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VOORWOORD
Het voorliggende onderzoekplan dient als basis voor het onderzoek naar
geïntegreerde bedrijfssystemenvoor debloembollenteelt inhetNoordelijk
Zandgebiedindeperiode1991-1996.
De doelstelling van dit onderzoek is het ontwikkelen van geïntegreerde
bedrijfssystemen,hetgeenbetekent datde indit onderzoekplanbeschreven
bedrijfssystemen gedurende het onderzoek nog de nodige veranderingen
zullen ondergaan. Nu al is duidelijk dat wijzigingen zeker noodzakelijk
zullenzijn,daaruit toetsingvandebeschreven systemenaandestoffenparagraaf uithetMeerjarenplanGewasbescherming (1990)blijkt dataande
daaringenoemdedoelstellingenvoorhetjaar2000nognietwordtvoldaan.
Hetonderzoekplanisechtereengoede,eersteaanzettotderealisatievan
eenmilieuvriendelijke en rendabelebloembollenteelt op de Noordhollandse
zandgronden.
Aan de totstandkoming van het onderzoekplan werkten mee de werkgroep
Geïntegreerde BedrijfssystemenBloembollen,bestaandeuitonderzoekersvan
het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek en de Stichting Proeftuin
Breezand, en de onderzoekcommissie De Noord, samengesteld uit vertegenwoordigers van het bloembollenbedrijfsleven en de voorlichting in de
provincie Noord-Holland. Verder werd de nodige informatie verstrekt door
het Informatie enKenniscentrum,Afdeling Bloembollen,endeDienstLandbouwvoorlichtingteHoorn.
Tot slotwil ikhetMinisterie vanLandbouw,Natuurbeheer enVisserij,
in het bijzonder de Direktie Akker- en Tuinbouw en de Direktie Beheer
Landbouwgronden, het Produktschap voor Siergewassen en de Provincie
Noord-Holland bedanken voor het beschikbaar stellen van de financiën
voor het verwerven en de exploitatie vanhet Proefbedrijf De Noord te
St.Maartensbrug.

Ir.R.Stokkers
(projektleiderGeïntegreerdeBedrijfssystemenBloembollen)
Lisse,7november1991
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1.INLEIDING
In de Struktuurnota Landbouw (1990) is een aantal prioritaire gebieden
genoemd, waarvoor van het onderzoek een substantiële bijdrage wordt
gevraagd omdeconcurrentiepositie vandeNederlandse landbouw oppeilte
houden, terwijl tevens wordt voldaan aan de maatschappelijke eis van
duurzaamheid enveiligheid. Deze bijdragen zullen steeds vaker verkregen
moetenwordeninonderzoekprogramma's diemultidisciplinairvanaardzijn.
Daarnaast zalvoor depraktische oplossing steedsvaker decombinatievan
basisonderzoek, strategisch onderzoek en praktijkonderzoek noodzakelijk
zijn.
Een bijzonder belangrijk prioritair gebied is dat rondom bemesting en
gewasbescherming in de plantaardige produktie. Eén van de onderzoekprogramma's die op dit gebied door de overheid geïnitieerd zijn, ishet
programma "GeïntegreerdePlantaardigeProduktieindeBuitenteelten".
Binnenditprogramma iseenaantalprojektenopgestartofinvoorbereiding
voor de ontwikkeling en toetsing van geïntegreerde bedrijfssystemen ten
behoevevande landbouw,waarinde doelstellingen concurrerend,veiligen
duurzaamingelijkematenagestreefdworden.
Devolgende (deel)projektenzijnspecifiekof tendele opdebloembollenteeltgericht:
1.GeïntegreerdeBedrijfssystemenBloembollenteeltDeNoord (GB-Bb/N);
Uitvoerenden :StichtingProeftuinBreezand,
LaboratoriumvoorBloembollenonderzoek (LBO)
Locatie
:ProefbedrijfDeNoord,St.Maartensbrug
Grondsoort
:zand
Teeltplan
:lelie,tulp,narcis,krokus.
2.GeïntegreerdeBedrijfssystemenBloembollenteeltDeZuid (GB-Bb/Z);
Uitvoerende
:LaboratoriumvoorBloembollenonderzoek
Locatie
:ProefbedrijfDeZuid,Hillegom
Grondsoort
:zand
Teeltplan
:tulp,narcis,hyacint,dahlia.
3.Bedrijfssystemenonderzoek(BSO)Vollegrondsgroente-enBloembollenteelt (SectieBedrijfssystemenPAGV,1989);
Uitvoerenden :StichtingProeftuinZwaagdijk,
ProefstationvoordeAkkerbouwenGroenteteeltin
deVollegrond (PAGV)
Locatie
:ROCZwaagdijk,Zwaagdijk
Grondsoort
:zavel/klei
Teeltplan
:vollegrondsgroenten (o.a.bloemkool),tulp,
iris.
Voorhetbollenteeltgebied Kennemerland zijnerqua teeltplan raakvlakken
methetonderzoekGB-Bb/NenquabodemstruktuurmethetonderzoekGB-Bb/Z.

