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WOORD VOORAF
Van 12 t/m 18 september maakten de volgende personen een studie
reis naar het centrale en zuidelijke deel van West-Duitsland:
Ir.
Ir.
Ir.
Ir.

J. van Doesburg
U. Geling
D. Bokhorst
W.G. de Haan

Proefstation Aalsmeer
Rijkstuinbouwconsulent
Instituut voor Tuinbouwtechniek
Landbouw-Economisch Instituut

Het doel van de reis was vooral het verkrijgen van nader inzicht in de
recente ontwikkelingen in de teelt en afzet van bloemisterijgewassen in
het genoemde deel van de Bondsrepubliek. Daartoe werden bezoeken ge
bracht aan produktiebedrijven en aan inrichtingen voor de afzet van
bloemisterijprodukten. Tevens werden besprekingen gevoerd op enkele
instellingen van tuinbouwkundig onderzoek in het bezochte gebied.
Tijdens de studiereis werd het volgende programma afgewerkt:
Zondag

12 sept.: Reis Nederland - Geisenheim
Ontvangst ten huize van prof. W.U. von Hentig.

Maandag

13 sept.: Besprekingen op het Instituut fur Zierpflanzenbau
van de,Lehr- und Forschungsanstalt Geisenheim,
gevolgd door bedrijfsbezoek aan Ludwig Kienzler
te Gensingen en Fa. Hartmann und Sohn te Bad
Kreuznach.

Dinsdag

14 sept.: Bezichtiging van de groothandelsmarkt te Frankfurt.
Bedrijfsbezoek aan Gebr. Kauth te Hattersheim en
de fa. Sinau te Frankfurt.

Woensdag 15 sept.: Bedrijfsbezoek rond Stuttgart aan Englert Jr. te
Horrheim en Englert Sr., Klemm te Stuttgart, Munz
te Waiblingen.
Donderdag 16 sept.: Bezichtiging bloemengroothandelsmarkt te Stuttgart
en de "Fleurfrisch"-markt aldaar. Bedrijfsbezoek
aan fa. Rieger te Nürtingen, G. Vatter te
Bernpflengen, Beek te Metzingen en Fa. Haag te
Stuttgart.
Doorreis naar Freising - Weihenstephan.
Vrijdag

17 sept.: Besprekingen met Prof. A. Vogelmann, Prof.
W. Rothenburger en medewerkers Weihenstephan
(dependance T.U. München).
Bezoek aan Lehr- und Forschungsanstalt en door
reis naar Bamberg.

Zaterdag

18 sept.: Bedrijfsbezoek aan Robert Maier te Bamberg.
Terugreis naar Nederland.
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In totaal werden 13 bedrijven bezocht, waarvan enkele zeer grote,die
uit verschillende sub-bedrijven bestaan.
Een woord van dank zijn de rapporteurs verschuldigd aan Prof.
W.U. von Hentig, directeur van het Institut für Zierpflanzenbau te
Geisenheim, de heer H. Kauth, rozenkweker te Hattersheim, ing. P. Stigler,
voorlichter in het gebied Nord-Württemberg en Prof. A. Vogelmann,
directeur van het Institut für Zierpflanzenbau van de Technische Uni
versität München, voor hun medewerking tijdens de studiereis.

Aalsmeer, juli 1972.
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SAMENVATTING
Algemene aspecten van de Westduitse bloemisterij
- West-Duitsland is in Europa, gemeten naar glasareaal, één van de
grootste, zo niet de allergrootste producent van bloemisterijgewas
sen. Het areaal dat in-1969 rond 2 100 ha lag, vertoonde in de loop van
de zestiger jaren een sterke groei, doch vertoont thans stabilisatie
verschijnselen. Opvallend is het relatief hoge percentage (+ 20%) dat
het platglas in het totale glasareaal inneemt.
- Onder de snijbloemen (1300 ha in 1969) is de chrysant het belang
rijkst, gevolgd door de anjer en de roos.
- De oppervlakte aan potplanten onder staand glas bedraagt ruim 300 ha,
met daarnaast - naar kan worden aangenomen - nog een grotere op
pervlakte onder platglas. Cyclamen, potchrysanten, azalea's en perk
en balkonplanten vormen de voornaamste produkten.
- De bloemisterij is vooral gelokaliseerd in de dichtbevolkte gebieden
van de Bondsrepubliek; ook de oppervlakte bloemisterij onder glas per
hoofd van de bevolking is in deze gebieden het grootst. Centra in de
Nederlandse betekenis van het woord treft men niet aan. In ZuidDuitsland komt rond Stuttgart een zekere concentratie van bloemiste
rij onder glas voor.
- De voor de bloemisterij gunstige gronden bij de steden zijn duur. Bo
vendien ligt het land vaak niet gelijk en moet het eerst gedeeltelijk
worden afgegraven voor er kassen op kunnen worden gebouwd.
- Water van goede kwaliteit is schaars. Veelal zijn extra voorzieningen
noodzakelijk om het te ontharden of te ontijzeren. Op veel bedrijven
komen bassins voor waarmee regenwater kan worden opgevangen.
- De uurlonen vooral van vreemd personeel liggen lager dan in Neder
land. Daarnaast is de huisvesting van de werknemers veelal een zaak
voor het bedrijfshoofd.
Daarbij komen op de grote bedrijven vaak nog uitstekende voorzienin
gen voor het personeel in de "Sozialräume" voor, waar zich douches,
toiletten, drankenautomaten, eetzalen etc. bevinden.
Als gevolg van één en ander kan men stellen dat de "arbeidskosten"
bepaald niet lager zijn dan in Nederland.
West-Duitsland als importland van bloemisterijprodukten
- Ondanks de grote eigen produktie importeert West-Duitsland zeergro
te hoeveelheden bloemisterijgewassen; in 1971 voor een waarde van
meer dan 1/2 miljard DM. Van deze importen is 70% van Nederlandse
en 20% van Italiaanse herkomst. Gedurende de laatste jaren is het
Nederlandse marktaandeel ten koste van het Italiaanse vergroot.
Verbruik en afzet van bloemisterijprodukten
- De meeste Westduitse producenten van bloemisterijprodukten hebben
een eigen afzet opgebouwd via een eigen bloemwinkel, via de grootmarkt of via de toelevering aan winkels (evt. supermarkten).
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Het veilingsysteem in West-Duitsland is nooit erg populair geweest,
en waar het voorkomt floreert het niet geweldig.
Het verbruik van bloemisterijprodukten is in West-Duitsland gedu
rende de laatste jaren sterk toegenomen, waarbij zich waarschijnlijk
ook wijzigingen hebben voorgedaan in consumptiegewoonten. Neder
land heeft hier sterk van geprofiteerd. Het valt aan te nemen dat een
verdere vergroting van het verbruik in West-Duitsland allereerst met
Nederlandse produkten zal geschieden. In ieder geval bij snijbloemen,
in mindere mate bij potplanten, heeft Nederland een belangrijke, zo
. niet beslissende voorsprong.
De afzet via warenhuizen en grootwinkelbedrijven (Zweiter Absatzweg)
is ook in Duitsland op gang gekomen, doch vertoont dezelfde kinder
ziekten als in Nederland. Voorlopig zal dit medium niet meer dan van
aanvullende betekenis zijn.
De structuur van de produktie
De sterk overheersende eigen afzet met vaste klantenbindingen, hetzij
aan de consument hetzij aan de bloemendetailhandel, heeft tot gevolg
: dat de teler een breed sortiment moet kunnen aanbieden, hetgeen re
percussies heeft voor de structuur van de produktie. Er is nl. weinig
specialisatie, men treft vele teelten aan op hetzelfde bedrijf, hetgeen
vaak ten koste gaat van de kwaliteit, terwijl de produktiekosten erdoor
worden opgeschroefd.
Gemiddeld ligt bij snijbloemen de kwaliteit beneden die van het Neder
landse produkt, dat bovendien tegen lagere produktiekosten kan worden
voortgebracht. Ook wanneer tot diep in West-Duitsland wordt inge
voerd, hetgeen dus gepaard gaat met aanzienlijke transportkosten,
blijkt het Nederlandse produkt goed te kunnen concurreren met hetgeen
op de Duitse bedrijven wordt voortgebracht. Duitse groothandelaren
geven vaak de voorkeur aan Nederlandse produkten daar deze in gro
tere hoeveelheden van meer uniforme kwaliteit, en bovendien in gro
tere verscheidenheid worden aangeboden.
De produktiestructuur in West-Duitsland wordt vooral door een fiscaal
regime in stand gehouden. Specialisatie zou nl. zeer wel mogelijk zijn,
wanneer men tegelijkertijd de voor de afzet vereiste produkten in vol
doende mate zou kunnen aankopen via de groothandel. Hoewel dit laat
ste in beginsel zeer wel mogelijk is, betekent dit, dat ze fiscaal anders
worden behandeld, wanneer de bedrijven boven een bepaalde grens
"zukaufen". Blijkbaar vormt dit een zwaarwegende factor. Van Westduitse zijde wordt dan ook met klem op verandering in de fiscale wet
geving aangedrongen.
In het algemeen bestaat er een toenemende beduchtheid voor de bui
tenlandse concurrentie, met name op het gebied van de snijbloemen
teelt. Daarbij gaat het niet alleen om de bedreiging door importen van
uit Nederland, doch ook vanuit Israël, en op wat langere termijn van
uit Oosteuropese landen. Het is overigens zeer de vraag of WestDuitsland deze laatste uit overweging van buitenlandse (Oost)politiek
wel een halt zal toeroepen.

In het algemeen is het gemiddelde niveau van de bedrijfsvoering als
gevolg van de geringe specialisatie in West-Duitsland lager dan in
Nederland. Wel moet worden gesteld dat met name op grote gespecia
liseerde bedrijven een zeer hoog peil met bedrijfsvoering en planning
is bereikt. Dit is mede te danken aan de goede scholing van de tech
nische leiding van het bedrijf. Hieraan kunnen vele Nederlandse be
drijven een voorbeeld nemen.
Ook nu is weer opgevallen dat op individuele bedrijven in WestDuitsland veel meer gedaan wordt aan selectie en veredeling dan in
Nederland.
De technische uitrusting van de bedrijven
In de kassenbouw is weinig of geen uniformering. In het algemeen zijn
de kassen nogal zwaar van constructie, waarbij de kappen zelden min
der dan 10 m breed zijn. Gevolg: hoge investeringen, neerkomend op
DM 60-80 per m2 (kale kas); voor V enlo-kassysteem: 40-50 DM per
m2. Slechts op één bedrijf werd een recent gebouwde kas met 3.20 m
kapbreedte aangetroffen, waarvan de bouwkosten, incl. de verwarmingspijpen, op DM 32,50 per m2 kwamen.
De bouwtechnische voorschriften verhinderen vaak het bouwen van
lichtere constructies. Er is een overgang merkbaar van de bouw van
vrijstaande kassen naar blokbouw.
Plastic kassen worden op verschillende bedrijven aangetroffen, kosten
20-30 DM per m2. Een bezwaar is de onvoldoende luchtingsmogelijkheid. Elk jaar moet de folie worden vernieuwd. Er is een ontwikkeling
gaande naar het gebruik van doorzichtige plastic golfplaten als kapbedekking, welke voor vijf jaar worden gegarandeerd.
Een andere ontwikkeling is de invoering van dubbele plastic folie, die
kan worden "opgeblazen", waardoor een isolerende luchtbuffer ont
staat. Deze dubbele folie zou voor twee jaar worden gegarandeerd.
De investeringen in bedrijfsuitrusting bedragen al vlug 100-120 DM
per m2; bij potplanten lopen ze op tot 150 DM per m2. Voor de grond
lopen de prijzen zeer uiteen, tot meer dan 10 DM per m2 in de nabij
heid van de steden.
Als gevolg van deze hoge investeringen zijn de jaarlijkse kosten aan
rente en afschrijving eveneens zeer hoog. Dit is één van de oorzakën
waarom de produktiekosten in West-Duitsland hoger zijn dan in Neder
land.
Bij de kasluchting wordt doorgaans niet alleen via de nok gelucht, doch
ook via de gevels, waarbij verschillende systemen bestaan. Op de
meeste bedrijven is de kasluchting volledig geautomatiseerd met de
luchttemperatuur als criterium. Op enkele bedrijven wordt matraskoeling toegepast, met goed resultaat. Men treft vaak ventilatoren in
de kas aan, om de luchtcirculatie te bevorderen.
Het gebruik van zware olie vindt lang niet zo algemeen toepassing als
in Nederland. Oorzaak: de geringe prijsverschillen tussen zware en
lichte olie (prijzen in de orde van grootte van DM 105 per ton).
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- Water geven bij potplanten is zeer algemeen gemechaniseerd, waar
bij valt te onderscheiden:
1. Zandbedsysteem, het meest toegepast,
2. Qnderbevloeiing op betontafels,
3. Volmatic-systeem (druppelbevloeiing via een slangensysteem). Dit
systeem wordt ook wel toegepast bij de teelt van gerbera, met zeer
goede resultaten.
- Bij de teelt van hooggroeiende snijbloemen (anjers, rozen) wordt op
enkele bedrijven gebruik gemaakt van zelfrijdende sproeiwagens, rij
dend over de zich boven het gewas bevindende verwarmingsbuizen,
of over speciaal aangebrachte rails. Vanaf deze wagen hangen korte
re of langere slangen in de paden tussen de bedden, en kan op elk ge
wenste hoogte water worden gegeven (overdruk 6-8 atm.).
Dezelfde installatie kan ook worden gebruikt voor de toediening van
overbemesting, het uitvoeren van ziektenbestrijding (40 atm. over
druk) , voor gewasbevochtiging en voor cyclische belichting. Deze
sproeiwagens beslaan de gehele breedte van de kap en kunnen, al naar
gelang de bestaande situatie, over de gehele lengte van de kas rijden.
- Schermen wordt in vele gevallen, ook op kleine bedrijven mechanisch
uitgevoerd met behulp van geweven doek (textiel of kunststof). Daarbij
werden diverse systemen toegepast, waarbij de netten vanuit de nok
naar de goten werden getrokken, of waarbij de netten in de lengterich
ting van de nok werden gespannen. De investeringen komen daarbij in
de orde van grootte van 15-20 DM per m2. Automatisering is in be
ginsel mogelijk, doch werd (nog) niet toegepast.
In enkele gevallen was de scherminstallatie buiten de kassen aange
bracht.
Verduistering bij chrysanten en Poinsettia's werd eveneens zeer al
gemeen elektrisch-mechanisch (druk op de knop) uitgevoerd.
- Zeer opmerkelijk was het gebruik van het "plantenrad" op een bedrijf
bij de teelt van jonge planten van Saintpaulia. Oppervlaktewinst van
130%, bij een investering van rond 100 DM per m2. Het gebruik van
het plantenrad geeft daarbij een belangrijke besparing op arbeidskos
ten en op brandstofgebruik. Op bedoeld bedrijf had het plantenrad een
verdere ontwikkeling doorgemaakt. In de oude uitvoering had het een
doorsnede van + 2 meter, in een nieuwere + 4 meter.
Beperkende factoren:
a. systeem alleen bruikbaar bij planten met geringe lichtbehoefte;
b. alleen toe te passen bij laaggroeiende planten.
Onderwijs en onderzoek
- Op de grote bedrijven is er veel vraag naar afgestudeerden bij het ho
ger onderwijs, vooral van de Ingenieursschuien.
- Het onderzoek is in Duitsland sterk verweven met het onderwijs. Het
wordt op verschillende niveaus uitgevoerd, nl. op universiteiten,
Ingenieursschuien en Meisterschulen.
- De financiering van het onderzoek blijkt geen stevige grondslag te heb
ben. De bijdrage van het bedrijfsleven is gering, en onregelmatig. Een
behoorlijke programmering kan als gevolg daarvan niet worden opgezet.
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Coördinatie van onderzoektaken tussen de diverse instituten is dan
ook zeer noodzakelijk. De indruk bestaat dat deze op lager niveau
(Meisterschulen) beter is dan op hoger niveau. Bovendien dringt zich
de indruk op dat er teveel vermenging optreedt tussen direct op de
praktijk gericht en meer fundamenteel onderzoek. Dit zal wel een ge
volg zijn van de financiering ad hoc, die noodgedwongen moet worden
geaccepteerd. In Weihenstephan is thans een "elektronische Daten
verarbeitung" op gang gekomen, die veelbelovend is.
De voorlichting is nog weinig ontwikkeld, en daardoor ook weinig ge
specialiseerd. De voorlichters dienen een zeer breed terrein te be
strijken, van teeltkunde tot en met bedrijfseconomie, met als toe
gift inrichting van bloemenwinkels.
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HOOFDSTUK I
ALGEMENE ASPECTEN VAN DE WESTDUITSE BLOEMISTERIJ

