Zomervuurwerk

Op het bedrijf van Marcel Nijenhuis zijn geen
bloeiende velden met gladiolen te zien, maar hij
zet wel wat takken op de vaas om te showen.
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Op het bedrijf van Marcel en Suzanne
Nijenhuis in Espel is het altijd druk.
Nijenhuis teelt tulpen en gladiolen
en heeft een akkerbouwtak. Het is
de garantie voor jaarrond werk en
risicospreiding. Nijenhuis houdt van
de uitbundig bloeiende gladiolen, die
gelukkig wereldwijd zeer gewild zijn en
blijven, ondanks de pandemie.
Tekst: Jorg Tönjes | Fotografie: René Faas

M

arcel Nijenhuis teelt gladiolen om de knollen
aan bloementelers te verkopen. Op zijn bedrijf
in Espel zie je geen bloeiende gladiolenvelden.
“Je houdt ze kort door regelmatig de nieuwe
aren te maaien. Dat is de ook beste manier om het gewas
vrij van schimmelziektes te houden. Het gewas blijft immers
droger.” Kortgeknipte ‘gazonnetjes’ dus op de gladiolenpercelen.
Om toch iets van de uitbundige, aarvormige bloeiwijze van
de zomerbloemen te laten zien, laat Nijenhuis een paar takken doorgroeien om ze op een vaas te showen. Samen met
de andere leden van de Holland Gladiolus Group kan Nijenhuis een breed sortiment in veel sprekende kleuren aanbieden. Hij vindt de bloemen zelf prachtig en ze stelen volgens
hem de show in grote boeketten. “Je ziet ze bijvoorbeeld in
de lobby van hotels. Dan steken ze bovenuit het bloemstuk.
Daarom noem ik de gladiool wel zomervuurwerk.”
De teler heeft zelf 25 hectare van deze bloemknollen op
zijn bedrijf. Verder teelt hij 65 hectare tulpen, waarvan 50
hectare eigen en 15 hectare onder contract, en heeft hij een
akkerbouwtak met aardappelpootgoed, wat consumptieaardappelen, uien en graszaad. Zo zet hij de arbeidsfilm over het
jaar verdeeld rond. “De gladiolen planten we in april en rooien we in november, de tulpen plant je in het najaar en rooi
je in de zomer en met de akkerbouwgewassen vullen we de
andere gaten.” Nijenhuis is nu bezig met de graszaadoogst
en weldra zal hij pootgoed, uien en consumptieaardappelen
gaan rooien.
“Het rooien en verwerken van de gladiolen doen we vooral
in de late herfst en de winter. Na het rooien in november
moeten de knollen eerst even drogen en tien dagen besterven. Dan zijn ze pelbaar. Pellen en sorteren duurt tot
de kerst en daarna leveren we in de rest van de winter het
product af in gaasbakken, kisten of wat de klant maar wil.”

GEZOND HOUDEN
Bij het vermeerderen en telen van de gladiolen is het enorm
belangrijk de partijen vrij van ziekten te houden. Vooral
vuur en droogrot zijn zaken om in de gaten te houden.
Nijenhuis teelt twee of drie keer gladiolen op dezelfde
percelen in de Noordoostpolder en volgt daarbij heel precies
of zich geen bodemziektes en -plagen ontwikkelen. “In de

27 augustus 2021

27 augustus 2021

010-13 Repo 100.indd 11

27 augustus 2021

11

19-08-21 16:03

In het teeltplan van Nijenhuis zitten behalve gladiolen ook tulpen,
waarvan de verwerking in de schuur in volle gang is.