In de volgende hoofdstukken wordt het onderzoekplan GB-Bb/N in detail
uitgewerkt. Achtereenvolgens komen aan de orde de doelstelling (hfd.2),
de uitgangspunten (hfd. 3),de invulling (hfd. 4),de aandachtsgebieden
(hfd.5)enderesultaatverwachting (hfd.6)vanhetonderzoekGB-Bb/N.

2.DOELSTELLINGONDERZOEK

2.1Achtergrond/vraagstelling
Indenota "OnderzoekGeïntegreerdeBedrijfssystemenindeBloembollen-en
Bolbloementeelt" (d.d. 04-12-1989) zijn de knelpunten in debloembollenen bolbloementeelt op teelttechnisch, economisch en ecologisch gebied
reedsbeschreven.
Er wordt ook een opsomming gemaakt van de onderzoekprojekten die op een
aantal deelgebieden mogelijk oplossingen kunnen brengen. De complexe
interakties tussen teelttechnische en milieutechnische maatregelen enerzijds en het economisch rendement anderzijds kunnen echter alleen op
bedrijfsniveauinhunsamenhangonderzochtworden.
In voornoemde nota en de nota "Uitwerking Bedrijfsplan Geïntegreerde
Proeftuin Breezand" (d.d. 01-02-1990)wordt aangegeven hoe het onderzoek
opbedrijfsniveaugestalte zoukunnenkrijgenenwelke personele inzeten
materiëlekostendaarvoorbenodigdzijn.

2.2DoelstellingonderzoekprojektGB-Bb/N
De doelstellingvanhetprojektGB-Bb/N ishet ontwikkelenentoetsenvan
eenbedrijfssysteem tenbehoevevandebloembollenteelt inhetNoordelijk
Zandgebied,dataandeeisenconcurrerend,duurzaamenveiligvoldoet.
Tenaanzienvanhetmilieumoeteendergelijkgeïntegreerdbedrijfssysteem
voldoen aandewettelijkebepalingendiemomenteelvankrachtzijnofdie
totenmethetjaar2000logischerwijsteverwachtenzijn,endedoelstellingendieindeStruktuurnotaLandbouw (1990)enhetMeerjarenplanGewasbescherming (1990)voorhetjaar2000zijnvastgesteld.
Dedoelstellingenophetgebiedvandegewasbeschermingzijn:
-eenreduktievandeinzetvangewasbeschermingsmiddelenvan61%,
uitgedruktinkgaktievestof (42%reduktiein1995);
-eenreduktievandeinzetvangrondontsmettingsmiddelenvan72%,
uitgedrukt inkgaktievestof(50%reduktiein1995);
-eenverminderingvandeemissievangewasbeschermingsmiddelenmet90%
(eenverminderingvan70%in1995);
-eensaneringvangewasbeschermingsmiddelenoftoepassingendaarvan,
dienietaandeindestoffenparagraafvanhetMJP-G (1990)genoemde
milieucriteriavoldoen;
Bovengenoemde reduktiepercentages zijn gerelateerd aanhet geschathuidig
verbruik, zoalsvermeld inhetMJP-G (1990). De emissiereduktie isgekoppeldaandeverbruiksreduktie.
Ophetgebiedvandebodemenbemestingzijndebelangrijkste (teverwachten)doelstellingenenwettelijkeregelingen:
-eengrenswaardevoordevoorraadmineralestikstofindebodeminde
herfstvan70kg/ha,gemiddeldoverhetgehelebedrijf,metingang
van1995;
-eenfosfaatnormvan125kg/havooralleorganischeenanorganische
meststoffenmetingangvan1995eneenevenwichtsbemestingvoorfosfaat
uitzowelorganischealsanorganischemeststoffenmetingangvan2000;