§ 1. Enkele algemene gegevens
Klimatologisch vertoont West-Duitsland vrij grote verschillen. In
N.W. Duitsland lijkt het klimaat veel op dat in Nederland. In het zuiden
van West-Duitsland, ruwweg het gebied ten zuiden van de rivier de
Main, vertoont het klimaat continentale trekken; dit resulteert in ge
middeld hetere zomers en koudere winters dan men in Nederland ge
woon is. Voor de tuinbouwbedrijven vraagt dit om aanpassingen in de
bedrijfsuitrusting; in de glassector b.v. meer luchtingsmogelijkheden en
meer behoefte aan schermmateriaal. Tevens betekent dit dat bij winterteelten meer calorieën moeten worden toegevoegd, m.a.w. het brand
stofverbruik is dan hoger, waardoor hogere eisen aan de verwarmings
installatie worden gesteld.
Daar bovendien de prijs van stookolie in West-Duitsland hoger ligt
dan in Nederland (orde van grootte f. 105,- per ton voor zware olie),
zijn voor vergelijkbare stookteelten de brandstofkosten hoger dan in
Nederland. Mede hierdoor ên door de toenemende concurrentie van Ne
derland en Israël is b.v. de teelt van doorgestookte rozen op vele Duit
se bedrijven niet aantrekkelijk.
De geringe specialisatie op vele bedrijven ontmoet bezwaren t.a.v.
het bereiken van een optimale teelttechniek. Men kan dan ook aannemen
dat op dergelijke bedrijven de stukopbrengsten en/of kwaliteit van de ge-*
wassen doorgaans lager zijn dan in Nederland. In combinatie met de
eerder genoemde factoren betekent dit dat de kosten per eenheid daar
door hoger liggen dan in Nederland.
De bedrijfsuitrusting, het niveau van het personeel en de planning op
enkele grote vermeerderingsbedrijven kunnen een vergelijking met over
eenkomstige Nederlandse bedrijven glansrijk doorstaan.
In dit verband kan men zich afvragen of op die overeenkomende Ne
derlandse bedrijven aan het niveau van het leidinggevende personeel geen
hogere eisen moeten worden gesteld.
In het ditmaal bezochte deel van zuidelijk West-Duitsland blijkt gietwater van goede kwaliteit schaars te zijn. Vaak zijn extra voorzieningen
noodzakelijk om het water te ontharden of te ontijzeren. Op vele bedrij
ven komen dan ook bassins voor, waarin regenwater wordt opgevangen.
Gewezen werd op de soms zeer hoge grondprijzen. Juist omdat eigen
afzet bij de meeste Westduitse bloemisterij bedrijven voorop staat, is
situering van de bedrijven in de nabijheid van de grote steden (consump
tiecentra) van veel belang. Dit stuwt de grondprijzen omhoog, waarbij
dan nog komt dat lang niet alle gronden geschikt zijn, vanwege de onge
lijke ligging. Voor goed geschikte percelen op niet te grote afstand van
de steden worden prijzen betaald van DM 7.50 - 10.- per m2.
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De kassenbouw is aan strenge bouwtechnische voorschriften gebon
den. Het gevolg hiervan is dat de kasconstructies wel zeer degelijk zijn,
maar ook zeer duur in aanschaf.
Investeringsbedragen in de orde van grootte van DM 60 - 70 per m2
zijn eerder regel dan uitzondering. De totale investeringen in bedrijfsuitrusting komen daardoor in vele gevallen in de orde van grootte van
DM 100 - 120 per m2, op potplantenbedrijven tot DM 150 per m2.
De uurlonen voor vreemd personeel liggen wat lager dan in Neder
land. Ten tijde van de studiereis (september 1971) verdiende een all
round vakman hoogstens 7 DM per uur (incl. sociale lasten). Een bui
tenlandse werknemer (er zijn er velen, ook in de bloemisterij) komt
meestal niet verder dan DM 5 per uur. Daarbij mag echter niet uit het
oog worden verloren dat de huisvesting van de werknemers in vele ge
vallen door de werkgevers wordt verzorgd en betaald. Ook worden met
name op de grotere bedrijven uitstekende voorzieningen voor het per
soneel getroffen in de vorm van "Sozialräume". Deze bestaan uit eetgelegenheden, douches, toiletten, drankenautomaten e.d. De wetgeving
t.a.v. deze punten zal hier niet vreemd aan zijn. Als gevolg van deze
emolumenten kan worden aangenomen dat de bruto uurlonen in feite even
hoog, zo niet hoger zijn dan in Nederland.
§2. Areaalsontwikkeling
Even als dat in Nederland het geval is, vertoont de teelt van bloe
misterijgewassen in West-Duits land een expansie. De cijfers van tabel 1
geven hiervan een nadere illustratie, waarbij tevens de overeenkomsti
ge Nederlandse cijfers en die van enkele andere Europese landen zijn
vermeld.
Tabel 1. Areaal bloemisterij onder glas, 1960-1971
West-Duitsland
Nederland
Italië
Ver. Koninkrijk
Denemarken

1960

1966

1969

1075
498
561
339
146

1635
1026

2 078
1526
1766
501
422

•
•

•

1971
1876
•
•
•

Bron: CBS, Statistisches Bundesamt, AIPH.
Uit deze cijfers blijkt dat tot 1969 de groei van het Westduitse areaal
in absolute zin ongeveer even sterk was als in Nederland, doch dat re
latief gezien de groei in Nederland veel sterker is geweest. Daar tellin
gen voor het gehele gebied van de Bondsrepubliek slechts lx per 3 jaar
worden gehouden zijn geen gegevens beschikbaar om de ontwikkelingen
na 1969 te vergelijken.
Het is evenwel bepaald niet uitgesloten dat rond 1970 de expansie in Ne
derland ten koste van die van West-Duitsland is gegaan.
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In Italië en Denemarken heeft de groei van het glasareaal in de pe
riode 1960-1969 ongeveer in dezelfde mate als in Nederland plaatsge
vonden. Die van het Verenigd Koninkrijk daarentegen is belangrijk min
der geweest.
Veel meer dan een indicatie kunnen deze cijfers niet geven; daarvoor
bestaat er te weinig overeenkomst tussen de diverse nationale opper
vlaktestatistieken. Ook komen verschillen voor in de opgaven per land.
Zo vermeldt de AIPH voor West-Duitsland een oppervlakte bloemisterij
gewassen onder glas van 1400 ha in 1960 en 1925 ha in 1969. Laatstge
noemde cijfers zouden wijzen op een aanzienlijk minder sterke groei van
het bloemisterijareaal dan blijkt uit de cijfers van het Statistisches
Bundesamt.
De teelt van bloemisterijgewassen in de open grond is in West-Duits
land veel omvangrijker dan in Nederland. Het gaat hier om een opper
vlakte in de orde van grootte van 5 000 ha, incl. vaste planten (1969).Ter
vergelijking de volgende cijfers van andere landen:
Nederland
Italië
Denemarken
Ver. Koninkrijk

900 ha
6 000 ha
300 ha
4 500 ha

In tegenstelling tot Nederland wordt bij de telling bloementeelt open
grond in West-Duitsland een vrij grote differentiatie doorgevoerd. In het
kader van dit verslag wordt daar evenwel niet nader op ingegaan.
§ 3. Samenstelling van het g l a s a r e a a l
Tabel 2 geeft een indruk van de samenstelling van het glasareaal ten
behoeve van de bloemisterijproduktie in West-Duitsland. Opvallend is
het relatief grote aandeel (+ 20%) van het platglas in het geheel.
In Nederland is bij de Landbouwtelling het onderscheid platglasstaand glas voor het laatst gemaakt in 1967. In dat jaar bleek de opper
vlakte bloemisterijgewassen onder platglas 63 ha (= 5%) te bedragen.
(Tabel 2 zie blz. Î5).
Opvallend in tabel 2 is voorts, naast het grote aandeel van het platglas,
de uitbreiding die het platglas in recente jaren heeft ondergaan. Dit in
tegenstelling, naar kan worden aangenomen, met de Nederlandse ontwik
keling.
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Tabel 2. Samenstelling van het glasareaal, bestemd voor bloemisterijprodukten in West-Duitsland (in ha)
1969

1966

-

6 maanden en meer in gebruik:

1038
51

1089

62
189

251

staand glas verwarmd
"
" onverwarmd

100
40

140

126
27

153

plat
"

16
140

156

16
153

169

staand glas verwarmd
"
" onverwarmd
plat
"

glas verwarmd
" onverwarmd

1431
57
62
m

1488
268

minder dan 6 maanden in gebruik

glas verwarmd
" onverwarmd

Totaal verwarmd
staand glas
plat
glas

1138
78

1557
78

Totaal stand glas
Totaal plat glas
Totaal-generaal

1229
406
1635

1641
437
2 078

Bron: Statistisches Bundesamt.
§4. Localisat.ie van de bloemisterijproduktie
Het bijgevoegde kaartje geeft een overzicht van de deelstaten van de
Bondsrepubliek, waarbij tevens de aantallen inwoners per deelstaat zijn
vermeld.
De telling 1969 geeft voor de verschillende deelstaten de volgende
cijfers m.b.t. het bloemisterij areaal onder glas (tabel 3).
Tabel 3. Arealen bloemisterij onder glas per deelstaat en per hoofd
van de bevolking
Deelstaat

1966
ha

Sleeswijk-Holstein
84
Nedersaksen (incl.
Bremen en Hamburg)
341
Noordrijn-Westfalen
546
Hessen
105
Baden Württemberg
237
Beieren
200
Rijnland-Pfalz en Saarland 84
W.-Berlijn
39
West-Duitsland
1636
Nederland

1969 Oppervlakte glas (m2) per hoofd
ha
van de bevolking (1969) x 1000
97

400

454
690
140
302
233
115
45
2 078
1526

480
410
265
340
220
245
210
340
1175

Figuur 1. Deelstaten van West-Duitsland met aantal bewoners (1967) in miljoenen
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Uit de tabel blijkt dat de oppervlakte bloemisterij onder glas voor
ruim de helft is geconcentreerd in het dichtbevolkte noordwestelijke
deel van de Bondsrepubliek, terwijl de per hoofd van de bevolking be
schikbare oppervlakte glas er eveneens het grootst is. De Midden- en
Zuidduitse deelstaten vertonen per hoofd van de bevolking een duidelijk
kleinere oppervlakte bloemisterij onder glas, waarbij overigens het cij
fer voor Baden-WUrttemberg er zeer duidelijk "uitspringt". In deze
deelstaat en met name in de omgeving van Stuttgart heeft men de groot
ste concentratie glastuinbouw van Zuid- en Middel Duitsland. Zij het dat
van centra in de Nederlandse betekenis niet kan worden gesproken.
§5. De belangrijkste teelten
a. Snijbloemen
Tabel 4 geeft een indruk van de arealen van de voornaamste snijbloe
menteelten onder glas in 1969.
Tabel 4. De voornaamste snijbloementeelten onder glas (1969 in ha)
Land
Slees wijk-H
Nedersaksen 1)
N.Rijn-Westfalen
Hessen
Baden-W.
Beieren
Rijnland-Pfalz en Saarland
West-Berlijn

Roos
7
60
73
17
21
6
5
6

An Chry Free- Snij- Ove To
groen rige taal
jer sant
sia
16
8
55 77
114 154
9
22
42
50
39
14
9
23
1
9

2
22
25
3
16
5
2
1

6
10
23
6
7
6
4
1

14
65
133
17
51
28
16
12

53
289
522
74
187
98
59
30

Totaal 1969

195

252

390

76

63

336 1312

Totaal 1966

119

206

266

57

70

290 1008

1) inclusief Hamburg en Bremen.

Nederland

1969 1 526
1966 1026

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de snijbloemenproduktie het sterkst
in de deelstaat Noord rijn-Westfalen is geconcentreerd (40%), gevolgd
door Nedersaksen (20%), dank zij Hamburg.
De chrysant is de belangrijkste snijbloem, daarna volgen de anjer en
de roos. In Nederland is de roos veruit de belangrijkste snijbloem, ge
volgd door de chrysant en de anjer.
b. Potplanten
In tegenstelling tot Nederland geeft de driejaarlijkse Westduitse land
bouwtelling een grote differentiatie t.o.v. potplanten.
Allereerst wordt onderscheid gemaakt in de volgende gewassen:
Cyclamen, Lorraine en Elatior begonia's, Hortensia's, Potchrysanten,
Azalea's, Erica gracilis.
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Perk- en balkonplanten, met als onderverdeling
Pelagornium
Hyacinten
Begonia semperflorens
Overige
Groene planten en bladplanten, met als onderverdeling
Ficus
Monstera
Sansevieria
Overige
Overige potplanten, met als onderverdeling
Bromeliaceëen
Cactaceëen
Overige (bloeiende) planten
De gegevens inzake bovenstaande indelingen worden vermeld in aan
tallen planten, waarbij bovendien nog onderscheid wordt gemaakt in:
Fertigware, Halbfertigware en Jungpflanze.
In tabel 5 zijn enkele cijfers van de tellingen 1966 en 1969 naast el
kaar gezet.
Tabel 5. Enkele belangrijke potplanten in West-Duitsland (in miljoen st.)
End
produkten

Half
produkten

Jonge
planten

Cyclamen

1969
1966

22,5
22,9

4,5
3,0

9,7
10,0

Lorraine- en
Elat ionbegonia 's

1969
1966

4,0
2,6

0,5
0,2

1,0
0,8

Hortensia

1969
1966
1969
1966

4,4
4,7
11,0
7,5

1,3
1,4
0,6
0,5

1,4
1,2
33,0
5,0

Azalea

1969
1966

12,7
9,8

4,4
3,7

3,2
2,4

Erica gracilis

1969
1966

9,7
5,1

2,7
1,3

4,7
2,0

1969
1966

176,2
62,1

11,7
3,6

28,8
13,8

Potchry sant

Perk- en
balkonplanten

Uit tabel 5 blijkt, dat met uitzondering van cyclamen en hortensia's,
bij alle vermelde planten een uitbreiding van de teelt plaatsvond. Zeer
sterke uitbreidingen deden zich voor bij potchrysanten en perkgoed.
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HOOFDSTUK II
WE ST-DUITSLAND À LS IMPORTLAND VAN BLOEMISTERIJPRODUKTEN

