Reportage

Worden meiklokjes ook dit jaar
geluksbrengers?
Er zijn weinig bloemen zo aan één datum gebonden als meiklokjes. Vooral in Franssprekende regio’s is het geven van een bosje ‘muguet’ als ‘porte bonheur’ - als geluksbrenger
op 1 mei – een sterke traditie. Amaryllisteler Johan Verbeeck uit Laarne begon met deze
teelt toen hij nog meewerkte bij zijn vader in het ouderlijk bedrijf in Dendermonde.
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Het meiklokje (Convallaria majalis, ook
lelietje-van-dalen genoemd) is een
inheemse plant, die dankzij zijn wortelstokken kolonies vormt, bij voorkeur in de (half)schaduw van bomen
of struiken. “Ik ben ermee begonnen,
eerder als hobby, omdat ik een teelt
zocht voor een perceel dat vrijkwam”,
vertelt Johan. “De teelt van meiklokjes is heel kleinschalig, maar vergt
veel arbeid voor het oogsten en
marktklaar maken. Ik schat dat er
een tiental, maximaal een twintigtal
telers zijn in Vlaanderen. De meeste
houden het bij enkele honderden m².”
Zelf heeft Johan twee ha, waardoor hij
vrij groot is in België.
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“Mijn opzet was om er een potplantje
van te maken. Maar ik zag tijdens het
opkweken van het plantgoed voor die
potten dat er meer uit te halen viel
door bloemen te oogsten in de laatste
jaren van de teelt. Die heeft een
vijfjarige cyclus. Na vijf jaar halen we
de wortelstokken uit de grond en
potten we de helft in. Die kweken we
nog twee jaar op vooraleer we ze
verkopen. De rest planten we opnieuw
uit om onze oppervlakte op peil te
houden. De eerste twee jaar na het
uitplanten heb je zo goed als geen
productie, het derde jaar is behoorlijk
en jaar vier en vijf zijn doorgaans heel
productief. Doordat we al die bloemen
zagen, hebben we beslist om die te
trekken.” Johan probeert de percelen
op te splitsen en te zorgen dat er elk
jaar een deel volop in productie is. Er
is vruchtafwisseling nodig. Johan
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probeert tussen twee rondes minstens drie en liever vier jaar weg te
blijven van een perceel.

Timing
De handel is toegespitst op de laatste
twee weken van april. “We beginnen
te trekken rond 20 april en moeten de
snijbloemen sowieso afdekken om ze
bij te sturen. De markt van de potplanten ligt iets vroeger. Die leveren
we grosso modo tussen 15 en 25 april.
We proberen die klaar te hebben voor
verkoop vooraleer we met de snijbloemen beginnen. Bij potjes volstaat één
open belletje, snijbloemen moeten
toch voor 75% openstaan.” Afhankelijk
van de weersomstandigheden kan het
nodig zijn de potten tijdelijk in de frigo
te zetten, maar dat probeert Johan te
vermijden. “Maar het kan bijzonder
snel uit de hand lopen”, lacht hij.
Johan vertelt dat hij eens vreesde dat
de planten in een koude aprilmaand
niet tijdig zouden open komen. Daarom hield hij de ramen van de serre
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dicht. Maar een dag later diende hij
die dringend te openen, omdat het te
snel vooruitging. Twee dagen later
hadden ze alle vroegste bloeiers al
uitgeraapt.

Handel
In het assortiment vaste planten
bestaan er allerlei cultivars met
grotere of roze bloemen of met gepanacheerd blad. Johan houdt vast aan
het originele type met kleine witte
bloempjes. “Ik merk wel eens verschillen op bij plantmateriaal dat ik
sporadisch elders inkocht, maar
uiteindelijk geraakt dat door elkaar en
verdwijnen die verschillen.” Maar hij
houdt wel degelijk rekening met het
uitzicht van de planten om te beslissen welke hij verder aanhoudt als
snijbloem en welke hij zal inpotten.
Johan verkoopt vooral aan tuincentra
in Wallonië en aan enkele Franse
groothandelaars. Een deel van de
productie wordt verhandeld via Euroveiling. “Het gebruik om mekaar
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Johan Verbeeck hoopt dat de tuincentra snel weer opengaan, zodat de verkoop van meiklokjes in pot nog rond kan
geraken
‘muguet’ te geven leeft sowieso meer
in Franstalige regio’s. Op Euroveiling
zie je dat Vlaamse winkeliers wel eens
een traytje kopen. Ze verkopen het
wel, maar in Wallonië is dat massaal.
Het verschil is enorm. Maar hoe dan
ook is het een heel wisselvallige
markt. Het ene jaar is goed, het
andere jaar zijn ze niets waard.”

Coronacrisis
Johan zal zelf ook wat ‘bonheur’ nodig
hebben om dit jaar de verkoop rond te
krijgen. “Toen de maatregelen doorgevoerd werden, heb ik me heel snel
ingesteld op 0,0% verkoop. Ondertussen zijn we bezig met het ontwikkelen

van een webshop, waardoor we wellicht wel iets zullen kunnen verkopen.
Maar ik verwacht dat ik met de snijbloemen maar 10% van het normale
volume zal halen. We zullen ook niet
veel kunnen oogsten want door de
huidige crisis is het zeer moeilijk,
bijna onmogelijk, voor onze reguliere
seizoenmedewerkers om naar België
te komen. Ik denk dat het heel moeilijk wordt voor de snijbloemen dit jaar.
Wat de potten gaan doen, kan ik echt
niet inschatten. We werken nauw
samen met Euroveiling om oplossingen te bekomen voor het huidige
seizoen. Ik stel daar mijn hoop op,
maar veel zal afhangen van de vraag
of de maatregelen bestendigd worden

na 19 april. Als de tuincentra weer
opengaan, dan kunnen we die bestellingen nog rond krijgen. Maar het is
momenteel koffiedik kijken. Ik vrees
dat niet iedereen zal herstarten, ook
als ze mogen. Ik ken tuincentra die
een webshop hebben, maar momenteel niets leveren. Dat baart me zorgen. Zeker is dat het seizoen gepasseerd is als de winkels pas op 5 mei
mogen heropenen. Je mag zeker
noteren dat het enorm veel pijn zal
doen, wanneer we getroffen worden.
We hebben de laatste jaren enorm
geïnvesteerd in de groei en modernisering van ons bedrijf, waardoor er
dus geen grote reserves zijn.” n

Sierteelt&Groenvoorziening 4 • 30 april 2020 x

29