-eenmaximalegiftaandrogestofperhaperjaarafkomstiguitoverige
organischemeststoffen,afhankelijkvanhetgehaltezwaremetalen
(voor"schone"kompostisdemaximalegift6tondrogestofperha
perjaar);
-eenuitrijverbodvandierlijkemestindeperiodevan1september
tot1februarimetingangvan1993;
-eenonderwerkverplichtingvandierlijkemestmetingangvan1995;
-eenverminderingvandeammoniakuitstootmet70%tenopzichtevan1980.
HetLandbouw-EconomischInstituutonderzoektjaarlijksderentabiliteiten
definancieringvandebloembollenteeltinNederland (VanNoort,1990).In
dit onderzoekwordendebloembollenteeltbedrijveninhetNoordelijkZandgebiedalsapartegroeponderscheiden.
Het te ontwikkelen bedrijfssysteemmoet een vergelijkbaar bedrijfsresultaat opleveren alsde aanhetLEI-onderzoekmeewerkendebloembollenteeltbedrijveninhetNoordelijkZandgebied.
Tenaanzienvandeproduktkwaliteitgeldt,dathetgeproduceerdeplantgoed
en het leverbaar produkt op z'n minst moeten voldoen aan de minimale
kwaliteitseisen voor respektievelijk deverkoop vanplantgoed (normaliter
minimaalklasse IofAlgemeen)endeverkoopvan leverbaar produkt(minimaalklasseStandaard).
Bepaalde markten hanteren zeer hoge kwaliteitseisen, bijvoorbeeld Japan.
In het onderzoek GB-Bb/N wordt niet getracht om aan die strenge kwaliteitseisen tevoldoen,als dat gepaard moet gaanmet eenverhoogde inzet
vangewasbeschermingsmiddelen tijdenshetproduktieproces.
De einddatum van het projekt GB-Bb/N is 31 december 1996. Aangezien de
milieu-eisen steeds verder aangescherpt worden, mag wordenverwacht,dat
voortzettingvanditprojektooknadezeeinddatumnoodzakelijkzalzijn.

3.UITGANGSPUNTENVOORHETONDERZOEK
3.1Doelgroep
Het areaal bloembollen in het Noordelijk Zandgebied bedroeg in 1988
ongeveer 4400 ha. Dit areaal werd overwegend ingenomen door gespecialiseerde bollenteeltbedrijvenmet een gemiddelde bedrijfsgrootte van circa
10ha (- 550sbe).Opeenbeperktaantalbedrijvenwaserbovendienenige
bolbloementeelt. De verwachting is, dat de schaalvergroting de komende
jarenverderdoorzalzetten.
De doelgroep vanhet onderzoekGB-Bb/Nwordt gevormd door degespecialiseerde bollenteeltbedrijven met een minimale omvang van 10 ha ofwel 550
sbe.

3.2Onderzoekmethode
Kenmerkend voor het bedrijfssystemenonderzoek zijn de volgende punten
(SectieBedrijfssystemenPAGV,1989):
-Bedrijfsniveau:
Decomplexeproblemenvandemodernebedrijfsvoeringdieneninhun
onderlingesamenhang inhetkadervandiebedrijfsvoeringbestudeerd
teworden.
-Synthese:
Deinspanningenzijngerichtophetoptimaalopelkaarafstemmenvan
bedrijfsvoeringsaspektenenallerleiteeltmaatregelenomhetgestelde
doelteverwezenlijken.Integratievanmethodenentechnieken.
-Ontwikkeling:
Vanjaartotjaarwordtdooraanpassingenindeteelt-enbedrijfsvoeringsprogramma's getrachtdedoelstellingenbeterteverwezenlijken.
-Praktijkschaal:
Depercelendieneneenzodanigeminimumgroottetehebbendateronder
praktijkomstandighedengewerktkanwordenmetbetrekkingtotdemechanisatie;ditomhetvolgendetewaarborgen:
-eenrepresentatiefenreëelbeeldvandepraktijkproblemen;
-voldoendeheterogeniteitingrondslag;
-minimaleverstoringeninderesultatenvanhetonderzoek,metnameten
aanzienvandeepidemiologieenverspreidingvan(bodem)ziektenen
plagen;
-eenvoldoende inschattingofalternatieveteeltmaatregelenhaalbaaren
uitvoerbaarzijn;
-eenreëelbeeldvanderesultaten,metanderewoordeneenvoldoende
matevandirektevertaalbaarheidnaardepraktijk.
-Proefschaal:
Debedrijfssystemenfunktionerenalseeneenheidgerichtopdeontwikkelingvandebedrijfssystemenalsgeheel,nietopdetailonderzoek;
-Onderzoekobjekten:
Hetgeheleperceelisbijdittypeonderzoekhetobjekt,hetgeen
betekentdatalletemetenofwaartenemenparametersaanhetvolledige
objektplaatsvinden.
-Oogst/afzet:
Hetbedrijfwerktalscommercieelpraktijkbedrijf:alleleverbare
Produktenwordenafgezet.