Ondanks het feit dat van West-Europa de produktie van bloemisterijgewassen in West-Duitsland het grootst is, voert dit land in toenemende
mate in om zijn behoefte te dekken. West-Duitsland kent een groot en
toenemend gebruik van bloemisterijprodukten.
De oorzaak van de sterk stijgende importen moeten, voor zover
Nederland betreft, worden gezocht in een sterk concurrerende aanbiedingsprijs, groot sortiment, uniforme partijen van goede kwaliteit, praktich constante aanbiedingsmogelijkheid, een snelle, efficiënte en slag
vaardige aflevering tot op de toonbank van de winkel. Een andere oor
zaak is dat in West-Duitsland de bloemisterijproduktie weinig is gespe
cialiseerd. Dit is stellig het geval in vergelijking met Nederland. Hier
bij komt nog dat de investeringen in bedrijfsuitrusting op vele Westduitse bedrijven veel hoger zijn dan in Nederland.
Komt men in Nederland per m2 op een investering in de orde van
grootte van f. 60,- à f. 70,- per m2, in West-Duitsland komt men al spoe
dig op DM 100,- en hoger. Voegt men hieraan toe, dat de stuksopbreng
sten - afgezien van de relatief weinig voorkomende gespecialiseerde be
drijven - in ieder geval niet hoger (eerder lager) zullen zijn, dan bete
kent dit dat de kostprijs per stuk (bos) in West-Duitsland in vele geval- \
len hoger zal zijn dan b.v. in Nederland.
Dit is een van de belangrijkste oorzaken (naast betere kwaliteit) dat de
importen van bloemisterijprodukten uit Nederland, met name van snij
bloemen, in West-Duitsland gedurende de laatste jaren zo snel zijn toe
genomen. Daarbij treedt in toenemende mate het verschijnsel op dat de
Nederlandse exporteurs Duitse "Endverkaufbetriebe" direct bevoorra- t
den, dus met uitschakeling van de Duitse groothandel. Deze ontwikkeling
wordt niet overal in West-Duitsland met gejuich begroet 1).
De volgende cijfers geven van een en ander een indruk 2) :
Tabel 6. Importen van snijbloemen in West-Duitsland
Toeneming in %
Toeneming in %
xl 000 kg
x 1000 DM
t.o.v. vorig jaar
t.o.v. vorig jaar
1965
181 303
192 792
1966
196 266
8,2
225 497
16,8
226 639
1967
15,4
238 265
5,7
1968
273104
20,4
279 477
17,2
332 756
1969
21,8
329 892
18,2
420198
1970
26,2
409158
22,8
509 991
1971
21,4
508 723
25.6
1) Zie "Zierpflauzenbau", 7, 29-3-1972 en 10, 10-5-1972.
2) De cijfers van de tab.9,10enllzijnafkomstigv.h. Stat. Bundesamt.
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Uit tabel 6 blijkt dat de volumevergrotingen gedurende de laatste ja
ren in de orde van grootte van 20-25% hebben gelegen; de geldsbedragen
daarentegen ondervonden een steeds toenemende stijging.
Het blijkt dat Nederland bij deze importen steeds meer de eerste
viool speelt; de positie van de enige werkelijke belangrijke concurrent
(Italië) wordt meer en meer overschaduwd (tabel 7).
Tabel 7. Importen van snijbloemen, naar land van herkomst
1968
Nederland
Italië
Frankrijk
Israël
Spanje
Zuid-Afrika

164
79
10
3
5
3

x milj. kg DM
1969 1970 1971
208
89
11
6
6
3

768
90
15
12
4
2

354
97
17
18
3
2

1968

In %
1969 1970

1971

58,5
28,0
3,7
1,2
2,0
1,0

63,0
27,0
3,3
1,9
1,7
0,9

70,3
19,4
3,3
3,5
0,7
0,5

66,0
22,0
3,7
3,0
1,0
0,6

Opvallend in tabel 7 is ook dat Israël zijn vooralsnog bescheiden
marktaandeel regelmatig vergroot; dat van de andere landen is vermin
derd. Gaat men de ontwikkeling van de belangrijkste snijbloemen afzon
derlijk na, dan blijkt - voor zover de cijfers dit toelaten - de Nederland
se positie van rozen en bolbloemen zeer sterk te zijn; bij anjers blijkt
Italië de belangrijkste leverancier te zijn, met Nederland overigens als
"goede tweede". Ook ten aanzien van "overige snijbloemen" is Nederland
op de Duitse importmarkt sterk overheersend.
Tabel 8. Snijbloemenimporten per produkt, naar land van herkomst
(in DM 1 000)
1971
1968
1969
1970
Nederland
47 317
35 345
Anjers
36 054
36 454
46 435
52 752
64292
77 399
Rozen
30 029
55 787
85 835
Bolbloemen
42 882
Overige
51 309
110 614
142 276
76 077
698
1022
Gedroogd
1174
1245
Italië
66 994
74 592
Anjers
58 258
65 439
3188
5 360
Rozen
3711
2 764
21
981
1075
Bolbloemen
41
16 355
17 757
16 793
Overige
16 356
1528
1788
Gedroogd
1844
1563
Frankrijk
Anjers
Rozen
Bolbloemen
Overige
Gedroogd
20

6 392
422
125
3 561
172

6 092
637
219
4138
143

10 264
414
278
3 648
417

11747
505
502
3 581
331

Wat in tabel 8 opvalt is, dat de stijging van de import van Italiaanse
anjers van dezelfde orde is als die uit Nederland, ondanks de sterke ver
groting van de anjerarealen in Italië.
De sterke groei van de Westduitse bloemisterijproduktie en de zeer
sterk gestegen importen, vooral van snijbloemen, zijn mogelijk geweest
dank zij de welvaartsexplosie die zich in West-Duitsland in de loop van
de jaren zestig heeft voorgedaan. Daarbij heeft zich tevens een wijziging
voltrokken in het gebruik van bloemisterijprodukten, dat in toenemende
mate in het normale consumptiepatroon is en wordt geihtegreerd. Vol
gens cijfers van de AIPH 1) zou in 1970 per hoofd van de Westduitse be
volking voor een bedrag van Zw.fr. 51,60 aan bloemisterij artikelen zijn
besteed, tegenover (volgens dezelfde bron) Zw.fr. 38,84 in 1967. Hoewel
de wijze van berekening van dit cijfer bezwaren ontmoet duidt het toch
op een aanzienlijk toegenomen verbruik. Het is daarbij bepaald niet uit-~
gesloten te achten dat het sterk vergrote aanbod van het - relatief goed
kope en kwalitatief goede - Nederlandse produkt bevorderend heeft ge- /
werkt op dé toeneming van de vraag en van het verbruikscijfer.
Al eerder is erop gewezen dat Nederlandse exporteurs in Duitsland
als grossier beginnen op te treden. Van Duitse zijde wordt daarbij op de
merkwaardige handelspraktijken gewezen, b.v. op aanbiedingen beneden
de prijzen die de desbetreffende Produkten op de Nederlandse veilingen
zouden maken. Wat hier ook van waar mag zijn, feit is het dat het pro
dukt van de Nederlandse bloemisterij scherp concurreert met het Duitse,
en bezig is, in ieder geval voor zover het snijbloemen betreft, een steeds
groter marktaandeel te veroveren.
Bij continuatie van de huidige verhoudingen mag dan ook worden ver
wacht dat dit proces zich verder zal voortzetten. De ruimte die bij ver
dere groei van de Westduitse markt zal ontstaan, zal dan ook allereerst
met produkten van Nederlandse herkomst worden gevuld.
Gebleken is dat de grote transportafstanden vanuit Nederland tot de
Westduitse afnemers geen beslissende factor vormen in de concurren
tiestrijd waar het de snijbloemen betreft. Ten aanzien van potplanten,
waarvan het transport over grote afstanden bezwaarlijker en relatief
duurder is, liggen de zaken wat moeilijker.
De beschikbare cijfers geven overigens recent een sterke groei te
zien, waarbij het opvalt dat deze export minder eenzijdig op WestDuitsland is gericht dan die van snijbloemen (tabel 9).

1) Zie Europäische Gartenbaustatistik, Heft 19, 1971.

Tabel 9. Export van bloemkwekerijplanten vanuit Nederland
1965
xmln xmln
gld.
kg

1968
xmln xmln
kg
gld.

1970
xmln xmln
kg
gld.

1971
xmln xmln
kg
gld.

West-Duitsland

4,3

14,0

4,6

15,9

5,9

22,8

6,9

28,0

EEG

5,5

18,4

6,6

24,0

8,4

32,7

9,6

40,0

Totaal

6,3

24,6

7,9

33,6

10,4

46,7

12,0

56,7

Bron: PVS.
Sinds enkele jaren wordt in de exportstatistieken een onderverdeling
gemaakt tussen jonge en gebruiksklare planten. Van 1970 en 1971 luiden
de cijfers:
1970
GebruiksJonge
klare
planten
planten
xmln xmln xmln xmln
kg
gld.
kg
gld.

1971
GebruiksJonge
klare
planten
planten
xmln xmln xmln xmln
kg
gld.
kg
gld.

West-Duitsland

1,7

10,2

4,9

12,7

2,2

12,2

4,7

15,8

EEG

2,8

16,1

5,9

16,6

3,5

19,2

6,1

20,8

Totaal

3,5

22,8

6,9

23,9

4,4

28,2

7,6

28,5

Bron: Bedrijfsschap voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten.
Het geheel overziende kan worden gesteld dat er - vooral ten gevolge
van de afzetstructuren - goede kansen bestaan voor een verdere vergro
ting van het marktaandeel van geïmporteerde (Nederlandse) snijbloemen.
Het effect hiervan op de Westduitse produktie zal kunnen resultaren in
een langzamere ontwikkeling van de snijbloementeelten en een overscha
keling op de teelt van potplanten.
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HOOFDSTUK HI
HET VERBRUIK EN DE AFZET VAN BLOEMISTERIJPRODUKTEN IN
WEST-DUITSLAND

§ 1. Het verbruik
Behalve een grote producent van bloemisterijprodukten (1970 + 1400
miljoen Zfr. tegen telersprijzen) is de Bondsrepubliek ook een grote im
porteur van deze produkten, n.l. 1970: 586 miljoen Zfr. De uitvoer van
bloementeeltprodukten is betrekkelijk gering,
n.l. 33 miljoen Zfr.
Gebaseerd op telersprijzen heeft de binnenlandse consumptie in de
Bondsrepubliek een waarde van 1953 miljoen Zfr. van bloemisterijpro
dukten. Tegen verbruikersprijzen zou dit 3139 miljoen Zfr. bedragen.
Volgens de uitgave van de AIPH over de invoer en uitvoer van niet
eetbare tuinbouwprodukten over 1970 (Heft 19) zou dit betekenen dat
West-Duitsland een verbruik van snijbloemen en potplanten ter waarde
van 51,6 Zfr. per hoofd van de bevolking heeft. De cijfers die door de
AIPH worden verstrekt lenen zich echter niet voor vergelijking.
De groei in het bloemenvérbruik is wellicht nog belangrijker. Met
Italië, Denemarken en Nederland kent Duitsland de snelste groei van het
verbruik.
§ 2. De afzet
a. Algemene aspecten
Dankzij het werk van Storck 1) bestaat er een duidelijk inzicht in de
betekenis van de diverse kanalen, langs welke de afzet van bloemisterij
produkten aan de finale consument in West-Duitsland tot stand komt (ta
bel 10).
Tabel 10. Afzetkanalen van snijbloemen en potplanten, incl. importen
(in % van de totale geldomzet)
Medium
Bloemenwinkel
Markt- en straathandel
Direct van bedrijf
Grootwinkelbedrijf

Snijbloemen
70
17
9
4

Potplanten
74
12
11
2

100
100
1) Prof.Dr.M. Storck: Mehrstufige Erhebungen im Zierpflanzenbau,
G.M.F. Mitteilungen 3 (14e jrg.) 1968
23

De herkomst van de verkochte produkten is daarbij als volgt: (ta
bel 11).
Tabel 11. Herkomst van de aan de consument verkochte produkten, incl.
importen, (in % van de geldomzet)

Uit eigen produktie
Rechtstreeks van andere pro
duktiebedrijven (incl. groot
handelsmarkt)
Op andere wijze verkregen
(incl. via veiling en groot
handel)

