Gesteggel sinds 1991

‘Naam gladiool belangrĳk
voor de handel’
Taxonomen, kwekers,
Bloembollenkeuringsdienst (BKD)
en de NVWA worstelen al sinds 1991
met de verandering van de naam van
een bolgewas: Acidanthera bicolor of
Gladiolus callianthus ‘Murielae’, ofwel de
Abessijnse gladiool. Besloten is om er een
‘gewone’ gladiool van te maken, maar dat
gaat volgens de kwekers ten koste van de
kansen voor de handel in een bijzonder
bolgewas.
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E

r zĳn twee kwekers met de Abessĳnse gladiool in
het pakket. Ruud van den Berg van Kwekerĳ Hytuna
in Breezand is een van hen. Hĳ werkt samen met
Cornel van Schagen in Bergen, die de gladiolenkwestie herhaaldelĳk aankaartte bĳ onder meer de KAVB. Beiden
telen circa 5,5 hectare.
Voornaamste struikelblok voor de telers is dat de gladiool
niet meer onder de noemer ‘bĳzonder bolgewas’ valt en dat
heeft gevolgen volgens de telers. “Vĳf jaar geleden zagen we
een enorme neergang in de afzet, volgens ons omdat we nu
alles als gladiolus callianthus moeten verhandelen en niet
langer als Acidanthera bicolor ‘Murielae’”, stelt Van den
Berg. De kweker zag naar eigen zeggen de handelskansen
kleiner worden, omdat de bollen niet langer als bĳzonder
bolgewas worden verhandeld. “Ze worden door de koper
gezien als gewone gladiolen bĳ de retail. Gewone gladiolen
zĳn in de tuin minder populair vanwege de grootte. De afzet
heeft zich inmiddels weer gestabiliseerd, maar we konden
geen inhaalslag meer maken.”
Aanleiding voor de kwekers om opnieuw aan de bel te trekken bĳ de KAVB, die verantwoordelĳk is voor de registratie
met de taxonomisch juiste naam, en de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) is een brief van de keuringsdienst. Van den
Berg: “Vanaf volgend jaar worden de keuringseisen aangepast, conform de rest van de gladiolen. Dat pakt ongunstig
voor ons uit, want die keuring is duurder. Dat scheelt ons op
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jaarbasis duizend euro door de extra kosten.”
De beslissing over de keuringseisen is weer een jaar uitgesteld als gevolg van corona. Ondertussen hopen de telers dat
hun product, met name voor de export naar Japan onder het
oude, goedkopere keuringsregime blijft vallen. Dat verzoek
hebben ze bij de BKD ingediend. Wel gaan ze met de exporteurs proberen de bollen in een eigen vak en verpakking
voor de retail te presenteren.
Voor taxonoom Johan van Scheepen is de naamswijziging
een gelopen race. “Twee namen voor één soort is onhandig
en sinds 1991 geldt er eigenlijk maar één naam.” Dat in het
handelsverkeer nog steeds twee namen worden gebruikt,
heeft te maken met de verwerking van de verandering door
de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Van
Scheepen: “Die hebben aangegeven dat ze voor zo’n relatief
klein bolgewas de procedure nog niet willen opstarten. Ze
wachten tot ze in één keer een hele lijst kunnen aanpassen.” Voor het aanleveren van die lijst zijn de taxonomen
van de NVWA afhankelijk van onder andere Van Scheepen.
Soortgelijke kwesties spelen namelijk ook in andere gewassen. Zo valt een vermeende Freesia tussen wal en schip bij
de keuringen. De BKD keurt namelijk geen Freesia, dat is
het domein van Naktuinbouw, waar het onder de boomkwekerijgewassen valt. Die erkent de minifreesia Anematheca laxa niet als Freesia en laat de keuring dus over aan

de BKD. Omdat het een uitzondering is, moet de BKD die
keuringen handmatig verwerken.
Ook dit gewas vraagt om een administratieve correctie, die
uiteindelijk bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit terecht moet komen. Het gaat meestal om gewassen
waarvan maar een betrekkelijk kleine hoeveelheid wordt
geteeld. Dat heeft gevolgen voor de prioriteit bij de diensten. Ook bij de allium en in hyacintoïdes is sprake geweest
van naamswijzigingen, met gevolgen voor de status van
het gewas. Verwarring valt ook Hippeastrum ten deel, die
ten onrechte vaak voor Amaryllis wordt uitgemaakt. Hippeastrum behoort tot de narcissen.

Via BVS
Van den Berg en Van Schagen hebben ondertussen het gewas
ondergebracht bij verkoopdienst BVS. De dienst is een antwoord
op het verbod op verhandelen via kwekersverenigingen zoals Van
den Berg en Van Schagen vormden, die tevens het areaal konden
bepalen. BVS verkoopt de Acidanthera voor de telers, zoals dat
voorheen door de vertegenwoordiger voor de kwekersvereniging
25 september 2020
wordt gedaan. Promotie wordt vooral door de telers zelf geregeld.
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