
MARKT EN AFZET

Kwekers Erythronium 'Pagoda'
bundelen krachten
Een optimale kwaliteit en een stabiele prijsvorming realise-

ren, eventuele tekorten opvangen en zorgen voor een stan-

daard maatvoering. Het zijn mooie doelstellingen, maar zonder

samenwerking een haast onmogelijke opgave. Reden voor vier

kwekers van het gewas Erythronium 'Pagoda' om de koppen bij

elkaar te steken. Onder de vlag van Hobaho is kwekersvereni-

ging House ofFlowerbulbs opgericht.
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We een bol van Erythronium 'Pago-
du' in zijn handen heeft, zou niet
zeggen dat er zo'n elegant gewas uil

groeit. "In Nederland Slaat deze Erythronium
00" wel bekend als de hondstand" legt kweker
Ard Kroon uit. "Dat heeft alles te maken met
de orrn van de bol. Echter, in tegenstelling tot
de bol i het gewa heel sierlijk. eem alleen
het blad al: groen en bruin gemarmerd van
kleur, En als het gewas war langer staat, bedekt
het blad de hele grond. Aan de dunne steel-
tjes groei n ver chilIende gele bloemetjes die
in de verte doen denken aan kleine lelie. l lct
rode hartje is net een tekening en de stamper
hangen er heel si rlijk uit: De van oor prong
uil oord- rnerika afkom tige Erythronium
'Pagoda' komt, afhankelijk van het weer, half of
eind april in bloei. liet gewas wordt 20 tot 30
centimeter hoog. afhankelijk van hoe lang-het
staat. "liet soort is prima geschikt voor verwil-
dering. Je kunt er rustig lOof 15 jaar van geni -
ten in de tuin; het wordt alleen maar mooier';
aldus Kroon.

KE IS DELE
De eigenaar van Bloernbollcnkv ekerij A.J,
Kroon uit Breezand is één van de leden van de
recent opgerichte kwekersvereniging Ilouse of
Flowerbulbs. Gebr. Plcuing uit Heemskerk, Fa.
A. Verschoor & Zoon uil Breezand en A. Schut
uil Akersloot maken de club compleet. Geza-
menlijk hebben zij vrijwel het hele areaal ry-
throniurn 'Pagoda' in handen, zo'n 2,5 hecta-
re. Voor het onderbrengen van het gewas in
genoemde kwekersvereniging waren verschil-
lende aanleidingen. "Kwaliteit is een belangrijk
aspect' vertelt Kroon. "De teelt van Erythroni-
Ulll 'Pagoda' betekent veel handwerk en ver-
eist de nodige kennis. liet is een vrij kwcr baar
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gewas, gevoelig voor uitdrogen. Iedere kwe-
ker had daar tot voor kort zijn eigen protocol
voor. Doordat we nu regelmatig met elkaar om
tafel zitten, kunnen wc kennis en ervaringen

delen en uiteindelijk een beter eindre ultaat
in de markt zetten. Het heeft er bovendien toe
geleid dat wc tot een standaard maatvoering
zijn gekomen, namelijk I. Wij gaan uit van een
minimaal 5 centimeter bollengte en 500 bollen
in een gaas bak."

LEVERI GSZEKERHEID
Voorheen werd Erythroniurn 'Pagoda' door
veel kwekers in kleine aantallen geteeld. Die
kweker zijn nu op één hand te tellen. "Dat
maalde de oprichting van kweker vereniging
Ilouse of Flowerbulbs mogelijk. l lobaho-vcr-
tegcnwoordiger Rob lüller heeft hiertoe het
initiatief genomen. Samen willen we Erythro-
nium 'Pagoda' naar een hoger plan tillen." , ra-
bilitcit is een andere belangrijk streven van
I lou e of Flowerbulb . Qua prijs, zodat zowel
leverancier als afnemer weet waar hij aan toe
is, maar ook in de vorm van leveringszeker-
heid. Kroon: "Erythronium 'Pagoda' wordt op
verschillende plaat en geteeld. Als er bij een
van de kweker - om wat voor reden dan 00" -

iets mis gaat, kan een ander eventuele tekorten
opvangen:' Lnmiddels worden de eerste orders
voor Erythrouiurn 'Pagoda' vanuit Ilouse of
Flowerbulbs geschreven. liet product i met
name geschikt voor de droogverkoop. 90 pro-
cent van de bollen i bestemd voor park- en
tuinbcplanting. Omdat het geen nieuwe culti-
var betreft, en kwekers bestaande afzetkanalen
in stand willen houden, is de handel vrij. Voor
meer informatie kan men contact opnemen
met coördinator Rob Müllcr, tel. 06-51389739
of rmuller a hobaho.nl.

De verwildering maakt Erythronium 'Pagoda' heel geschikt voor de moderne tuinder