Snijbloemen

Potplanten

25

36

40

40

35

24

100

100

Uit tabel 11 blijkt dat er een zeer belangrijk rechtstreeks contact be
staat tussen produktiebedrijf en verkooppunt. Dit ook al omdat de groothan
delsmarkten in sterke mate zijn afgestemd op de belangen van de detail
handel.
Dit resulteert hierin, dat op deze markten het contact tussen produ
cent en afnemer (detaillist) rechtstreeks tot stand komt. Overigens is het
aandeel in de totale omzet via de groothandelsmarkten niet zéér groot,
nl. (zowel voor potplanten als snijbloemen) ongeveer 20%.
Het veilingwezen heeft in West-Duitsland nooit goed wortel geschoten.
De enige uitzondering hierop vormt het aan Nederland grenzende gebied
ten westen en zuiden van de Rijn, waar de bloemenveilingen Straelen,
Neuss en Wesel zijn gevestigd. De indruk bestaat overigens dat lang niet
alle daar geteelde bloemisterijprodukten via deze veilingen worden ver
kocht.
In West-Duitsland komen (nog) zeer veel bedrijven voor, waar de zelf
geteelde produkten ook zelf aan de consument worden verkocht. Bij de
tuinbouwtelling 1961 bleek deze integratie tussen produktie en afzet op
niet minder dan 72% van de bedrijven in mindere of meerdere mate voor
te komen. Volgens schattingen rond 1965 werd ongeveer 35% van de pro
duktie van zowel snijbloemen als potplanten zonder bemiddeling van een
handelsschakel afgezet. 1)
De completering van hetgeen deze "Endverkaufbetriebe" hebben aan
te bieden, wordt verzorgd via de groothandelsmarkt (mits deze niet te
ver verwijderd is), door andere produktiebedrijven, of door de groothan
del, welke laatste vooral geïmporteerde produkten verwerkt.
Naast de Duitse groothandel ziet men gedurende de laatste jaren in
toenemende mate de Nederlandse exporteurs een grossiersfunctie in
West-Duitsland vervullen.
1) Dr.Chr. Hermann - Die Wechselbeziehungen zwischen Direktabsatz
und Produktion in Zierpflanzenbetrieben.
T.U. Hannover und Weihenstephan, nr. 8, 1972.
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b. Endverkaufbetriebe 1)
Het Institut für Wirtschaftslehre des Gartenbaues der Technische
Universität München in Weihenstephan heeft o.l.v. Prof.Dr. Rothenburger
en Dr. Hermann een onderzoek verricht naar de structuur van de zgn.
Endverkaufbetriebe. Dit zijn bedrijven die produktie en detailhandel
combineren. Soms is ook de functie van groothandel nog aanwezig en/of
Friedhofgärtnerei.
Het belang van deze groep Endverkaufbetriebe komt duidelijk naar vo
ren, indien we zien dat van de ongeveer 27 000 bedrijven met teelt van
bloemisterijprodukten, (telling 1961) naar schatting 70% ook detailver
koop bedreef. Deze situatie is misschien gewijzigd doch dan in de rich
ting van een nog hoger percentage.
Deze verkoop kan geschieden via eigen winkel en/of markt- en straat
handel of direct vanaf het bedrijf.
Niet overal in West-Duitsland ligt het aandeel gelijk van de bedrijven
met bloemisterijproduktie en detailverkoop t.o.v. het totaal aantal be
drijven met bloemisterijproduktie.
Het geringste percentage zien we in de Regierungsbezirke Düsseldorf,
Lüneburg, Sleeswijk-Holstein, Hamburg, Aurich, Keulen en Aken. In
hoofdzaak komt dit neer op het Roergebied en Noordoost-Duitsland.
In Zuid-Duitsland ligt het geheel anders. Daar ligt het percentage
Endverkaufbetriebe boven 80% en in enkele gebieden zelfs boven 90%,
bijv. Schwabenland, Oberpfalz en Oberfranken. Ditzelfde merken we op in
het Regierungsbezirk Arnsberg dat ten oosten van het Roergebied ligt.
c. Groothandelsmarkten en veilingen
In 1950 waren er in West-Duitsland slechts 3 concentratiepunten voor
de afzet van bloemen en planten, te weten de bloemengroothandelsmarkten Hamburg, Keulen en Berlijn. We laten de verkoop van bloemen of
planten in stedelijke of gemeentelijke groente- en fruitmarkthallen bui
ten beschouwing. Deze hebben in die periode maar een geringe betekenis.
Tussen 1950 en 1960 kwam een belangrijke ontwikkeling op gang,
vooral in de verstedelijkte gebieden in het westen en midden, bestaande
uit de oprichting van groothandelsmarkten in Düsseldorf en Dortmund,
de veiling te Neusz, de deelname van enkele bloemenafdelingen aan de
veilingen te Straelen en Moers (thans Wesel) en de Azalerika in Kevelaar
en de groothandelsmarkt te Stuttgart.
Tussen 1960 en 1970 ging deze ontwikkeling door. Als paddestoelen
schoten de groothandelsmarkten uit de grond, o.a. te Bielefeld, Frankfurt,
Hannover, Bremen, Kaiserslautern, Karlsruhe, Koblenz, Mainz, Kassel
en Wuppertal. De veiling te Hamburg werd opgericht. In Noord-Duitsland
vond een verdere ontwikkeling plaats van afzetgroepen o.a. te Wiesmoor,
Minden, Göttingen, Heiligenrode, Verder en Uelzen.
1) Zie verder: De structuur der bedrijven: 6 b. De structuur van het
Endverkaufbetriebe.
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In Nordrhein-Westfalen ontstond een uit vier filialen (Borken, Bottrop,
Siegen en potplantenverkoop te Wuppertal) bestaande afzetgroep. In Aken
ontstond de Blumen-West.
De potplantenafdelingen van de veilingen Straelen en Wesel gingen een
fusie aan met de Azalerika te Kevelaar. In Zuid-Duitsland werd Fleurfrisch (Stuttgart) en in Nürnberg de Fränkische Blumenvermarktung op
gericht. Ook de vóór 1960 opgerichte afzetinrichtingen ontwikkelden zich
verder. De groothandelsmarkten te Berlijn, Keulen, Düsseldorf en
Dortmund bouwden nieuwe hallen. Evenzo verging het de veilingen
Straelen, Wesel en Neusz.
In de laatste drie jaren werden de groothandelsmarkten te Bielefeld,
Dortmund en Keulen nog meer vergroot. Voor de toekomst staan ook nog
meer diverse veranderingen en vergrotingen op het programma. In Duit
se handelskringen wordt ernstig getwijfeld of deze gang van zaken wel
een gunstige ontwikkeling zou betekenen voor de structuur van de afzet,
omdat deze ontwikkeling een verdere versnippering van het aanbod be
tekent.
Behalve aan ruimtelijke uitbreiding denkt men in de toekomst ook aan
veranderingen om de klanten een grotere service te kunnen bieden, o.a.
transportmiddelen, verpakking, verschillende en meer verkooptijden zo
als avondverkoop (reeds doorgevoerd te Dortmund, Mainz, Frankfurt en
Wuppertal).
Bij de beleidsbepaling van de verschillende groothandelsmarkten wordt
men vooral beïnvloed door de noodzaak de concurrentiekracht t.o.v. de
bloemenimport te vergroten.
Tijdens de reis werden geen veilingen bezocht. Wel werd er een be
zoek gebracht aan de groothandelsmarkten te Frankfurt en Stuttgart, als
mede aan Fleurfrisch te Stuttgart. Tevens werden enkele Endverkauf
betriebe bezocht.
Groothandelsmarkt Frankfurt
Het gebouw dateert van 1965 en omvat een hal van 3 000 m2, alsmede
enige kantoorruimte en een ruime parkeergelegenheid. De groothandels
markt is eigendom van een coöperatie met ongeveer 300 leden (bloemenkwekers). De omzet was + 20 000 000 DM in 1970. Geen van de leden ver
koopt zijn gehele produktie via deze markt. De verhandeling gaat op de
bekende wijze. Producenten in de stands en kopers (met karren) langs de
stands.
Van de totale omzet maakten naar schatting van de voorzitter, de heer
W. Guhn, de geïmporteerde produkten slechts 4 à 5% uit.
Overigens is het omzetcijfer een schatting van de voorzitter van de
coöperatie, aangezien geen centrale administratie wordt gevoerd. Er wa
ren op het moment van bezoek ook maar enkele partijen Importprodukten
en dan alleen nog maar Nederlandse. De kwaliteit hiervan was goed te
noemen.
De kwaliteit van de Duitse produkten was gemiddeld genomen aan de
matige kant, o.a. te rijp, maar er kwamen ook zeer goede partijen voor,
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die iedere toets der kritiek konden doorstaan. Er wordt op de markt ge
tracht een controle door te voeren t.a.v. sortering, aantal en lengte. Men
kampt echter met het probleem dat er geen of nauwelijks capabele men
sen zijn om vooral dé kwaliteitscontrole objectief en met gezag door te
kunnen voeren. Plannen tot wijziging of aanpassing van het verkoopsys
teem aan b.v. Bottrop of Fleurfrisch zijn er niet. De kweker is volgens
de voorzitter nogal individualistisch ingesteld en moeilijk af te brengen
van het directe contact met zijn afnemers. Wel had men ideeën voor een
centraal betalingskantoor, waarlangs alle kopen en verkopen verlopen.
Groothandelsmarkt Stuttgart
Met betrekking tot de groothandelsmarkt kunnen weinig opmerkingen
gemaakt worden. De markt te Stuttgart is beduidend groter dan die te
Frankfurt. Enkele firma's hadden hun produkten geprijsd. De prijzen wa
ren zeer fors voor midden september, met name van de rozen.
Hoewel de groothandelsmarkt iedere dag open was, waren er 3 grote
marktdagen per week. Ook bij dit systeem bestaat er bij vele kopers een
duidelijke voorkeur voor de produkten van bepaalde kwekers. Een trans
actie kwam soms tot stand door enkele handgebaren tijdens het lopen
langs de stands. Tegen het einde van de markt (+ 8.00 uur v.m.) ging men
dan de gekochte produkten ophalen.
Ook op het buitenterrein in Stuttgart stonden vele kwekers opgesteld,
voornamelijk met buitenbloemen.
d. Andere afzetvormen
Fleurfrisch
De organisatie Fleurfrisch is opgericht op 16 september 1970 en
draaide op het moment van bezoek precies een jaar. Het systeem is een
navolging van het Bottropsysteem.
Het is een afzetgroepering van 50 bedrijven die via het zelfbedienings
systeem hun potplanten verkopen. De markt is iedere dag vanaf 6 uur
's morgens open tot 6 uur 's avonds. Fleurfrisch is ondergebracht in een
hal die direct aansluit bij de hal van de bloemengroothandelsmarkt. De
deelnemende bedrijven hebben zich verplicht in Stuttgart en directe om
geving alleen via de Fleurfrisch te verkopen. Deze bedrijven verkopen
dus geen potplanten op de groothandelsmarkt. Snijbloemen worden ook in
de ruimte van Fleurfrisch verkocht maar niet in het zelfbedieningssys
teem. Een zestiental ondernemers had hier een stand (en niet meer op de
groothandelsmarkt). Zij bezetten deze stand tijdens de groothandelsmarkturen. Daarna kunnen ze bloemen in depot geven aan een Fleurfrischstand, die de gehele dag bemand blijft. Deze leveranciers van snijbloe
men zijn niet verplicht alleen via Fleurfrisch te verkopen voor zover het
hun afzet in Stuttgart of directe omgeving betreft.
Wat het administratiesysteem van de zelfbediening betreft, dit werkt
als volgt. Iedere verkoopeenheid (meestal 4 à 8 stuks) in een polystyreen
plaat (bij grote planten losse verkoop) heeft een ponskaart, die het num27

mer van de partij aangeeft alsmede de prijs per planten het aantal plan
ten. De koper krijgt een kaart met zijn dagnummers. De koper doet zijn
keuze en plakt zijn dagnummers op de partijen. Via de lopende band gaan
deze naar het eindpunt alwaar de ponskaarten verwijderd worden; vla
een computer wordt de rekening opgemaakt. Na betaling krijgt de koper
zijn waren mee.
De prijsvaststelling van de potplanten gebeurt door de bedrijven zelf.
De leiding adviseert soms bij deze prijs vaststelling. Overgebleven par
tijen worden gecontroleerd en zo nodig in overleg met de producent vindt
prijsaanpassing plaats.
Bij de snijbloemenverkoop in de individuele stands stelt de verkoper
zelfstandig de prijzen vast. In de gezamenlijke stand wordt de prijs uit
eindelijk door een commissie vastgesteld indien hierover tussen produ
cent en bedrijfsleider geen eenheid te bereiken is.
Voor de afzetkosten, welke de producent betaalt, worden verschillen
de tarieven vastgesteld. Dit zijn tarieven voor de potplanten:
Bij normale partijen
: 10% van de gestelde prijs
Bij grotere partijen van lagere prijzen
: 8% van de gestelde prijs
Administratieverkoop met levering via de hal: 5% van de gestelde prijs
Bij directe verkoop aan afnemers zonder
dat het produkt in de hal komt
: 3% van de gestelde prijs
De omzet van precies een jaar was 4,35 miljoen DM. Het overgrote
deel, nl. 3 miljoen was voor rekening van de potplanten. De schattingen
van de omzet waren een jaar geleden op ruim 3 miljoen voor het eerste
jaar gesteld. De leiding van het bedrijf was zeer tevreden. Hetzelfde
gold voor de producent voor zover dat in enkele persoonlijke gesprekken
te beoordelen viel.
In het bedrijf werkten 8 personen, alsmede enkele kantoorkrachten.
Florentina
De fa. Münz uit Waiblingen bij Stuttgart (zie bijlage 1: Bezochte be
drijven) heeft als producent de noodzaak ingezien een goede, sterke band
te leggen tussen producent en detaillist zonder dat er echter sprake is van een
economische en administratieve integratie. Hij heeft hieraan gestalte ge
geven door samenwerking met een groep detaillisten in Stuttgart onder
de naam Florentina.
Na een aanvankelijk initiatief van de fa. Münz met enkele detaillisten
heeft de groep zich zelf gevormd. De detaillisten hebben zelf collega's
geworven. De groep bestaat nu uit 22 winkels. De kring wil zich langza
merhand uitbreiden tot + 40 winkels. De fa. Mtlnz kan deze zaken alle
snijbloemen leveren. De zendingen worden 's avonds klaar gemaakt en
met eigen koelwagens iedere dag tussen 5 en 7 uur v.m. afgeleverd. De
chauffeur bezit de sleutel van de winkel en zet de bloemen ter bestemde
plaatse b.v. in de koelcel. Wat de firma niet zelf kweekt wordt ingevoerd.
Deze import vormt ongeveer 5% van zijn levering aan de winkels. De
overige produkten zet de firma Münz af via zijn eigen groothandel, o.a.
naar München e.o. Er bestaan geen schriftelijke leveringscontracten,
prijsafspraken, etc. De overeenkomst met de groep Florentina is op ba28

sis van wederzijds vertrouwen aangegaan. De winkels mogen hun snij
bloemen ook ergens anders kopen. De producent moet dus zijn best doen
om te mögen leveren. Tot nu toe is de firma er in geslaagd alle snij
bloemenleveringen té verzorgen.
De deelnemende bedrijven betalen per maand 25 DM om een fonds te
vormen voor gezamelijke activiteiten, o.a. reclame. De winkels hebben
zich voorzien van grote gevelborden met daarop de naam Florentina.
De samenwerkingsvorm bestaat sinds 1 november 1970.
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HOOFDSTUK IV
DE STRUCTUUR VAN DE PRODUKTIE

§ 1. Algemeen
De structuur van de afzet is in sterke mate bepalend voor de struc
tuur van de produktie. Het in het voorgaande gesignaleerde frequente
contact tussen produktie en afzet ( in een aantal gevallen zelfs in
één bedrijf gecombineerd), heeft ertoe geleid dat er op de voortbrengen
de bedrijven weinig gelegenheid tot specialisatie bestaat. Gezien de ver
langens van de handel (of de eisen van de eigen afzet) moet men bij voor
keur een breed sortiment kunnen aanbieden.
De klantenbinding, die hierbij optreedt, is er voorts oorzaak van, dat
men het zich moeilijk kan permitteren bepaalde produkten niet te voeren
als de concurrerende teler die wel kan aanbieden.
Op de meeste bedrijven, met name op de Endverkaufbetriebe, vindt
men een groot aantal teelten. Vaak treft men verschillende gewassen in
dezelfde kas ruimte aan. Zie het reeds eerder vermelde werk van
Hermann.
Het gevolg hiervan is dat men niet kan profiteren van de voordelen die
specialisatie op één of enkele teelten biedt. Vandaar ook dat de teelten
zelden onder optimale condities kunnen worden uitgevoerd. Dit heeft zijn
weerslag op het niveau van de kwantitatieve opbrengsten, op de kwaliteit
en op de produktiekosten.
Slechts wanneer de teelt in grote eenheden kan worden uitgevoerd, kan
aan dit bezwaar worden ontkomen. Daarvandaan dat er in West-Duitsland
een aantal zeer grote bedrijven voorkomt (naar verhouding waarschijn
lijk meer dan in Nederland) waar men, ondanks het brede sortiment,toch
kan spreken van een gespecialiseerde produktie. Daarbij valt overigens
op, dat men dan toch tracht zoveel mogelijk "in de breedte" te werken,
zowel wat betreft sortiment als wat betreft aanvoerpatroon. Ook dit kan
worden gezien als een gevolg van de vaste klantenbinding, die ook op de
ze grote bedrijven bij de afzet blijkt te bestaan.
§ 2. De s t r u c t u u r van het Endverkaufbetrieb
Zoals reeds is vermeld speelt bij de produktie van bloemisterijprodukten het Endverkaufbetrieb een belangrijke rol 1).
De bedrijven zijn in het algemeen klein. Ongeveer 80% van de bedrij
ven heeft een grondoppervlakte van minder dan 1 ha. Slechts 3% van de
1) Uit het eerder geciteerde werk zijn de volgende gegevens ontleend.
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bedrijven heeft een oppervlakte van meer dan 2 ha. Bijna de helft van de
bedrijven bereikt 75% of meer van de produktiewaarde met de teelt van
6 tot 8 gewassen.
De specialisatie m de produktie is een van de grootste problemen bij
de kostenontwikkeling van deze bedrijven. Alle bedrijven kopen ten be
hoeve van hun afzet in meer of mindere mate bij.
Gerekend naar groothandelswaarde wordt in totaal 24% van de omzet
aangekocht. Bij snijbloemen ligt dit op 33% en bij potplanten op 16%. De
aankoop van jong materiaal (en zelf verder kweken) is vrij gering. On
geveer de helft van de bedrijven koopt minder dan 10% van zijn produk
tiewaarde (tegen groothandelsprijzen) als jonge planten en stek aan. De
slechte ervaringen t.a.v. kwaliteit en leveringszekerheid zijn hiervan de
belangrijkste oorzaken.
Ongeveer driekwart van de aankoopwaarde van uitgangsmateriaal testaat uit potplanten. Kleinere bedrijven produceren in eigen bedrijf meer
potplanten, terwijl grotere bedrijven zich meer richten op minder arbeidsvragende snijbloementeelten.
Met betrekking tot het sortiment in eigen produktie (in procenten van
de produktiewaarde) kan het volgende genoteerd worden.
Chrysanten
13%
(op 60% v.d. bedrijven < 10 000 takken)
Anjers
9%
(op 58% "
"
< 10 000 stuks)
Tulpen
5%
(op 50% "
"
< 10 000 stuks)
Pelargonium
9%
Cyclamen
9%
Begonia Semp.
5%
Chrysanten en Pelargonium worden op bijna alle bedrijven (in de pro
duktie) aangetroffen. Hetzelfde geldt voor de tulpenteelt.
De rozenteelt komt op ongeveer de helft van het aantal bedrijven voor.
Azalea's worden op 66% van het aantal bedrijven geteelt.
Groene planten worden in vele bedrijven geproduceerd doch slechts in
zeer kleine series.
Alle bedrijven kopen bij. Dit geldt zowel voor halffabrikaten als eindprodukten. In Noordrijnland-Westfalen ligt het aandeel van de aankoop
t.o.v. de totale omzet hoger dan in Zuid-Duitsland.
Van de totale omzet van potplanten wordt slechts 1/6 deel als eindprodukt ingekocht. Erica's en Saintpaulia's worden overwegend als eindprodukt ingekocht. Bloeiende Begonia's, Bromelia's, potchrysanten en
Azalea's worden door meer dan de helft van de bedrijven als eindprodukt
ingekocht. Bij de snijbloemen zijn het vooral roos, anjer, iris en snijgroen die door bijna alle bedrijven als eindprodukt ingekocht worden.
Naar handelswaarde gemeten hebben vooral onderstaande produkten
een betekenis bij de aankoop van de Endverkaufbetriebe.
Anjers
25%
Rozen
11%
Snijchrysanten
9%
Erica's
8%
Snijgr oen
7%
Freesia
4%
Azalea
4%
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Te zamen vormt deze groep van 7 Produkten 68% van de totale aange
kochte waarde.
§ 3. Fiscale aspecten
De vraag kan worden gesteld waarom de bedrijven met eigen directe
afzet in zo sterke mate aangewezen zijn op eigen produktie. Het zou toch
ook mogelijk zijn een deel van de handelswaar elders in West-Duitsland
te kopen of te importeren. Op het eigen bedrijf zou men dan in staat zijn
voor één of een beperkt aantal gewassen een gespecialiseerde produktie
op te zetten.
Aan een dergelijke constructie kleven evenwel fiscale nadelen. In de
Westduitse belastingwetgeving wordt onderscheid gemaakt tussen pro
duktie- en handelsbedrijven. Deze typen vallen onder een verschillend
fiscaal regime.
Wanneer de waarde van de inkoop niet meer is dan 20-30% van de to
tale omzet van het bedrijf, wordt het bedrijf als "landwirtschaftlich" ge
karakteriseerd, boven deze grens als "Gewerbebetrieb". In dit laatste
geval dient men "Gewerbesteuer" (ondernemingsbelasting) te betalen, en
kan men niet profiteren van fiscale voordelen die de "landwirtschaftliche"
bedrijven ten deel vallen. Dit betekent dat, wil een bedrijf als produktiebedrijf aangemerkt blijven, elke vergroting van de omzet door middel
van "Zukauf", met een 2 à 3 x zo grote omzetvergroting uit eigen bedrijf
moet worden gecompenseerd. Dit vormt stellig een - gedeeltelijke - ver
klaring voor de snelle groei van bepaalde grote prod uktiebedrijven, die
tevens een groothandelsfunctie vervullen (Kähler-Bremen, KauthFrankfurt, MUnz bij Stuttgart).
In Duitse ogen, die de sterk toenemende Nederlandse importen met
lede ogen aanzien, vormt deze fiscale wetgeving een verstarrend element,
dat het ontstaan van gezonde "konkurrenzfähige" bedrijven verhindert.
Er wordt dan ook veel aandrang uitgeoefend om op dit punt een verande
ring in de wetgeving door te voeren. Overigens kan worden aangenomen
dat men dah wel wil vasthouden aan de fiscale voordelen die het produktiebedrijf thans nog geniet op het gebied van investeringsaftrek, subsi
dies bij de bouw van landarbeiderswoningen en andere voorzieningen 1).
Het blijkt overigens dat in de dichtbevolkte gebieden (b.v. Noordrijnland-Westfalen) de voordelen van de onderneming ("Gewerbe") in het al
gemeen hoger worden aangeslagen dan de nadelen. In zuidelijker streken
blijkt dit net andersom te zijn.