‘Gladiool is een echt
exportproduct en
de vraag bleef goed
tijdens de pandemie’
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herfst prikken we grondmonsters. In ongeveer dertig liter
grond planten we gladiolen en testen in de kas of het perceel
droogrotvrij is. Bij droogrot in de opgeplante knollen, gaan
we niet planten op die plek.”
De kweker toont een kaartje van zijn percelen, waarin
hij met de hand intekent hoe de grond is. “De gearceerde
stukken hebben weinig last van droogrot de groene stukken
veel. Ik hou dat alle jaren heel nauwkeurig bij. Gevoelige
soorten teel je dus op verse percelen of op de stukken die vrij
zijn van droogrot. De rode gladiolen die we telen zijn minder
gevoelig voor de ziekte. Die kunnen wel op percelen waar
licht droogrot in zit.”
In de bestrijding van droogrot beschikten de gladiolenkwekers enkele jaren geleden nog over voldoende sterke middelen, zoals Luna. “Dat kon je in de veur gebruiken en het
werkte goed tegen de schimmel. Het nieuwe middel Velum
Prime dat hiervoor in de plaats kwam, bevat minder werkzame stof en het is duurder. Voor de producent van dergelijke
middelen zijn teelten als de gladiool klein, maar wij hebben
wel een breed genoeg pakket nodig.”
Bij gladiolenteelt groeien de kleine kralen die in het voorjaar
zijn geplant uit tot pitten groter dan 2,5 centimeter. Uit die
pitten groeien de knollen die naar de afnemers gaan. Nijenhuis kookt de kralen in de winter om Fusarium en andere
ziekten eruit te houden. Het pittenplantgoed ontsmet hij
voor het planten. Door de insleep van ziektes en vermenging
te voorkomen kan hij een kwalitatief hoogwaardig product
leveren. Vermengen voorkomt hij door de sorteerlijn na
iedere partij absoluut schoon te maken.
De Holland Gladiolus Group werkt zoveel mogelijk met een
soort op hetzelfde bedrijf. “Het scheelt veel transport en je
sleept geen ziektes van de ene naar de andere plek. De meest
warmteminnende soorten telen we in Brabant en Limburg
en de soorten die het goed doen onder koelere omstandigheden staan hier in Espel.”
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“We hebben drie warme jaren gehad. Voor de gladiool is
warmte goed. Je merkt dit jaar dat de koele voorjaarsmaanden invloed op de groei hebben. Alles loopt veertien dagen
achter. Een warm najaar met mooi weer in september en
oktober kan trouwens nog best wat goedmaken.” Nijenhuis
plantte in 2021 pas rond 20 april, terwijl dat normaal al
begin april kan.
Een gewas dat trager groeit, is gevoeliger voor aaltjes. Die
kunnen ook het ratelvirus overbrengen. Koel 2021 is wat dat
betreft mogelijk in het nadeel. Andere plagen, met name de
insecten, ontwikkelen zich veel minder in dit teeltjaar. Weinig trips en luis is dus het voordeel van dit koelere jaar.
Telers hebben slechts beperkt mogelijkheden om grondgebonden ziekten en plagen te bestrijden. De natte grondontsmetting en Mocap vallen af. Vydate is er wel, maar dat
doet minder tegen een plaag als ritnaalden. “Dat kan vooral
op zandgronden na maïs of gras een probleem zijn in deze
teelt. Zonder voldoende middelen wordt die plaag misschien
moeilijk te bestrijden. Je ziet daarnaast dat het stapelen van
middelen eruit gaat. Als in de toekomst Movento en Batavia
niet meer mogen tegen trips, galmijt en dergelijke in tulp,
gladiool en ui, zal er veel van afhangen of er wat voor in de
plaats komt.”

MARKT GROEIT
Tegenover de wat tragere groei van dit jaar staat een,
ondanks de pandemie, goede vraag naar de bloemknollen.
Nederlanders associëren de gladiool met de Vierdaagse van
Nijmegen. “Slechts een fractie van de productie blijft in
Nederland, heel anders dan bijvoorbeeld bij tulpen, waar wel
70 procent of meer in Nederland blijft. Van de gladiool gaat
meer dan 90 procent naar verre bestemmingen. Ik heb ze in
Azië en in Costa Rica gezien. Het is een goedkope snijbloem.
In de periode van corona is de vraag wat toegenomen en
konden we iets uitbreiden.”

Bij gladiolen draait het vooral om beschermde soorten.
Daarvan teelt Nijenhuis er zelf acht en hij heeft twee vrije
soorten. “Bij tulpen kan je bijna alle porties kopen als teler.
Dat is bij gladiolen heel anders. Dat regelen we veel meer
één op één. Er zijn groepjes telers met eigen soorten. Vergelijk het met een pootgoedhandelshuis als Agrico. Dat houdt
ook eigen rassen voor de eigen leden.”
De export vereist dat de knollen vrij van grond zijn, vrij
van Arabisch mozaïekvirus, vrij van insecten en zuiver van
één soort. “Wij zuiveren dus regelmatig partijen op. Kopers
vergeten wel eens dat dit voor de teelt een grote kostenpost
is. We werken met vaste prijzen. Het maakt niet uit wie
ze koopt. Daarmee betalen we al die extra moeite. Omdat
we het gewas zo kort houden, zonder bloemen, moet je ze
opplanten om te zien of er vermenging in zit. Een nieuwe
partij opbouwen kost je vijf jaar, maar we doen er alles aan
om de partijen in klasse 1 te houden.”

Holland Gladiolus Group
In kwekersvereniging Holland Gladiolus Group werkt Marcel Nijenhuis uit
Espel in de Noordoostpolder samen met de bedrijven Van den Boomen Bloembollen uit het Brabantse Boekel en Duijkers uit het Limburgse Castenray. In
2013 werd de groep samengebracht door Hobaho, die de exclusieve bemiddeling voor de Holland Gladiolus Group verzorgt. De coördinatie ligt bij Ronald
van Gijlswijk van Hobaho. Samen brengen de drie kwekers een assortiment
van 35 soorten hoogwaardige gladiolen voor de snij.
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