BRANCHENIEUWS

VOORJAARSKEURINGEN BKD

Overgrote deel areaal voldo
De Bloembollenkeuringsdienst heeft de resultaten van
de voorjaarskeuringen in kaart
gebracht. Daarbij gaat het om
de kwaliteit van het gewas en
afkeuring als gevolg van virussen en ziektes. Opvallend is
dat er nauwelijks bijzonderheden te melden zijn. Het aantal afkeuringen vertoont een
gestaag dalende lijn.
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D

e Bloembollenkeuringsdienst meet
en brengt de resultaten in kaart. De
dienst waakt er echter voor om daaraan conclusies te verbinden, laat staan een
waardeoordeel te geven. “Wij zijn faciliterend
aan het vak; het is niet aan ons om conclusies
te trekken. Dat laten we graag aan het vak over”,
vindt BKD-directeur Vincent Cornelissen. Het
valt Peter Knippels – hoofd keuringsbeleid
en kwaliteit – echter wel op dat het areaal dat
BKD moet afkeuren een gestaag dalende lijn
vertoont. “Dat geldt eigenlijk voor alle gewassen. En dat is op zich een positieve ontwikkeling.” Wat ook opvalt, is dat sinds de invoering
van modules en tarieven het aantal kwaliteitskeuringen voor klasse I of klasse Japan is teruggelopen. “Daar moeten ondernemers nu zelf
voor betalen. Ingegeven door economische
motieven, maken zij dan veelal andere keuzes.
Over vrijwel de hele linie zien we dan ook een
daling.”

GALMIJT
Het aandeel afkeuringen in tulp kan met 2,6%
laag worden genoemd, stelt Peter. “Dat betekent dat 97,4% van het areaal is goedgekeurd
en voldoet aan de kwaliteitsnormen.” Ook het
aantal aangetroffen virussen in tulp is sterk
gereduceerd. Zo liep het aandeel in het areaal
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De voorjaarskeuringen zijn natuurlijk al achter de rug; op deze foto worden de dahlia’s aan een nader on
van op TBV afgekeurd areaal terug van 1,4%
in 2002 naar 0,7% in 2010. “Alleen het TVXvirus vraagt extra aandacht, het aantal cultivars waarin het voorkomt, neemt namelijk toe.
Daarbij is galmijt een belangrijke vector. Troffen we in 2002 galmijt aan in 54 hectare, in
2010 is dit opgelopen tot 155 hectare. Daarmee
is de druk behoorlijk toegenomen. Dat maakt
TVX tot een serieus aandachtspunt.” Galmijt
vermenigvuldigt zich op droge bollen en zodra
het virus zichtbaar wordt, is het al te laat. “Het
is dan ook verstandig om plantgoed bij de aankoop te laten testen op TVX en bij binnenkomst op het bedrijf in quarantaine te plaatsen. Als je zorgvuldig met je materiaal omgaat,
kun je galmijt voorkomen. Dit zou zich dan in
de resultaten van 2011 moeten vertalen in een
daling van het TVX-virus.” In de kwaliteitskeuringen van tulp zien we een duidelijke daling.

Werd in 2005 68,3% op klasse I beoordeeld, in
2010 was dit nog maar 53,7%. “Die daling heeft
alles te maken met de modules en tarieven die
vanaf 2006 zijn ingevoerd.”

‘Het aandeel afkeuringen
in tulp kan met 2,6% laag
worden genoemd’
STABIEL
Bij narcis spelen drie belangrijke aspecten rond
de keuringen: zichtbare virussen, soortechtheid
en stengelaaltjes. “Ook bij narcis zien we een

oet aan de normen
grijsvirus 11,8% en in 2010 was dit nog maar
1,8%. Hyacintenkwekers hebben er echt werk
van gemaakt om zo gezond mogelijk te telen en
dat werpt zichtbaar zijn vruchten af.”