1) Zie Gartenwelt, Sondernummer Endverkaufbetriebe, 71 (14), 17 juli
1971.
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HOOFDSTUK V
DE TECHNISCHE UITRUSTING VAN DE BEDRIJVEN

§ 1„ K a s t y p e n
Normale kassen
De uniformering van het kastype, waarover in Duitsland reeds lang
gesproken wordt, blijkt maar moeizaam doorgang te vinden. Een exem
plaar van het zogenaamde Normgewächshaus is tijdens deze reis dan ook
niet gezien.
De moderne kassen zijn degelijk van constructie en hebben in het al
gemeen een kap breedte van meer dan 10 meter. De investeringen in de
glasopstanden belopen DM 60 à 80/m2. Venlobouw komt neer op DM 40
à 50/m2. Eén bedrijf had een Nederlands warenhuis van de fa. Noordland, dat, verwarmingsbuizen inbegrepen, op DM 32.50/m2 kwam.
Een van de oorzaken van de dure bouw, naar Nederlandse normen ge
rekend is het pakket van bouwvoorschriften dat van overheidswege uit
gevaardigd wordt. Men is daar strenger in zijn eisen dan bij ons.
Een kas die enkele malen aangetroffen is en als een concurrent van
het Normgewächshaus gezien wordt, was die van het type "Eunorma" van
de firma Gabler te Schorndorf. Dit type wordt geleverd in kapbreedten
van 11 en 14,5 m met goothoogten van 2 of 2,5 m. Een bijzonderheid van
deze kas is dat de luchtramen gestuurd worden door motoren die zich
zelf langs een tandradstang omhoogwerken. De constructie is ook zoda
nig dat de ramen zeer ver open kunnen (luchtingsopening tot 1,60 m voor
de nokluchting, tot 1,20 m voor de gevelluchting).
Bij nieuwbouw worden in het algemeen kascomplexen gebouwd en geen
vrijstaande kassen.
Kassen met kunststoffolie
Deze zogenaamd plastic kassen treft men in West-Duitsland meer aan
dan bij ons en wel in verscheidene typen. Daarbij zijn te onderscheiden
kassen met een ronde kap en metalen frame en kassen met zaagtandkappen en de constructiedelen van hout. Deze laatste soort kassen wordt wel
gebruikt voor de teelt van moerplanten van chrysanten en Poinsettia.
De investeringen zijn verhoudingsgewijs laag (DM 20 à 30/m2), de fo
lie gaat echter maar één seizoen mee. Een van de redenen om plastic
kassen te gebruiken is, dat men op grond teelt die gepacht is en waarvan
men niet zeker is hoe lang men er over beschikken kan. Men is over de
teeltresultaten in de plastic kassen tevreden.
Een nieuwigheid is het gebruik van dubbele folie. Bij het bespannen
van het kasdek worden twee folies tegelijk gelegd. Een aangepaste venti
lator, met een motor van 75 Watt, blaast deze folies van elkaar. Er ont
staat dan een luchtkussen van ongeveer 10 cm dikte tussen de twee folies.
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Als voordelen worden genoemd: minder warmteverlies in de winter en
dus lagere verwarmingskosten en het voorkómen van condensvorming
tegen liet plastic.
Tussen kassen met glas en kassen met kunststoffolie in staan kassen
met doorzichtige golfplaten van kunststof. Dit materiaal wordt voor en
kele jaren gegarandeerd. Een prospectus spreekt zelfs van 10 jaar voor
met glasvezel versterkte polyestergolfplaten. Langdurige ervaring er
mee ontbreekt nog.
Torenkas
Eén van de bezochte bedrijven, Maier te Bamberg, heeft een torenkas van 15 m hoog in gebruik. De schappen met planten bewegen hierin
door middel van een door een motor aangedreven ketting zonder eind
omhoog en omlaag door de kas. Als de planten beneden zijn en tevens
voor in de kas, kan men er de gewenste teelthandelingen mee verrichten.
Men bespaart veel geloop, maar ondanks de arbeidsbesparing was
men niet erg voldaan over de kas. De investering per m2 was DM 350,
dus ongeveer drie maal die van een gewone complete kas. Ruimtebespa
rend is de torenkas ook niet, want wil men er meer van bouwen, dan
moeten ze toch op een voldoend grote afstand van elkaar geplaatst wor
den. Er is een groot verticaal temperatuurverschil. Boven warmer dan
beneden. De onderlinge beschaduwing van de planten was vrij groot. De
kas wordt gebruikt voor de teelt van jonge (blad-)planten.
§2. Technische apparatuur op de bedrijven
Verwarming
Vaak vindt verwarming plaats door een combinatie van buisverwar
ming en hete lu chtverwarm ing. Moderne kassen hebben meest een buis
verwarming. De geïnstalleerde capaciteit is gelijk aan die bij ons, een
250 kcal/m2h.
Als brandstof wordt zowel zware als lichte olie gebruikt. Het prijs
verschil tussen beide is gering in Duitsland; de prijs ligt zo om de
DM 105/ton. Enkele bedrijven kunnen beide oliesoorten gebruiken, al
naar de prijsverhoudingen neemt men zware of lichte olie.
Luchting
De luchtingscapaciteit van de kassen is in de regel groter dan bij ons
het geval is, al worden soms nog wel kassen met onvoldoende luchtingsmogelijkheid aangetroffen. De behoefte aan een grotere luchtingsmogelijkheid wordt natuurlijk sterker gevoeld, naarmate men in een minder
winderig klimaat woont. De nieuwe kassen hadden een ruime nokluchting
en tevens een goede gevelluchting. Plastic kassen zijn meest op gevelluchting aangewezen. Bij zijluchting kunnen de ramen soms om een hori
zontale as, soms om een verticale as draaien.
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Ventilatorluchting, al of niet in combinatie met een natte matras ge
bruikt, wordt ook wel aangetroffen. De matrassen voor matraskoeling
bestaan uit houtwol, waarvan 2 kg per m2 matras gebruikt wordt. De ge
bruikers zijn tevreden over het systeem. Afhankelijk van de omstandig
heden komt men tot een 10°C lagere temperatuur, dan in een conventio
nele kas. Soms worden kleine ventilatoren in de kas gebruikt om vol
doende luchtbeweging te hebben en een te vochtig gewas te voorkomen.
Klimaatregeling
Wat op het gebied van klimaatregelingen te zien was, was voor Ne
derlandse ogen teleurstellend. In ons land vinden steeds meer systemen in
gang, waarbij de verwarming en de luchting in afhankelijkheid van el
kaar geregeld worden of waarbij ook de luchtvochtigheid in de regeling
betrokken wordt. De te bereiken kasluchttemperatuur wordt dan door de
lichtintensiteit bepaald. Een dergelijk systeem, waarbij eigenlijk pas van
een klimaatregeling gesproken kan worden, is op de bezochte bedrijven
niet aangetroffen. Wel wordt vaak de verwarming en/of de luchting auto
matisch geregeld op een vaste kasluchttemperatuur. Daarbij kan dan wel
een nacht- en dagniveau aangehouden worden.
Begrenzingen op de ramen die gecommandeerd worden door een
vorstmelder of een regenmelder zijn vaak aanwezig. De regenmelder,
die de ramen bij regen dichtstuurt, wordt soms gecombineerd met een
windmelder. Vooral in het binnenland komen 's zomers zware buien voor.
Deze worden meest voorafgegaan door windstoten. De ramen worden dan
door de windmelder dichtgestuurd voordat een zware stort- of hagelbui
losbreekt.
Sehermen
Schermen werd vaak gedaan in de kas met behulp van een textiel- of
kunststofdoek, met meer of minder dichte mazen. Het doek wordt soms
vanuit de nok naar de goten getrokken, soms horizontaal in de lengte
richting van de kas bewogen. Diverse systemen worden gebruikt. Een
enkele maal treft men het scherm buiten de kas aan. Men is wel alge
meen van oordeel dat schermen buiten de kas het meest effectief is,
maar vreest een snellere slijtage en hogere investeringskosten. De in
vestering voor het aanbrengen in de kas bedragen DM 15 à 20 per m2.
Automatisering is mogelijk, b.v. op straling, maar was niet aanwe
zig of werd niet gebruikt. Een installatie die was voorzien van de moge
lijkheid automatisch op lichtsterkte de motor te bedienen, werd niet
automatisch gebruikt. De motor reageert op de momentane lichtintensi
teit, niet met een instelbare vertraging of op een lichtsommering. Het
gevolg is dat bij wisselend bewolkt weer het scherm dan veel in bewe
ging is.
Normaal wordt het systeem bediend door een met de hand aan te zet
ten motor. Hetzelfde is het geval met het aanbrengen van de verduiste
ring bij korte-dag planten.
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Water geven
Op verscheidene bedrijven maakt men gebruik van zelfrijdende sproei
wagens. Deze zijn aangesloten op de pompinstallatie en bewegen zich
voort over hooggelegen rails of verwarmingsbuizen. De sproeidoppen
hangen dan aan slangen in de paden tussen de bedden (roos, anjer). De
druk van het water bedraagt 6 tot 8 atm. overdruk.
Dezelfde installatie wordt ook wel gebruikt voor het toedienen van
vloeibare kunstmest en voor het verspuiten van bestrijdingsmiddelen. In
het laatste geval wordt gebruik gemaakt van een druk van ongeveer 40
atmosfeer.
Water geven via druppelbevloeiing (Volmatic) gaf zeer goede resulta
ten. Het werd aangetroffen bij de teelt van Gerbera en potplanten.
Bij potplanten werd het zandbedsysteem het meest toegepast. Ook
werd hier van onderbevloeiing op betonnen tafels gebruik gemaakt.
Stekken onder waternevel op vermeerderingsbedrijven
Dit is veelal geautomatiseerd. Op diverse bedrijven wordt automa
tisch water over de stekken geneveld met besturing door een Tauwwage.
Dit is een balans waarvan een zijde bespannen is met een doek, dat
zwaarder wordt door het water dat er op valt bij het vernevelen. Ver
dampt het water dan verandert de balens van stand, waardoor een elek
trisch contact gesloten wordt. Een magneetkraan bedient dan de regen
leiding. De gevoeligheid kan ingesteld worden door een gewichtje over
een arm te verschuiven. Een belangrijk nadeel is dat de balans gemakke
lijk in beweging komt door luchtstromen, wat een te vroeg en een zeer
kort signaal kan veroorzaken. Dit geeft dan een onregelmatige waterver
deling over het gewas.
Op één bedrijf was men er daarom vanaf gestapt en is men overge
gaan op een kunstmatig blad. Het principe hiervan berust op de verande
ring van de geleidbaarheid van katoendraden bij bevochtiging.
Plantenrad
Een bedrijf (fa. Englert) dat gespecialiseerd is in de vermeerdering
van Saintpaulia heeft enkele plantenraderen in gebruik en is hier zeer te
vreden over. Er is een oppervlaktewinst van 130% berekend, bij een in
vestering van ca. DM 100/m2. Dit bedrag ligt in de orde van grootte no
dig bij een normaal gebruik van het grondoppervlak.
Als voordelen worden gezien een besparing op brandstof en op arbeid.
Bij de oude uitvoering hadden de raderen een diameter van ca. 2 m, in de
nieuwe uitvoering is de doorsnee tweemaal zo groot.
Voor hoog groeiende planten is het systeem niet geschikt. Door het
lichtverlies dat ontstaat door onderlinge beschaduwing is het plantenrad
ook alleen maar te gebruiken bij planten met een geringe lichtbehoefte.
Boven de plantenraderen waren TL-buiten aangebracht, zodat de plan
ten 24 uur per dag licht konden krijgen.
Voor watergeven was tussen de raderen een regenleiding aangebracht.
Deze werkte op een druk van 6 atmosfeer.
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HOOFDSTUK VI
ONDERWIJS EN ONDERZOEK

