Proeftuin Zwaagdijk vernieuwt Cultivar Online

‘Belangstelling marktbroei
groeit, showbroei neemt af’
Proeftuin Zwaagdijk ziet een verschuiving in de
broeiopdrachten. Volgens planner Peter Schilder van de
proeftuin neemt de behoefte aan broei voor shows af, maar
stijgt het aantal opdrachten voor marktbroei van veredelaars.

zetten, zodat het grootste blad ook aan
één kant komt. Wie langs de broeibakken loopt, kan zo het blad minder snel
beschadigen. “Behalve de kosten zijn dat
soort dingetjes voor ons een reden om met
name het opplanten zelf te doen.”
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ulpenveredelaar Marax in Bovenkarspel laat een deel van het
marktbroeiwerk door de Proeftuin doen. “Dat doen ze perfect, al
houden wij er op ons bedrijf weer een net
iets andere aanpak op na”, zegt Mark Ruiter van Marax. Voor de veredelaars is de
marktbroei belangrijk. “Er komt handel
uit voort. Dat is ook de bedoeling natuurlijk, als je iets laat zien.” De Proeftuin is
voor het bedrijf een goede locatie. “Je kunt
daar in één keer verschrikkelijk veel zien,
want andere veredelaars laten daar ook
broeien.”
Schilder ziet een groot belang voor de
broeishows. “Het is belangrijk voor de sortimentsvernieuwing, die moet doorgaan.”
De opdrachten voor de vaktentoonstelling
in Zwaagdijk-Oost en voor de tulpenshow
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in Creil zijn stabiel, net als het werk voor
het Tulip Trade Event. Het broeiwerk voor
de Lentetuin in Breezand neemt iets af.
“Wat dat betreft is het opmerkelijk dat
Creil op peil blijft, die show is altijd vol.”
Voor vijf van de twaalf deelnemers aan het
Tulip Trade Evenement regelt de Proeftuin
het broeiwerk. Ook voor de Vaktentoonstelling kloppen bedrijven in Zwaagdijk-Oost aan. Ruiter: “Hoeveel we laten
doen is voor ons vooral een kostenkwestie.
We laten drie- tot vierhonderd bakken
broeien. De kosten lopen aardig op, maar
gelukkig hebben we daar een innovatievoucher voor. Op de kwaliteit is niets aan
te merken, al doen wij het dus net even
anders. We gebruiken meer potgrond en
ook de watergift doen we net iets anders.”
Het bedrijf heeft bovendien de gewoonte om alle ronde kanten één kant op te

Behalve in broei trekken, registreert de
Proeftuin sinds 1990 ook alle eigenschappen van de broeitulpen. Die gegevens
komen in Cultivar Online terecht. De
databank met broei-eigenschappen van
bloembollen wordt momenteel door
Proeftuin Zwaagdijk vernieuwd. Begin
2020 moet de nieuwe databank klaar zijn.
Onder meer de koudebehoefte, tussentemperatuur, houdbaarheid en morfologie van bijna 1.700 soorten is hierin te
vinden. De proeftuin heeft Cultivar Online aangelegd en vult deze nog steeds aan
met nieuwe gegevens uit de broeiproeven
die het doet voor kwekers, broeiers en
veredelaars.
De databank is niet zomaar toegankelijk.
Wie gebruik wil maken van de gegevens
uit de test-, show- en marktbroeiproeven,
moet tegen betaling van 190 euro per jaar
donateur worden. Behalve op het gebruik
van Cultivar Online, kan de kweker of
broeier zich verlaten op advies en informatie van de proeftuinmedewerkers.