KEUZES
Kennelijk is er onder kwekers veel minder animo om krokussen voor Japan te telen, merkt
Peter op. “Het areaal voor klasse I is gedaald
van 236 hectare in 2000 naar 22 hectare in
2010. Bij navraag blijkt dat kwekers andere keuzes hebben gemaakt en meer gericht voor een
bepaalde markt zijn gaan produceren. Japan
hoort daar blijkbaar in veel gevallen niet bij.” In
species krokus is het zichtbaar virus een aandachtspunt, merkt Peter op. “Van het areaal
krokus is 6,1% hierop afgekeurd. We zien ook
wel dat er minder wordt geselecteerd in dit
type krokussen, dat is een afweging van kosten
en baten. Die discussie zal nog worden gevoerd
in de productgroep, dan kunnen kwekers daar
zelf iets over zeggen.” Voor de export naar Amerika geldt ‘een strikte 0’ als het gaat om de krokusknolaal. “Om een marktpartij voor Amerika
te kunnen blijven, moeten kwekers daar beslist
aan kunnen voldoen, daarover is geen discussie mogelijk. Dus wie op die markt wil blijven
exporteren, weet wat hem te doen staat.”

WILD
In de voorjaarskeuring van bijzondere bolgewassen zijn muscari en allium de voornaamste
gewassen. “Bij muscari hebben we sterk gelet

nderzoek onderworpen
daling van het afgekeurde areaal, van 1,5 procent van het totale oppervlak in 2009 naar 0,4
procent in 2010. Er zijn dit jaar heel weinig problemen.” De kwaliteit is stabiel. “In totaal hebben we 1630 hectare geklasseerd en daarvan
is slechts 0,4% afgekeurd. Dat betekent dat er
99,6% is goedgekeurd. Een mooi resultaat.” Ook
bij narcis zien we een daling in het aantal klasse I-klasseringen, maar niet zo sterk als bij tulp.
“Dit is teruggelopen van 68,3% in 2006 naar
66,6 % in 2010. Kennelijk vinden ondernemers
het voor dit gewas vaker rendabel om voor
deze keuring te betalen.” Voor hyacint geldt dit
juist niet. “Hierbij is het effect van de invoering
van de modules duidelijk zichtbaar, met een
daling van 64% klasse ALG-keuringen in 2005
naar 46,1% in 2010.” Ook opvallend bij hyacint
is dat het grijsvirus sterk is gereduceerd. “In
2002 was het percentage afgekeurd areaal op

op zogenoemd ‘wild’ en daarvan hebben we
een bijzonder laag niveau aangetroffen. Zo’n
tien jaar geleden hebben we 16% van het areaal afgekeurd op wild en inmiddels kunnen
we constateren dat het probleem vrijwel uit
de wereld is. Kwekers hebben dit kunnen realiseren door partijen met wild af te bouwen en
gezonde partijen aan te kopen. Zo’n investering
betaalt zich terug in een soortecht en homogeen gewas.” Bij allium keurt BKD op zichtbare virussen. In het totaal van 182 hectare is
3% afgekeurd op zichtbaar virus. “Allium Virus
X is relatief nieuw en komt in bepaalde cultivars voor. Japan kent hiervoor een 0-tolerantie.
Met de bedrijven die alliums voor Japan telen
zullen we hier dan ook nog over praten. Overigens is een score van 97% goedkeuring natuurlijk erg goed.”

Resumé
Elk voorjaar keurt de Bloembollenkeuringsdienst de voorjaarsbloeiende bolgewassen. In dit artikel gaan we in op
de resultaten. Anders dan bijvoorbeeld
vorig jaar, leveren de keuringen dit jaar
weinig opvallende zaken op. Wat wel duidelijk wordt, is dat het aantal afkeuringen
steeds meer terugloopt. En dat is positief
voor de sector.

Meer weten?
De Bloembollenkeuringsdienst presenteert de volledige cijfers van de voorjaarskeuringen tijdens de jaarvergaderingen van de productgroepen. Dan volgt ook een nadere toelichting en
is er ruimte voor vragen en discussie.
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