Wat het tuinbouwonderwijs betreft, er zijn in Duitsland verschillende
mogelijkheden en niveau's, nl„: Hochschulen, Ingenieurs schulen en
Meisterschulen.
Het niveau van ingenieur wordt hoger en wordt opgenomen in een gro
ter geheel van technische opleidingen, zo wordt b.v. Geisenheim een on
derdeel van de Technische Hochschule van Wiesbaden. Men krijgt binnen
dit opleidingscomplex twee richtingen, één waarin men niet kan promo
veren en één die wel opleidt tot promotie (Ingenieur-Doktor).
Dit houdt wel in dat de afstand tussen Meister en Ingenieur groter wordt.
Er gaan nu stemmen op hier een nieuw niveau te creëren, nl. die van
Gartenbautechniker.
Hieronder volgt in het kort per niveau meer informatie.
Hochschulen
Er zijn momenteel op 3 plaatsen Hochschulen waar men tuinbouw kan
studeren, nl. Hannover, München en Berlijn. Met in totaal ongeveer 300
tuinbouwstudenten.
De opleidingen aan de Hochschulen worden of zijn momenteel gere
organiseerd, en gaan deel uitmaken van de in de nabijheid gevestigde
Technische Universiteiten. Dit gaat o.a. inhouden dat de opleidingsmo
gelijkheid in Berlijn ophoudt, maar het onderzoek blijft er bestaan. De
afgestudeerden van deze onderwijsinstellingen hebben de titel van
Diplom Ingenieur.
Ingenieurss chulen
De Ingenieursschulen worden nu verbonden met andere opleidingsin
stituten tot Fachhochschulen.
Voor de tuinbouw zijn er vier van belang, nl. Berlijn, München,
Geisenheim en Osnabrück. Op dit moment staan ongeveer 1500 studen
ten in de tuinbouw, tuinarchitectuur, wijnbouw, verwerking en bierbrou
werij ingeschreven.
Vanuit de praktijk is er veel vraag naar afgestudeerden van de
Ingenieursschulen. Op grote bedrijven zijn soms 2, 3 tot 6 ingenieurs, dit
laatste b.v. op vermeerderingsbedrijven met een ingewikkelde bedrijfs
structuur.
Meisters chulen
Deze scholen leveren een zeer belangrijk aandeel in de opleiding van
het kader voor de bedrijven. In totaal zijn er 11 Meisterschulen over het
land verdeeld. Het karakter kan verschillend zijn, al naar gelang de be
langrijkheid van bepaalde tu inbouwrichtingen.
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Onderzoek
Het onderzoek is in Duitsland zeer sterk met het onderwijs verweven.
De onderwijsinstellingen zijn de plaatsen waar ook het onderzoek plaats
heeft.
Het onderzoek op de 3 Hochschulen moet in principe meer fundamen
teel gericht zijn, maar het niveau is te vergelijken met dat wat in Ne
derland op proefstationniveau gebeurt.
Bij de 4 Ingenieur sschulen is het onderzoek zowel fundamenteel als
praktisch gericht, terwijl het onderzoek bij de 11 Meisterschulen al zeer
praktisch is gericht.
In totaal wordt er in Duitsland op 25 plaatsen onderzoek verricht op
het terrein van de siergewassen. Hierbij zijn ook een aantal instituten
uit de industrie gerekend. De samenwerking is nog lang niet optimaal,
met name de coördinatie is zeer gebrekkig. Men streeft naar meer co
ördinatie. Hiertoe heeft men tuinboüwwetenschappelijke verenigingen ge
sticht met secties voor groenten, fruit, economie en nu ook siergewassen.
Van deze laatste sectie is Prof. Von Hentig (Geisenheim) voorzitter.
Bij de Meisterschulen is men in deze richting al het verst gevorderd.
Hier gebeurt het coördinatiewerk onder leiding van Dr. Bosse (Friesdorf).
De invloed van de praktijk op het onderzoek is in het algemeen zeer ge
ring. Ook is de praktijk heel weinig direct betrokken en geïnteresseerd
bij de financiering van het onderzoek. De financiering van het onderzoek
blijkt in de praktijk over een reeks van jaren niet verzekerd te zijn. Dit
blijkt een nadelige invloed uit te oefenen op de planning en daardoor het
niveau van het onderzoek.
De Hochschulen worden gefinancierd door de Bondsregering; de
Ingenieursschulen en de Meisterschulen door de landsregeringen.
Institut für Zierpflanzenbau van de Hessische Lehr- und Forschungsanstalt
für Wein-, Obst- und Gartenbau - Ingenieursschule Geisenheim-Rhein.
Directeur Prof.Dr. W.U. von Hentig
Het instituut is sedert 1967 in een nieuw gebouw gevestigd. Het be
schikt over 3 000 m2 kas en 1,2 ha open grond. In totaal zijn 23 medewer
kers aan het Instituut verbonden. De staf bestaat naast de directeur uit
3 wetenschappelijke onderzoekers en 3 onderzoekassistenten. Het onder
zoek op het Institut für Zierpflanzenbau is sterk gericht op de proble
men bij de teelt van jonge planten, waarbij vooral behandelingen van
moerplanten en stekken een grote rol spelen. Bij dit onderzoek wordt
veel overleg gepleegd met de afdeling Jungpflanzen van het Gartenbau
Verband.
Onderwijs en onderzoek te München
In München heeft men twee typen onderwijs- en onderzoekinstellingen
op het gebied van de tuinbouw, nl. de Technische Universität München
met een faculteit voor Landwirtschaft und Gartenbau met de door ons be
zochte afdelingen: Institut für Zierpflanzenbau (directeur Prof.A.Vogelmann)
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en het Institut für Wirtschaftslehre des Gartenbaues (Directeur Prof.Dr.
Rothenburger), beide gevestigd te Weihenstephan. Bovendien is op de
zelfde terreinen gevestigd de Staatliche Lehr- und Forschungsanstalt
fllr Gartenbau (ingeriieursschule). Hiervan hebben wij de instituten für
Zierpflanzenbau (directeur Dr. J.MUnch) en Bodenkunde und
Pflanzenemährung (directeur Prof. Dr. F.Penningsfeld) bezocht.
Voorlichtingsdienst
Met de voorlichtingsdienst zijn onze contacten deze keer niet zo in
tensief geweest. Alleen in Stuttgart en omgeving hebben we veel directe
steun ondervonden van de Voorlichtingsdienst van Nordwürttemburg. De
heer Stickler van deze dienst heeft ons op voortreffelijke wijze begeleid.
Een belangrijke nieuwe taak van de voorlichtingsdienst vormt mo
menteel de advisering bij de opzet en de oprichting van bloemenwinkels
op de z.g. Endverkaufbetriebe (zie ook hoofdstuk over afzet).
Ook in Duitsland bleek dat een steeds omvangrijker taak door in elk
geval niet meer mensen moet worden uitgevoerd. Een situatie die in ons
land niet anders is.
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BIJLAGE 1

BEZOCHTE BEDRIJVEN
Ludwig Kienzler te Gensingen
Bedrijfsgrootte: 12 000 m2 glas + 2 000 m2 plastic. De fa. Kienzler heeft nog een bedrijf
in Bad Kreuznach van 5 500 m2 met teelt van chrysanten, Poinsettia,
Hortensia en Hibiscus, en een bedrijf op Cap d'Antibes (Frankrijk)
(4 000 m2).
Kienzler is in 1964 in Bad Kreuznach begonnen en in 1965 in Gensingen.
Teelten: jonge planten van chrysant, pelargonium, Poinsettia en vegetatief vermeerderde
perkplanten.
Bij zonderheden:
Stekken gebeurt onder waternevel, geregeld door de waterbalans, 220 V of 24 V bij 6
Amp (merk Helfert). Het vrijhouden van bacteriën van Pelargonium zonale vormde het
grootste probleem. Potten met moerplanten hangen in een rek in tabletvorm en worden
beregend via Volmatic. Dit alles in de kas. Franse geraniums worden voor stek buiten
gekweekt. De stekken kunnen 2-3 weken bij 2°C bewaard worden. Uit proeven van Von
Hentig was gebleken dat Franse geraniums boven 16°C geen bloemknoppen vormen.
Chrysanten werden voorheen in multiplaten gestekt; nu direct in het tablet (gunstiger).
Koeling van chrysantenstek wordt algemeen toegepast. Zo mogelijk 2 à 3 weken koelen.
Dit zou een positief effect op de beworteling hebben.
De beregening (4-6 ato), ziektebestrijding (40 ato) en de cyclische belichting gebeurt met
de sproeiwagen, de z.g. Kulimat. Dit is een door een electromotor aangedreven, op rails
of verwarmingsbuizen lopende wagen over de volle breedte van de kap. De toevoerlei
dingen (water, gif, electra) lopen,-boven in de nok opgehangen, aan een rail. Zodra de
toevoerleidingen te veel op elkaar komen te hangen als de Kulimat naar voren komt (om
de 20 meter) werden de toevoerleidingen aan het kopeinde van de kas ingehaald (automa
tisch). De luchting van de kassen gebeurt automatisch op temperatuur.
Poinsettia-sortiment bestaat voor 85% uit "Annette Hegg", voor de rest uit "Dark Red"
en "Mikkelsen". De moerplanten worden geteelt in kassen, gebouwd van ruw hout als on
derbouw en bedekt met plastic folie. Ook op dit bedrijf werken veel vrouwelijke, buiten
landse werknemers.
Fa. Hartman en Sohn te Bad Kreuznach
Bedrijfsgrootte: 41 000 m2 glas en 4 000 m2 plastic.
Nevenbedrijven: Frankrijk: 12 000 m2 in St. Aigulf
Bulgarije : 10 000 m2 in Velingrad
Z. Italië : 20 000 m2 in Calabrië.
Teelten: chrysantenstek, Rieger Begoniastek, Poinsettiastek en andere jonge planten, o.a.
Hibiscus, Aphelandra.
De plastic kassen worden gebruikt voor moerplanten voor stekproduktie van chrysanten
en Poinsettia in de topperiode en verder voor de normaalteelt van chrysanten.
Arbeids bezetting: Op jaarbasis 240 mensen, waarbij nog in het hoófdseizoen 80 Turken.
Bij zonderheden:
Het bedrijf heeft in grote lijnen een plan gereed voor een volkomen planmatige produktie in klimaatsruimten van chrysantenstek. De benodigde investering hiervoor be
draagt ongeveer + 20 000 000 DM. Er zou dan produktie mogelijk zijn van 100 000 000
stekken per jaar. Dit is ongeveer gelijk aan de gehele produktie van chrysantenstekken
op dit moment in Duitsland. Het bedrijf weet dat zij het plan niet alleen kan verwezenlij
ken. Samenwerking met andere bedrijven is geboden. Het bedrijf onderzoekt in een eigen
laboratorium per week van iedere kas een grondmonster. Verder worden ook grond
monsters van klanten onderzocht. Totaal worden per jaar + 3 000 monsters onderzocht.
Gestekt wordt in multiplaten. De stekken worden op het tablet verpakt en via een stel
sel van rollenbanen worden de dozen naar het hoofdpad gevoerd.
Het ongewortelde stek gaat naar eigen koelruimte. Deze voorraad wordt in een IBM41

360 computer vastgelegd. De planning voor het bewortelen wordt vanuit het koelhuis be
dreven. De computer dreigt te klein te worden. Er wordt overgeschakeld op een andere.
De boekhouding en de rekeningen gaan ook over de computer.
Verwarming: ongeveer 10 000 m2 van het bedrijf wordt door middel van heteluchtkachels
verwarmd. Deze ruimte wordt in december en januari niet gebruikt. Dit is goedkoper
dan het aanleggen van een c.v. en een benutting van 12 maanden. Een ander deel van het
bedrijf wordt verwarmd door lucht opwarmen d.m.v. heet water. Men bereikt hiermee
een temperatuurtraject van -15 + 15°C.
De ondernemers spraken een duidelijke vrees uit voor de produktie van chrysanten
in Nederland, waardoor de stekafzet in Duitsland bemoeilijkt wordt.
Men achtte Frankrijk, Engeland en de Skandinavischelandenmetnoggrotepotentiëleafzetgebieden voor jonge planten.
Het bedrijf in Zuid-Frankrijk wordt te duur (grond, arbeidskrachten). Men verwacht
dat men in de toekomst vaker naar andere plaatsen zal moeten verhuizen i.v.m. kosten.
Fa. Sinai te Frankfurt am Main
Bedrijfsgrootte: 64 000 m2
Teelten: Snijbloemen: anjer, orchidee, gerbera (5 000 m2), chrysant, rozen, seringen
(3-jarige teelt), 50 000 - 60 000 struiken per jaar.
Arbeidsbezetting: Slechts 20% vakarbeiders (Duitsers), voor het overige gastarbeiders.
Kosten vakbekwaam personeel DM 5,— tot 5,50 per uur. Kosten van
afdelingsleider DM 6,50 per uur, plus goedkope woning.
Nevenbedrijven: Bad Soden 5 000 m2 (pas opgericht)
Bij zonderheden:
Moerplanten anjers in tablet in slechts 15 cm grond. Dit gaat uitstekend, indien de
waterhuishouding en de bemesting goed zijn.
De teelt van chrysanten zou in dit bedrijf geen rendabele teelt zijn. In verband met de
afzetmethode (aan winkels) was het nodig dit produkt in het pakket te hebben. Men meen
de dat het goedkoper ingevoerd kan worden.
Half september waren de Nederlandse chrysanten voor + DM 1,60 per bos in Frank
furt te koop. Men gebruikte deze chrysantenteelt evenals een deel van de anjers als nateelt in de kassen, waarin de seringen getrokken werden. Van de anjers die in mei ge
plant werden met 64 planten per m2 kreeg men tot november 2,5-3 bloemen per plant.
Dit was nog beter dan de teelt van chrysanten. Om over goedkope anjer stekken te kun
nen beschikken, kocht men goed uitgangsmateriaal aan, en kweekte verder zelf stek.
Chrysantenstekprijs 's zomers 11 Pf, 's winters 13 Pf. Men kan goedkoper de bloemen
kopen. Ook op dit bedrijf in het nieuwere deel de Kulimat. Als voordeel t.o.v. sproeileidingen in het gewas zagen ze dat de controle op het goed functioneren gemakkelijker
was. In verband met waterkwaliteit was regelmatige controle nodig.
De ondernemer maakte zich ernstige zorgen over de prijsonderbieding door de zelfrijders o.a. vanuit Nederland (Fliegende Holländer).
Het bedrijf doet wel aan selectie bij diverse orchideeën. Aanwezig was o.a. een
Cattleya met een veel hardere bloem (bijna plastic). Dit zou het vervoerprobleem met
deze bloem op kunnen lossen.
Veel orchideeën worden geteelt in een soort Baystrat waaraan reeds een basisbe
mesting was toegevoegd. Dit produkt was nog wel in de handel. Het bleek niet geschikt
te zijn voor Paphiopedilum.
Rozenplanting met 4 regels per bed, die twee aan twee geplant werden met in het
midden een "Lichtschacht". Men hield deze "Schacht" tijdens de teelt zo veel mogelijk
vrij. Regelafstand 30-50-30. Plantafstand in de rij 25 cm. Aantal planten + 14% minder,
doch de produktie naar verwachting gelijk.
Bij de gerbera (5 000 m2) wordt ook geselecteerd. Men richt zich op normale bloemgroottes van goede kwaliteit. Gerbera's geteeld op grondverwarming van 2 x 51 0. Bodemtemperatuur 22°C. Klonen met goede houdbaarheid, die ook een goede resistentie
tegen ziekte hebben. Materiaal oorspronkelijk afkomstig van Prof. F. Penningsfeld.
Ondernemer zou gaarne samenwerking zien met andere bedrijven met transport en
verkoop aan winkels. Dit i.v.m. sterk stijgende kosten op dit gebied. Bovendien zou dan
meer specialisatie mogelijk zijn.
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Gebr. Kauth te Hattersheim (Frankfurt)
Bedrijfsgrootte: Totale oppervlakte 50 ha; 30 000 m.2 kassen en 4 000 m2 in aanbouw.
Niet alleen bloemisterij maar ook zonnebloemen en paardenbonen.
Teelt: Onder glas rozen ("Baccara", "Nordia", "Sonia", "Lara", "Zorina", "Junior
Miss", "Carol"). Alle rozen doorgestookt, alleen "Baccara" niet. Open grond rozen
(20 ha), seringen (jaarlijks 60 000 getrokken in 3-jarige teelt) eigen onderstammen se
lectie Laxa en Polmeriana.
Arbeidsbezetting: 85 personen, waarvan 60 gastarbeiders.
Bijzonderhe den:
Kapbreedte van 12,50 m overheersend. Doorlopende nokluchting en halverwege nog
een tweede doorlopende luchting (tweezijdig) op het dak.
Hoewel in het andere deel afzonderlijke kassen werden gebouwd, wordt de laatste ja
ren blokbouw toegepast. Bouwkosten nieuwbouw (4 000 m2) exclusief voet en alle appa
ratuur als verwarming, beregening etc. DM 55/m2. Weinig verwarmingsbuizen in de kas.
Ventilatorverwarming (Gea) zorgt voor 45% van de verwarmingsbehoefte. Anders zou
den er te veel pijpen in moeten, waardoor een te grote schaduwwerking.
Ook hier de Kulimat, die bij ziektebestrijding 30-35 atm. heeft. Bij een Kulimat per
kap (+ 90 m lengte) is de investering 6 DM/m2. De toevoerleidingen lopen in een of
meer paden. Dit geeft wel eens problemen.
Totale oppervlakte van de koelcel: 250 m2.
Sorteerruimte met verwarmingsbuizen in de betonnen vloer. In het midden van de
sorteerruimte een mechanische "mest''-afvoergoot.
Buitenrozen (8 à 9 miljoen bloemen per jaar) worden van twee lengtesorteringen voor
vaste prijzen in het hele seizoen verkocht. 20 Pf voor de kleine (+25 cm) en 30 Pf voor
de grote (+ 35 cm). Buitenrozen worden machinaal gesnoeid met de maaibak.
Seringen worden mechanisch gelicht met een lichter op een portaaltrekker. Plantgaten voor seringen worden in een beweging machinaal gemaakt. De ondernemer achtte
de seringenteelt rendabeler dan b.v. de teelt van chrysant of anjer.
Voor de buitenteelten beschikt het bedrijf over portaaltrekkers met vaste opbouw of
aanbouwwerktuigen.
In de seringentrekkas komen na de trek rozen, die er in november weer uitgaan. De
ze rozenstruiken kunnen 2-3 x gebruikt worden.
De kasrozen worden gesneden en in alluminium containers gelegd met aan de korte
zijde gaten in de wand. Als de container vol is, wordt de open zijde met band beplakt,de
container wordt rechtop gezet en in een bak met water in de koelcel geplaatst. De bak
ken worden omgekeerd op het plateau voor de sorteermachine (2 Olimex-apparaten).
Het bedrijf is één van de best toegeruste en opgezette rozenbedrijven in Duitsland,
waar bovendien een uitstekend produkt wordt geteeld.
Het bedrijf bezit bijna 25 woningen of flats voor het personeel.
Englert Jr. te Horrheim Württemberg
Badrijfsgrootte: 4 200 m2 kas
Teelten: Jonge planten van Saintpaulia en enkele andere warme kasplanten.
Arbeidsbezetting: 30 personen.
Nevenbedrijven: een bedrijf in Porto Rico.
Bijzonderheden:
Dhr. Englert is de uitvinder van de varioplaat. Hij is eigenaar van een kleine plas
ticindustrie, die o.a. de varioplaten maakt, plastic bekers voor de Lufthansa en andere
plastic materialen voor verschillende industriën (Varioplast GmbH).
De selectie en veredeling van Saintpaulia richt zich behalve op verschillende kleuren
in belangrijke mate op groeisnelheid en vorm van de plant (rechtopstaande bloemstelen
en vlakke bladschermen).
De nieuwe donkerblauwe gedrongen Streptocarpus van de fa. Theunissen uit Lent stond
hier op proef. Englert krijgt voor Duitsland de licentie. In Nederlans is deze nieuwe
(veelbelovende) variant van de Streptocarpus nog niet in de handel. De vakjes met bladstekken staan op plantenraderen.
Er zijn 2 typen plantenraderen, n.l. met diameter 2 en met diameter 4 meter. De be
nutting met een plantenrad is 3,3 de netto-kasoppervlakte en 2,3 x de bruto kasoppervlakte.
43

