Broeierij

‘Nee’ verkopen
voor de kerst
De weersomstandigheden in het afgelopen groeiseizoen
waren niet ideaal. Met name de aanhoudende kou heeft als
gevolg dat de tulpen later stadium G bereiken. Dit heeft
consequenties voor de broeierij. Vroeg aan de markt zijn
wordt nog een uitdaging.
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T

eeltadviseur Yorick van Leeuwen
van CNB Teeltadvies kan er kort
over zĳn: “De doorontwikkeling
van het stadium verloopt dit jaar
langzaam. Dat zal een vertraging opleveren van zo’n 5 tot 10 dagen.” Voor broeierĳbedrĳven die vroeg in het seizoen aan
de markt willen zĳn met hun tulpen, of
contracten hebben voor levering in week
1, ligt er een flinke uitdaging, weet Van
Leeuwen. “Voor een goede broeikwaliteit
ben je verplicht om voldoende tussentemperatuur en koude te geven. Je kunt wel
iets tĳd winnen door met 5 graden broei
te starten. Door 9 tot 10 weken 5 graden
Celsius te geven en het gewas daarna in de
kas af te broeien op een temperatuur tussen de 10 en 12 graden Celsius vervroeg
je de productie. Niet elke cultivar is daar
echter geschikt voor, daar moet je dus wel
goed op letten. De Princesoorten kunnen
dit bĳvoorbeeld goed aan. Met cultivars
die voldoende hebben aan 4 weken tussentemperatuur, zoals ‘Strong Gold’ kun je
wat winst behalen door 17 graden Celsius
als tussentemperatuur te geven en ze een
week eerder uit de koeling te halen. Je levert hierdoor wel wat in op steelgewicht.”
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daarmee de aantallen kunnen leveren die
ze volgens hun contracten nodig hebben.”
Volgens John Boon van Boon & Breg uit
het West-Friese Andĳk loopt het allemaal
niet zo’n vaart. “Wĳ zĳn nu in gesprek
met onze klanten over de invulling van
het seizoen. Natuurlĳk willen zĳ het liefst
in week 1 bloemen hebben. Ik denk dat er
dan wel iets mogelĳk is, maar dat moeten
we in goed overleg met elkaar afstemmen. We gaan namelĳk sowieso iets later
beginnen. Als de bollen er nog niet klaar
voor zĳn, is dat gewoon wat het is. Het
is nu, eind september, nog niet helemaal
duidelĳk, nog niet alle puzzelstukjes liggen
op hun plek.”

NIET ZO’N VAART

Boon & Breg broeit voornamelĳk voor het
kwekerscollectief ColorPack, dat contracten heeft met exporteurs. Eindafnemers
zĳn retailketens, met name in Duitsland.
Boon heeft overigens goede verwachtingen van het seizoen. “De stemming is
goed en de prĳzen zĳn serieus hoger, dat
scheelt wel zo’n 15 tot 20 procent ten
opzichte van vorige jaren. Er is veel vraag,
daar zĳn we blĳ mee. Als alles goed gaat,
en we kunnen het zuur een beetje in de
hand houden, draaien we weer eens een
mooi jaar.”

Van Leeuwen verwacht dat het broeierĳseizoen iets later op gang zal komen. “Het zal
niet meteen vanaf week 1 volle bak gaan.
Je kunt starten met ĳstulpen, dan overgaan
op de Nieuw-Zeelandse, gevolgd door Franse en plastic tulpen. De vraag is of broeiers

Eigenaar Patrick van der Gulik van broeierĳ Ted van der Gulik in Avenhorn keek
kritisch naar zĳn broeischema, met het
oog op de bollen. Het bedrĳf breidde dit
jaar uit van circa drie naar vĳf miljoen
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Contractprĳzen
gestegen
stelen. “Normaal zitten we volledig vol,
snĳden we continu vanaf 15 december.
Nu zitten we voor trek één maar op 50
procent en trek twee op tachtig. Vanaf 1
februari denk ik volledig te draaien.”
De afnemers staan niet voor de deur te
wachten, want Van der Gulik levert niet
op contract. “Anderzĳds wou ik dat ik
al aan de markt was. Witte tulpen doen
een euro per steel. Bizar.” Ook krĳgt hĳ
vragen uit Rusland en uit de Oekraïne.
“Cowboys waar je dan in een klap veel
mee zou kunnen afzetten, daar ben ik de
ondernemer niet naar.”

MARKT VERLIEZEN
“Normaal gesproken start de verkoop
van tulpen al in december. Veel broeiers
krĳgen dat dit jaar niet voor elkaar. Het
wordt ‘nee’ verkopen voor de kerst”, weet
Winfried Versluis, directeur- eigenaar
van Flowersconnect, dat online vraag en
aanbod van tulpen bĳ elkaar brengt. “Afnemers kunnen wel zeggen: ‘ik moet ze
hebben’, maar de bloemen zĳn er gewoon
niet, er is geen vast aanbod. Ik brand mĳn
handen er niet aan. Vooral de full service
supermarkten, willen rode en witte tulpen
in hun assortiment met kerst. Als ze die
niet kunnen vinden, zullen ze op zoek
gaan naar alternatieven. Dat betekent dat
we markt gaan verliezen.” Hĳ benadrukt:
“Alles wat we aan de voorkant verliezen
aan verkoop, moet in de loop van het seizoen worden goedgemaakt. Het wordt dus
nog een spannend jaar.”

Een jaar geleden zetten kopers en kwekers
in op lage contractprijzen gebaseerd op continuïteit van de bedrijven. Directeur- eigenaar van Flowersconnect Winfried Versluis:
“Rond de kerst waren er nog lockdowns in
Duitsland en stond Brexit voor de deur.
Gaandeweg het seizoen in week 2 oversteeg
de vraag het aanbod met een structurele
dagmarktprijs van 18 – 23 cent. Contractprijzen voor komende winter liggen 1,5 – 2,5
cent boven de contractprijzen van afgelopen
jaar.” Toen in juni de eerste contractbesprekingen met retailers plaatsvonden, schrokken ze daar volgens Versluis wel even van.
“Nu kiezen ze ervoor om een steel minder
in een bos te doen, zodat ze toch hun verkoopprijs kunnen vasthouden. Dat is ontzettend jammer. De bestelvolumes liggen wel
hoger dan vorig jaar, zo’n 15 procent boven
verkochte aantallen van afgelopen jaar,
dat al zo’n 30 procent hoger uitviel dan het
jaar ervoor.” Wat Versluis betreft is dat niet
persé goed nieuws. “Op het rekenblok 45
procent meer tulpen verkopen dan in 2019
is een bijna onmogelijke opgave. Die tulpen
zijn er niet eens. De stemming is te euforisch
op dit moment.” Als corona wegebt en iedereen weer in zijn oude gewoontes terugglijdt
verwacht Versluis dat 15 procent extra bloemenconsumptie blijft hangen. “Het wordt
afwachten wat er met de vraag gebeurt.
Maart 2022 wordt bepalend.”
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