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Hans Pater: “Broeischema’s
maken voor iris is maatwerk.”

Iris niet te warm beregenen
De irissen staan net in bloei en ze kunnen,
net als andere gewassen die nu op het land
staan, wel wat water gebruiken. Zo lang
Moeder Natuur daar niet voor zorgt, zijn
ze aangewezen op beregening. Dat is een
goede oplossing, maar niet zonder risico’s,
weet teeltadviseur Hans Pater van het
teeltadviesteam van CNB.
Hans Pater is druk bezig met de ‘rem-irissen’. “Door de juiste temperatuurbehandeling en bewaring kun je irissen jaarrond bewaren, zodat je er jaarrond mee kunt werken en op verschillende momenten
in het jaar bloemen kunt produceren.” Hans maakt op dit moment
schema’s voor de broeierĳ. “De temperatuurbehandeling is cruciaal
voor de prestaties van irissen in de broeierĳ. Geef je drie dagen te
veel of te weinig warmte in juli, dan vertaalt zich dat direct naar
een korter en zwaarder gewas. Bovendien wil je niet te veel blad,
maar ook niet te weinig, en wel lengte, maar ook niet te veel. Het
luistert heel nauw.”

MAATWERK
Daar komt bĳ dat de situatie per kweker anders is. “Je kunt niet
volstaan met één schema voor alle irissenkwekers. De situatie per
34

kas is verschillend, het is dus echt maatwerk.” De verschillen
kunnen groot zĳn, zeker omdat Hans zich niet alleen richt op
kwekers in Nederland. “Ik maak ook schema’s voor de klanten
van exporteurs en die bevinden zich op allerlei plekken in de
wereld, van Oost-Europa tot Japan. Daar zĳn de omstandigheden
ook weer anders, dus daar hou ik rekening mee in de schema’s.”

ERWINIA
Voor kwekers is het nu irissentĳd. Over de kwaliteit zegt Hans:
“De grond is eigenlĳk te droog, het mag wel gaan regenen.” In
het voorjaar, als het grondwater nog koud is, kan dat zonder
risico’s. Zodra het grondwater opwarmt, wordt het oppassen geblazen, benadrukt Hans. “Als je met warm water beregent en de
bollen daarna bewaart in 30 graden ontstaat er kans op Erwinia.
Mĳn advies is dan ook om niet te lang door te gaan met beregenen zodat de bollen, ook na een jaar bewaring, nog vrĳ van
Erwinia zĳn.”

KRIMP
Op dit moment is nog onduidelĳk wat de gevolgen van corona
zĳn voor iris. “In augustus wordt gerooid, in augustus en september worden de bollen afgeleverd. Hopelĳk is de situatie dan weer
wat normaler. We zien wel al gevolgen voor de bloemenhandel,
die gaat moeizaam. Veel bloemen worden afgezet in Frankrĳk,
Engeland en Oost-Europa. De verkoop in supermarkten liep aardig door, maar bloemenwinkels waren gesloten. Nu komt het
allemaal weer een beetje op gang.” Het areaal iris krimpt al jaren.
“Dat komt in deze situatie goed van pas, vraag en aanbod komen
daarmee beter in balans.”
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