De investering van 112 m2 kasoppervlakte met rotoren kostte 8 000 - 10 000 DM. In
de nieuwe kassen met de grote plantenraderen zijn geen luchtramen ingebouwd. Er is
aan bijna alle kassen een scherminstallatie aan de buitenzijde van de kas.
Englert Sr.
Bedrijfsgrootte: 4 500 m2 kas
Teelten: Saintpaulia (in licentie voor eigen teelt; 5 Pf per plant), Hypocyrta, Crossandra,
Bromeliaceae en enkele andere bloeiende planten.
Arbeidsbezetting: 10 personen, waarvan 6 vrouwen.
Bij zonderheden:
Gedeeltelijk worden de planten niet meer op een zandtablet gezet, maar op een water
dicht tablet.
Nadelen zandtablet: zand inbrengen
potjes moeten vaster gezet worden
doorwas van wortels
veel potten schoonmaken.
Als voordeel zag men dat op het zandtablet in de winter de watervoorziening iets be
ter geregeld kan worden. Het gietwater wordt verwarmd tot 18-20°C.
Vroeger werd via de groothandelsmarkt verkocht. Nu neemt het bedrijf deel aan
FleurFrisch in Stuttgart (Bottropsysteem).
Scherminstallatie gedeeltelijk binnen en gedeeltelijk buiten. Buitenschermen zou inde
zomer een beter effect hebben. Investering voor binnenscherminstallatie + DM 20/m2
kas. Het binnenscherm loopt langs draad, rails of met tandrad op een tandradlijst die op
het spant vast zit. Vanuit de kas loopt een lopende band naar de pakschuur.
Jonge planten worden gepoot in een Englert pot met merknaam (Diana). Hierdoor is
geen etiket meer nodig. Aan materiaal en arbeidskosten voor het bijsteken wordt op de
ze wijze bijna 10 Pf per pot bespaard. De speciale pot is 1 à 2 Pf duurder dan dezelfde
normale pot van gelijke afmeting.
Op de speciale plastic pot staat ingegoten een korte teeltbeschrijving in het Duits en
Frans voor de afnemer. Deze speciale pot heeft een bredere bodem (met 4 gàten) en is
lager dan de overeenkomstige normale plastic pot (bodemdiameter 7,5 cm, hoogte9,3cm).
Klemm te Stuttgart
Bedrijfsgrootte: 16 200 m2 kas, waarvan 5 400 m2 in gebruik voor vermeerdering.
Teelten: anjerstek en Poinsettiastek.
Produktie: 10 000 000 anjerstekken en 800 000 Poinsettiastekken.
Nevenbedrijf: Moederbedrijf in Stuttgart 7 000 m2. Daarnaast nog een bedrijf in Italië
(Bordigheze) met moerplanten en vermeerdering. Bovendien worden van
de fa. Breier uit Israël ongewortelde stekken betrokken.
Bij zonderheden :
De produktie van het eindprodukt (bloemen) is zeer gering. Men wil zijn afnemers niet
beconcurreren. Afzet hoofdzakelijk in Duitsland en Skandinavië. Regenwaterbassin van
1 000 m3. Stekken onder waternevel gebeurt met 6 atm. druk. Anjers worden gestekt in
perlite en turfmolm. Top van anjerstekproduktie in april-mei. Stekken van Poinsettia in
Jiffy-Seven. De wortels zijn dan gemakkelijk te zien en worden bij het oppotten niet be
schadigd. Het bedrijf verzorgt zelf voorlichting aan de afnemers.
Anjers worden vanaf 15 januari belicht voor een produktie voor Moederdag. Belich
ting (bloeiiïiductie) 20 W/m2 gloeilampen. Cyclusaanvang 10-20 jan. en dan 2 W licht 1 W geen licht - 2 W licht. 36 planten per m2 bed.
Het bedrijf stookt lichte olie omdat prijsverschil zeer gering is en voor het stoken
van zware olie een 40 m hoge schoorsteen nodig is. Nuis 20 m voldoende. Prijsverschil
lichte en zware olie in voorjaar minder dan 1 DM per 1 000 kg.
In een blok matraskoeling; tevens is er doorlopende nokluchting. Matten gevuld met
houtwol (grof), dat na 2 jaar verrot is. 2 kg/m2. Maximum bereikt temperatuurverschil
bij matraskoeling 4°C tussen matras en ventilator. Met 6°C beneden de buitentempera
tuur.
Bij buitentemperatuur van 30°C dit jaar was het in de kassen zonder matraskoeling
41°C en in de kas met matraskoeling 24°C bij een rel. luchtvochtigheid van 80%.
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Per anjerbed twee sproeileidingen, aan iedere kant één. De doppen spuiten één kant
op. In het midden vam het bed is de verdamping het minst en aan de buitenzijde het
grootst, daarom moet in het midden van het bed minder water komen.
Anjers zijn geplant met "Luftgasse". Dat wil zeggen, dat bij de bedbreedte van 120
cm twee rijen anjers op 10 cm van elkaar worden geplant. In de rij is er een afstand van
12 cm. Dan komt er een "Luftgasse" van 27 cm en vervolgens weer 2 rijen op 10 cm
van elkaar. De eenzijdig spuitende sproeidoppen staan om en om in de "Luftgasse". De
luchtstroom van de matraskoeling gaat door de "Luftgasse", doordat de bedden lood
recht op deze stroomrichting staan.
De belichte anjers zijn tijdens de belichting in de 2de, 3de en 4de week (dus 3 x) be
spoten met CCC 0,15%. Er trad een duidelijke kwaliteitsverbetering op. Bespuiting na
belichting (ook 3 x ) gaf geen verbetering van kwaliteit.
Moerplanten van anjers moeten eerst één bloem maken, dan wordt geselecteerd. De ,
eerste stekken worden gebruikt voor nieuwe moerplanten. Ieder jaar nieuwe moerplan
ten. Men plant 50 planten/m2 bed.
Het bedrijf heeft zelf geen meristeemcultuur, maar heeft dit uitbesteed aan de
Gartenbauschule in Stuttgart-Hohenheim. Wel wordt getest en vermeerderd.
Men doet niet alleen veel aan stamselectie, maar ook aan veredeling en import van
nieuwe rassen. In één van de kassen werden deze beproefd. Er wordt veel aandacht be
steed aan trosanjers.
Mtlnz te Waiblingen
Het bedrijf is in 1896 gesticht.
Bedrijfsgrootte: 110000 m2 verdeeld over 4 bedrijven (alle bedrijven zijn bezocht).
Teelten: rozen (20 000 m2), orchideeën (5 000 m2), anjers, chrysanten, Gerbera, Alstroemeria, fresia, sering.
Bij zonderheden:
Vrijwillige samenwerking met 22 bloemenwinkels (Florentina). Er is matraskoeling
in de kas met Cymbidium, Ze voldoet niet geheel, omdat de afstand van matras tot ven
tilator te groot is, n.l. 70 m2. Deze mag n.l. niet meer zijn dan + 35 m.
Bij fresia, chrysant, anjer ook sproeileiding aan beide kanten van het bed met half
ronde sproeidoppen.
Alle anjerplantingen zijn éénjarig. 30 pl/m2 bed. Jaarlijks worden 20 000 seringen
struiken (3-jarige teelt) getrokken. Ontsmettingsinstallatie (ioniseren) met HCl' (40 000
DM) met een capaciteit van 20 m3/u.
Voor de sortering van de produkten gebruikt men geen machines. Alles is handwerk,
in een gebouw van 3 etages. (Aanvoer van 4 bedrijven). Verbinding door rollenbanen ook
tussen de etages. MUnz heeft een eigen opdruk op de plastic folieverpakking. Kleur van
de opdruk geeft sortering aan. De anjers worden niet gebost, maar los verpakt in deze
plastic zakken gedaan.
^
Gerberateelt heeft plaats in de volle grond, waarbij water en kunstmest gedoseerd
wordt via Volmatic-systeem. Men geeft + 3 uren per keer water. Grondprijzen voor een
vlak stuk op 20 km van Stuttgart + 10 DM/m2. De prijs loopt iets terug in de laatste ja
ren.
Rozen worden niet meer doorgestookt. De kosten zijn te hoog en door de concurrentie
van b.v. Israël zijn de prijzen te veel gedrukt. De stookkosten bij doorstoken zijn + 9
DM/m2 per jaar geweest. De verwarmingspijpen liggen in bijna het gehele bedrijf boven
de paden in bundels van 4.
Het rozenbedrijf is zeer modern opgezet. De 2 ha zijn verdeeld in 7 afdelingen, ieder
weer uit 2 kappen bestaand (7 afdelingen van bijna 3 000 m2). In alle afdelingen hetzelfde
sortiment (5 rassen). Door planning werd getracht deze 7 afdelingen achter elkaar op
snee te laten komen. Er werken hier 7 mannen en 3 vrouwen (geen bos- en sorteerwerk).
Van orchideeën zagen we Cattleya, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Cymbidium en Oncidium. Fresiateelt heeft plaats in een kas met losse ramen. Men koopt anjerstekken
voor moerplanten en kweekt zelf de stekken voor snijbloementeelt. Ditzelfde systeem
wordt ook bij chrysanten toegepast. Deze anjer- en chrysantenteelt wordt in de serin
gentrekkas uitgeoefend.
Andere belangrijke teelten zijn: anjers in normale tweejarige teelt; Gerbera's van
aangekocht materiaal, waarmee men ook begonnen was materiaal te selecteren voor
klonenvermeerdering. Ook de teelt van Alstroemeria is pas opgezet.
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Fa. Haag te Stuttart - Sonnenberg - Leichenfeld
De. heer Haag is tevens voorzitter van de kwekersvereniging.
Bedrijfsgrootte: 5 000 m2 glas + 850 m2 plastic kas.
Teelten: pot chrysanten, Poinsettia (300 000 st.), Primula obconica, Primula malaci^fdes
en radijs in pot (30 000 stuks).
Arbeidsbezetting: 7 personen.
Bij zonderheden:
Gehele bedrijf met Volmatic-apparatuur. Slangetjes komen onder het tablet vandaan en
worden vastgehouden door een stukje plastic buis, zodat ze niet meer onder het tablet
kunnen zakken.
In de pot worden ze met een pen door het eindje plastic buis vastgezet. Geen zandta
blet. Daardoor behoeven geen potten schoon gemaakt te worden en heeft men een gelijk
matiger waterverdeling per tablet.
Na de Poinsettia wordt in januari een teelt radijs in plastic pot geteeld. Minimaal 9
radijsjes per pot; 30 000 potten. Daarna 2 x potchrysanten en 2 x Poinsettia. Ook in
voorjaar Primula obconica en Primula malacoi'des. Poinsettia wordt geteeld in vierkan
te plastic pot (10 cm) van 10 Pfennig.
Potgrond is turfmolm met wat klei en zand voor het gewicht. Men ziet de plastic pot
als verpakking die bij de detaillist of bij de verbruiker weggegooid wordt en vervangen
wordt door een sierpot.
Chrysanten en Poinsettia ook met 3 kleuren in één pot (z.g. Pop-Poinsettia of PopChrysanten). Stekken worden niet opgepot, maar in de gevulde potten verspeend. De heer
Haag neemt in het vervolg ongewortelde stekken. Deze zijn belangrijk goedkoper (4 Pf)
en ook sneller te verwerken. De teelt duurt een week langer.
Potchrysanten worden ingezakt op het tablet en ter plaatse per 10 of 20 stuks (kleu
ren gemengd) in lage draagkartonnen gezet. Hiertoe staan de kleuren per tablet ook ge
mengd. Draagkartons worden ter plaatse in schuine stand op verrijdbare stellingen ge
zet en in de vrachtauto gereden. Op de groothandelsmarkt wordt uit deze verrijdbare
stellingen direct verkocht. Alle tabletten hebben onderverwarming met een thermostaat
onder het tablet. Voor de bovenverwarming hangt de thermostaat buiten. De plastic kas
is bedekt met folie dat een jaar gebruikt wordt. De kas is een z.g. zaagrandlóis met de
staande kant van de zaagtand naar het noorden. Hierin zit ook de luchting. Dit is gunstig
in de zomer. Vernieuwen van het folie kost 40 ct/m2 per jaar (+ 2 500 DM). Men gaat
PVC golfplaten gebruiken voor 6 DM/m2, uit Japan afkomstig. In deze kas worden 4 x
potchrysanten en 1 x radijs per jaar geteeld.
Fa. Rieger te Nürtingen
Bedrijfsgrootte: twee bedrijven van elk 3 000 m.2
Teelt: Stambedrijf geheel met Rieger-Begonia jonge planten
Nevenbedrijf "Fertigwaren", Rieger-Begonia en moerplanten.
Bij zonderheden:
Gestekt wordt in paperpots. Gestekt materiaal blijft gedurende halve teelttijd (+ 6 we
ken) op stellingen 5 hoog opgestapeld in een bewortelingsruimte. Daarna tot aflevering
op tablet in de kas. Bewortelingsruimte improvisorisch. Een probleem vormt de be
heersing van de luchtvochtigheid en de vochttoestand van de paperpots. Deze drogen aan
de zijkanten sterker uit dan middenin. Deze problemen zijn beslist nog niet opgelost.
Ook is er een lucht- en temperatuursprobleem.
In het begin had Rieger met deze bewortelingsmethode mislukkingen tot 50%; nu aan
zienlijk minder mislukkingen (tot + 20%). Het stek is voor 90% Schwabenland en 10%
Aphrodite. Rieger streeft naar compactere planten, betere bloeiregeling, een groter zo
mers ortiment en een beter wintersortiment. Er zijn enkele nieuwe rassen op komst,
kleuren o.a. geel en rose en ook wat gedrongener planten, een groter zomersortiment
etc., mogelijk in de loop van 1972. Hij wacht met uitgiften niet op nieuwe internationale
kweke rs rechtr egeling.
Rieger probeert de vermeerdering in de hand te houden. Hiertoe is opgericht het
Verbund Kreis Rieger Begonia, bestaande uit 5 bedrijven (Schutze, Oberschelp, Bokhorst,
Merholst (krefeld), Rieger), waarvan 4 zich bezighouden met de vermeerdering en 3met
de verkoop. In licentie op het ogenblik door dit Verbund 8 000 000 planten in een jaar uit
gegeven in Duitsland. Normkassen op het bedrijf: Eunorma van 11 en 14,50 m kopbreed46

