Cultivar Online:
broeibak in 3D
Met inmiddels zo’n 1.800 tulpencultivars in het bestand, is
Cultivar Online een niet te missen databank voor de tulpensector.
Niet alleen het aantal cultivars neemt jaarlijks toe, ook komt er
steeds meer fotografie in deze databank. Nieuw zijn de foto’s van
de Marktbroeishow en Vaktentoonstelling die in 3D zijn gemaakt.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

Z

eker na een lange periode waarin
fysiek bezoek aan bedrijven
lastig was, is de digitale databank
Cultivar Online van Vertify een
onmisbaar instrument om gegevens van
broeitulpen snel beschikbaar te hebben.
Ooit ontstond dit databestand in een papieren versie bij Stichting Van den Hoek’s
Broeiproevenbedrijf. Na de overname hiervan door Vertify is de digitale versie steeds
professioneler geworden. Jaarlijks voert
Peter Schilder van Vertify de gegevens
in van zo’n zeventig nieuwe cultivars.
Inmiddels staat de teller op 1.800. “Alle
broeigegevens van het gangbare tulpensortiment zijn in Cultivar Online te vinden”,
aldus Schilder.

Naast een veelheid aan getallen neemt het
aantal foto’s ook sterk toe. Vooral dank zij
de coronapandemie bleek er een nieuwe
dimensie aan die foto’s mogelijk. Schilder:
“Omdat er bij de Marktbroeishow op de
Dag van de Tulp in januari en de Vaktentoonstelling in februari geen bezoekers
mochten komen, zijn er 3D-opnames
gemaakt van alle cultivars die toen zijn
geshowd. We hebben in Cultivar Online
een link geplaatst naar de 3D-opnames
van elke cultivar waarvan we gegevens
in ons systeem hebben zitten. Op die
manier kunnen gebruikers waar ook ter
wereld zien hoe deze cultivars in de broei
presteren. Omdat de opnames in 3D zijn
gemaakt, krijgt de kijker een beter beeld

dan als hij alleen een foto bekijkt. Vooral
buitenlandse broeiers die een abonnement
hebben op Cultivar Online kunnen zich
nu echt een goed beeld vormen van de
broei-eigenschappen. Naast deze opnames
heeft een van de deelnemers van het Tulip
Trade Event ook zijn 3D-opnames aan ons
systeem gekoppeld.”

SNEL INSTUREN
Schilder gaat ervan uit dat komende
winter de shows weer met publiek
gehouden kunnen worden. Voor een
mooie show is het nu al nodig om na te
denken over deelname en het uitzoeken
van bollen daarvoor. Schilder benadrukt
dat inzenders die bollen zo snel mogelijk
naar Vertify moeten sturen. “Hoe eerder
wij ze hebben, hoe sneller we ze de juiste
temperatuurbehandeling kunnen geven,
zodat de tulpen op het gewenste tijdstip
geshowd kunnen worden. We krijgen ook
wel eens tulpen die al een tijdje in een cel
hebben gestaan en daar al warmte hebben
gekregen. Hoe lang is niet altijd bekend,
waardoor het voor ons lastig wordt om
nog te bepalen wat de juiste temperatuurbehandeling bij ons moet worden. Daarom
mijn advies: stuur de bollen zo snel mogelijk in.”

Peter Schilder van Vertify: “Alle broeigegevens
van het gangbare tulpensortiment zijn in
Cultivar Online te vinden.”

Showprogramma
Ondernemers kunnen begin 2022 hun tulpen
showen op deze evenementen:
CNB Bloem- en relatiedagen: 11 t/m 13 januari
Mechanisatiebeurs: 11 t/m 13 januari
Dag van de Tulp: 28 januari
Bloembollen Vakdagen Flevoland:
3 en 4 februari
Drieban Flora: 10 t/m 13 februari
Vaktentoonstelling: 17 t/m 20 februari
Lentetuin Breezand: 3 t/m 7 maart
Tulip Trade Event: 23 t/m 25 maart
Tulpenshow Keukenhof: datum nog
niet bekend
IGH show: datum nog niet bekend
Voor meer informatie over tarieven van
marktbroei en Cultivar Online: Peter Schilder
of Marlies Hauwert-Reus, (0228) 563 164.
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