pioen
Naar de landelijke informatiebijeenkomst Pioen, georganiseerd
door Agrifirm-GMN, CNB en LTO Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen kwamen zo’n 170 belangstellenden. De marktsituatie van
pioenplanten was een van de onderwerpen. Daarnaast besprak
Peter Baltus van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw de WAB,
die 1 januari ingaat. Baltus: “Van die wet worden kwekers die
met seizoenarbeid te maken hebben, niet vrolijk. De loonkosten voor die groep arbeidskrachten komt zo’n 5 procent hoger te
liggen.” Frank van der Hoek van GMN gaf een toelichting op de
samensmelting met Agrifirm. Jeroen Groot van GMN besprak de
actualiteit wat betreft toelatingen van middelen. Hij gaf aan dat
door het wegvallen van Basta en Reglone Bold het nog belangrijker wordt om de juiste bodemherbiciden op het juiste tijdstip
toe te passen zodat de gewasveiligheid gewaarborgd blijft. “Dit
is maatwerk voor ieder perceel.” Ook gaf hij extra verdieping over
de toepassing en eigenschappen van onkruidmiddelen. Zijn collega Geert Steenhuis zette de mogelijkheden van driftreductie
met een conventionele landbouwspuit uiteen. De conclusie was
dat kwekers met een gewone veldspuit veruit de meeste middelen kunnen toepassen zonder te hoeven investeren in een nieuwe
veldspuit. “Dit kan door te kiezen voor de juiste dop. Dan hebben
telers geen drukregistratie of dubbele teeltvrije zone nodig, zijn
ze toch voor 90 procent driftreducerend én – belangrijker nog –
hebben ze een fatsoenlijk spuitbeeld.”
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