te. Kosten kale kas 65 DM/m2. Belichting van jonge planten bewegend cyclus en gemon
teerd aan scherminstallatie. Bedrijf gecombineerd met winkel. De fa. koopt bij
Flëurfrisfrish en overweegt aansluiting bij Florentina.
G. Vatter te Bernflengen
Bedrijfsgrootte: 1800 m2, wat platglas, open grond en winkel
Teelten: Groot sortiment aan snijbloemen en potplanten
Bijzonderheden:
Typisch "Endverkaufsbetrieb", er wordt bijgekocht op de groothandelsmarkt.
Enkele prijzen op donderdag 16 september inde winkel waren:
"Baccara" (rijpe bloemen + 50 cm) DM 1,60
Anjer (+ 40 cm)
DM 0,80
Chrysant per tak {+ 40 cm)
DM 0,80
Regeling van schermen en gieten gebeurt door dezelfde installatie via drukknopsysteem,
bewegend boven het gewas. Zowel gietslang als schermdoek kunnen aangekoppeld wor
den. Aandrijving via een metalen ban die op een door een motor aangedreven nokkenblok
loopt.
Investeringskosten + DM 15/m2 kas.
Beek te Metzingen
Bedrijfsgrootte: 4 000 m2, waarvan een kleine ronde plastic kas winkel is.
Teelten: cyclamen, azalea (aangekocht), pelargonium, Poinsettia.
Bijzonderheden:
Naast produktie voor eigen winkel ook groothandelsfunctie voor een aantal winkels in
een schaal van + 10 km rond Metzingen.
Goed verzorgde kartonnen vloerstelling met Nederlandse bloembollen die wel erg
prijzig waren.
Transport van potplanten naar de winkels in Nederlandse tomaten bakjes. Vooral de
teelt van cyclamen is op dit bedrijf belangrijk. Beek teelt zelf cyclamenzaad.
Ook hier wordt een scherminstallatie in de kas gebruikt.
Robert Maier te Bamberg
Het bedrijf is in 1859 gesticht. Het bestaat uit twee vestigingen.
Bedrijfsgrootte: le 22 000 m2 glas, waarvan 4200 m2 plastic kassen
2e 5500 m2 glas, waarvan 1500 m2 plastic kassen.
Arbeidsbezetting: 85-95 personen.
Teelten-, le bedrijf/jonge planten van cyclamen, Poinsettia, chrysanten, Hortensia, va
rens, bladbegonia, groene bladplanten, Rieger-Begonia's, cyclamenveredeling
2e bedrijf*jonge planten van azalea en eindprodukt Erica.
Bijzonderheden:
De teelt van gebruiksklare Poinsettia wordt direct gestekt in 8 of 10 cm plastic pot.
Stekken van Poinsettia en chrysant gebeurt onder waternevel, gestuurd door een elek
trische impuls via een wollen draad; de tijdsduur wordt bepaald door een tijdklok.
Ook werd de weegschaal-besturing gebruikt. Deze zou echter niet goed werken, wan
neer gelucht wordt (luchtstroming).
Torenkas: gebouwd in 1965: 25 m2 grond oppervlakte, 15 m hoog. Tablet oppervlakte
120 m2. Investeringskosten DM 350/m2, tegenover DM 120/m2 voor een normale kas
met toebehoren.
De luchtverdeling in de torenkas laat te wensen over. Boven in de kas is het + 4°C
warmer dan onderin. Een voordeel van dit type kas is dat minder werk is vereist.
Nieuwe plastic kas met dubbel plastic bespannen, waartussen lucht geblazen wordt.
Er ontstaat een ruimte van 10 cm hoog. Dit geeft brandstofbesparing en geen condens
aan de binnenzijde. Het buitenplastic is 0,2 mm dik en wordt ieder jaar vervangen.
3 000 cyclamenzaadplanten. Cyclamen worden opgepot in pure hoogveen, waaraan 1,5 kg
mengmest en 2,5 kg kalk per m3 wordt toegevoegd. Wel moet snel worden bijgemest
met b.v. polyfertisal 0,2% elke week.
Elke 6 weken grondonderzoek in Hannover.
Zaaibakken en verspeenbakken zijn van hard plastic, waaraan op de hoeken pootjes
geplaatst kunnen worden om te stapelen als er plantjes in zitten.
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Per teelt noteert de kasbaas de arbeid evenals het directe ïnateriaalverbruike Gegevens worden verwerkt door de computer. Elke 14 dagen wordt een overzicht
gemaakt en de ruimtebehoefte bepaald voor ieder gewas om de algemene kosten toe te
delen.
Het olieverbruik wordt per week berekend en via een stelsel van vergelijking tussen
binnen- en buitentemperatuur per kas toegerekend. Alles per computer. Doel is zo op
timaal mogelijke benutting van de ruimte met een zo gunstig mogelijke kosten-batenverhouding per gewas en in zijn totaal. Afzet voor 50% op bestelling naar andere bedrijven
en voor de andere 50% via vertegenwoordigers.
Deze (6 personen) werken op provisiebasis. Ze mogen ook andere materialen en plan
ten verkopen, b.v. bloembollen, boomteeltprodukten, zaden etc. Contractueel is vastge
legd dat ze geen Produkten mogen verkopen die ook het eigen bedrijf produceert.
Op dit bedrijf voor het eerst een kas van Nederlandse bouwers gezien, n.l. Fa. Noordland. Kappen van 3,20 m met hoge holle legger, zodat 4 x 3,20 overspanning ontstaan is.
Zijluchting naast bovenluchting. Kosten kale kas 32,50 DM/m2, met pijpen 38 DM/m2,
excl. fundering. Hoogte onder de goten 2 m, foliehoogte 60 cm.
I.v.m. Erica-azaleateelt wordt in een bassin water onthard met zwavelzuur. Voor de
behandeling 17-24°D; na behandeling 8-10°D.
Uit een proef was gebleken de zeer gunstige invloed van bodemverwarming op de teelt
van azalea. Zonder bodemverwarming in plastic kas weinig wortels, met bodemverwar
ming veel wortels.
Poinsettiastek komt in januari uit Amerika. Eind februari toppen, in april stekken enz.
De plastic kassen worden voor moerplantenteelt gebruikt (chrysant, Poinsettia) en
voor bewaarruimte (Hortensia en azalea).
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BIJLAGE 2

ONDERZOEKPROJECTEN
Institut für Zierpflanzenbau van de Hessische Lehr- und Forschungsanstalt für Wein-,
Obst- und Gartenbau, Ingenieursschule Geisenheim-Rhein
Grootbloemige winter bloeiende begonia's (Elatior Begonia)
De invloed van verschillende daglengten van de moerplanten op de beworteling en het
uitlopen van de bladstekken. Toegepast worden 4, 8 en 12 weken LD en KD met in de
winter nog verschillende temperaturen.
Uit de voorlopige resultaten blijkt dat KD tot 12 uur betere resultaten geeft dan LD.
Bij LD zijn de bladeren groter, wortelen slechter en lopen slechter uit. De bladopper
vlakte wordt met behulp van lichtonderschepping gemeten.
Euphorbia pulcherrima (Kerstster)
De moerplanten worden op hydrocultuur gekweekt met verschillende bemestingsni
veau's en -verhoudingen. Dit blijkt van sterke invloed te zijn op de kwaliteit ende kwan
titeit van de stekken. Ook doet men bewaarproeven met deze stekken. 10 dagen bewaren
is goed mogelijk.
Azalea indica
Planten van twee rassen "Rheinhold Ambrosius" en "Eric" worden bij twee tempera
turen (hoog en laag) opgekweekt. Het doel is te komen tot aparte moerplanten voor de
vermeerdering. Bij stek van de gewone teelt treft men stekken aan waarin al of niet een
bloemknop is geihduceerd. Dit werkt de ongelijkheid van de groei sterk in de hand. Bij
een meer geplande teelt is dit een groot bezwaar.
Dit idee van aparte moerplanten bij azalea's, sluit aan bij onze gedachtengang die tot
dezelfde conclusie kwam, echter uitgaande van de veronderstelling dat bij de huidige
gang van zaken geen enkele selectie op het uitgangsmateriaal wordt toegepast. Het op
bouwen van stammen zou wel eens de moeite waard kunnen zijn.
Uit het onderzoek bleek ook dat de bemesting een rol speelt. De teelt van stekken van
moerplanten doet men als volgt: Men topt éénmaal, terwijl bij de tweede maal toppen de
stekken genomen worden. Men plukt tweemaal stekken en krijgt zo in totaal 2 000 stek
ken per m2. Na dit tweemaal stekplukken worden de moerplanten niet meer gebruikt,
maar opgekweekt tot bloeiende planten.
Om inductie bij de moerplanten te voorkomen geeft men bij een temperatuur van 20°
een daglengte van 16 uur.
In de zomer tracht men een lagere temperatuur dan 20°C aan te houden. Men schermt
de hoge luchtintensiteit overdag wat af.
Achimenes
Proeven met daglengte op groei en bloei.
Anthurium scherzerianum
Bloeibeihvloeding vanaf zaailing tot grote plant.
Guzmannia minor
Opkweek in substraat met verschillende pH's.
i

Cyclamen
Verschil in bemesting bij planten geteelt in stenen en plastic potten.
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Anjers
Onderzoek naar het effect van KD (12 uur) bij moerplanten op het vegetatief blijven
van de scheuten,,
Chrysanten
In 3 klimaatkamers waarin een temperatuurbereik is van 0-40°C met een regeling op
1,5°C nauwkeurig, en een regeling van de R.V. op 5% nauwkeurig en een lichtintensiteit
van 3 000 Lux, worden proeven genomen met chry santenstekken van moerplanten van
verschillende leeftijden. Het blijkt dat de bruikbaarheid van de moerplanten wat leeftijd
betreft o.a. sterk afhangt van het ras. Sommige rassen zijn na 3 maanden al geihduceerd,
andere pas na 4-5 maanden.
Op het buitenterrein bevonden zich sortimentsopplantingen van eenjarigen en o.a. een
demonstratie van het effect van grondontsmetting met Ditrapex C.P. bij eenjarigen.
a.
b.
c.
d.
e.

Op het Insitut für Botanik wordt aan de volgende onderwerpen gewerkt:
Vorstresistentie bij druiven
Cyclamenveredeling
Analyse van CCC in Hibiscus en Euphorbia
Iris regelia hybriden
Weefselcultuur van o.a. Orchideeën.

München
Institut für Zierpflanzenbau (T.U.)
Aan de volgende onderwerpen wordt gewerkt:
a. Groeiregulatoren en substraat en bemesting bij chrysanten. Bij de proeven met de
chrysant "Escort" wordt gestreefd naar teeltverkorting, kwaliteitsverbetering en
teeltzekerheid. Er worden 2 substraten gebruikt, n.l. een potgrond volledig van turf
molm en een turfmolmkleimengsel. De bemesting gebeurt elke week of met grotere
tussenpozen. Terecht hecht men zeer veel waarde aan uniform plantmateriaal, om
dat bij variatie dit grote gevolgen kan hebben bij het onderzoek.
b. Anjers geplant in mei worden 2'X getopt om de bloei te verschuiven.
c. Het effect van het gebruik van doek of zwartzilver plastic bij de verduistering van
chrysanten.
Bij een aantal proeven is in de kas aan beide zijden een ventilator geplaatst. De ene
blaast 5 minuten lang lucht naar de andere kant van de kas. Daarna blaast de andere 5
minuten lang in de tegenovergestelde richting.
Opvallend is ook het vele werk dat men maakt van de verwerking van verschillende
gegevens. Hiervoor gebruikt men een datalogger. Bij de controle van de proeven ver
richt één man de metingen, terwijl een ande? dit direct in ponskaarten inbrengt. De ge
gevens van de chrysantensubstraat- en bemestingsproef en de anjertopproef worden o.a.
op deze wijze verwerkt. Ook verwerkt men gegevens van de Meisterschulen uit Friesdorf en Ahlem.
Institut für Wirtschafts lehre des Gartenbaues (TU)
De volgende onderwerpen zijn in onderzoek:
1. Structuuronderzoek "Endverkaufsbetrieb"
2. Lineaire programmering per grondsgroenteteelten op akker bouwbedrijven
3. Prijspolitiek op boomkwekerij bedrijven. 12 bedrijven zijn in dit opzicht sinds 1955
gevolgd, waarbij de prijzen onderling zijn vergeleken.
4. Netwerkplanning op een jongeplantenbedrijf . Dit onderzoek komt neer op optimalise
ring van de produktie op basis van gegevens inzake arbeidsbehoefte en ruimtebenutting.
5. Kostenberekeningen voor afzonderlijke bloemisterijgewassen.
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Institut für Zierpflanzenbau (S.L.F.A.)
a. Invloed van CO2 op de groei van Anthurium scherzerianum en Vriesea splendens.
De resultaten zijn zeer positief.
b. Azalea: B-9, korte dag, toppen op verschillende hoogten (4-7-10-14 cm lang). Dieper
toppen geeft meer zijscheuten.
c. Anjers: planttijdstippenproef vanaf midden juni, daarna elke 3 weken planten met LD
belichting 4 weken 25 Watt/m2. Bespuitingen met remstoffen: aantal planten 40/m2
bed.
Institut für Bodenkunde und Pflanzenernährung (S.L.F.A.)
a. Containercultuur van gerbera met verschillende systemen van watergeven (volmatic
per pot, volmatic via zandbed en met slang).
Het substraat is turfmolm. Gewerkt wordt met klonen.
b. Orchideeën: aan deze groep van gewassen wordt nog al wat onderzoek gewijd.
Phalaenopsis wordt met zeer goed resultaat in een bed gekweekt.
Substraat pH 4,5; N:K = 2: 1. Er worden 2 bloemstelen per jaar verkregen. De plan
ten blijven 2-3 jaar staan.
Paphiopedilum^ Optimale bemestingsverhouding is hier N: K = 1:1.
De gewenste pH is 5-5,5. Het is gebleken dat deze orchidee behoefte heeft aan kalk.
Cymbidium: Onderzoek naar de optimale verhoudingen en hoeveelheden van de hoofd
en sporenelementen.
Cattleya: Meristeemcultuur.
c. Anthurium scherzerianum: Onderzoeknaar de behoefte aan sporenelementen.
d. Anthurium andreanum: Bodem verwarming tot 24°C (elektrisch) en bemestingsonderzoek. Een verhouding van N:K als 1:2 kwam als gunstig naar voren.
e. Erica: Sporenelementenonderzoek.
f. Poinsettia: Langzaamwerkende meststoffen.
g. Cyclamenbemestingsproeven met Magamp: 5 kg/m3 en 3 kg 14-10-14 + bijbemesting.
h. Saintpaulia: Langzaamwerkende stikstofmeststoffen.
Een zeer typisch voorbeeld van biologische bestrijding van Sciaravliegen werd toe
gepast, n.l. door vetblad (Pinguicula). De vetbladplanten stonden tussen de jonge orchideeënplanten in.
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