De tebestuderenObjekten zijn dushele bedrijven. Alle aspektenvande
bedrijfsvoering en de teelttechniek worden daarbij bestudeerd. Het gaat
met name om het optimaliseren van al deze aspekten in hun onderlinge
samenhang. De benadering is kennisintensief, toekomstgericht en synthetisch (integratie van methoden en technieken). In hoofdstuk 5worden de
belangrijksteonderzoekgebieden/aandachtsveldenbeschreven.
3.3Modelbenadering
Om een goed overzicht en inzicht te krijgen in de resultaten van een
geïntegreerde benadering van de bloembollenteelt ten aanzien van teelttechniek, economie enmilieu enbovendien toekomstgericht en -verkennend
te werken is het noodzakelijk een aantal bedrijfssystemenmet elkaar te
vergelijken. Ditbiedt de ruimte om debedrijfssystemenzodanig tevariëren,datde grenzenvandedriecentrale onderzoekgebieden inhunonderlingerelatieverkendworden.Hetkanbovendienbetekenen datdeaccenten
perbedrijfssysteemkunnenverschillen.
In het onderzoek GB-Bb/N zullen twee scenario's van een geïntegreerd
bedrijfssysteemonderzochtworden,teweten:
I.eeninpasbaarbedrijfssysteem;
Inditsysteemwordendemeestrecenteinzichtenentechniekenuit
praktijkènonderzoektoegepastengetoetst.Hetbetreftteeltmaatregelen,dieiederafzonderlijkhunwaardealbewezenhebben.
II.eengeavanceerdbedrijfssysteem;
Inditsysteemwordtbovendieneenaantalnieuweideeënentechnieken
uitpraktijkènonderzoekontwikkeldengetoetst.Velevandeinhet
MJP-G (1990)genoemdeoplossingsrichtingenzulleninhetgeavanceerde
systeemwordengeëvalueerd.
Hetinpasbarebedrijfssysteemzalaanvankelijkgerichtzijnophetbehalen
van de normen voor 1995; het geavanceerde systeem is gericht op het
behalenvandenormenvoor2000.
In het onderzoek GB-Bb/N is uit financiële overwegingen geen gangbaar
bedrijfssysteem opgenomen. Door middel van een referentie-onderzoek op
praktijkbedrijven wordt getracht de benodigde informatie te verkrijgen
(ziehoofdstuk5).
In het onderzoek GB-Bb/Z wordt ook een futuristisch bedrijfssysteem
opgenomen, waarin de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen en
kunstmeststoffen minimaal of zelfs nihil zal zijn. Hiermee wordt een
aanzetgegevenvooreenbedrijfssysteemvoorhetjaar2010enverder.
Naarmate de bedrijfssystemen verder op de toekomst gericht zijn, verschuifthetaccentvaneconomienaarmilieu.Ditwordt gekenmerkt doorde
toenemenderisico'svooropbrengstdervingenkwaliteitsverlies.

4.INVULLINGONDERZOEKOPZET
4.1 Inrichtinpbedrijfssystemen
4.1.1

Gewaskeuze en

vruchtopvolging

In onderstaande tabel ishet areaal bloembollen in het Noordelijk Zandgebiedinhetjaar1988weergegeven,zoalsvermeldinhetMJP-G (1990).
gewas
tulp
narcis
lelie
iris
hyacint
overig(w.o.
totaal

krokus)

areaal finha)
1400
910
900
450
350
705
4715

Op basis van deze regionale areaalgegevens, maar vooral ook fytopathologische argumentenworden inhet MJP-G (1990)voor het Noordelijk Zandgebied de volgende, primair gebiedsgerichte vruchtwisselingsschema's
voorgesteld:
1.lelie (ca.1000ha)
óf
1.lelie
2.tulp (ca.1000ha)
2.tulp
3.narcis (ca.1000ha)
3.iris,krokus,bijzondere
4.hyacint,krokus,bijzondere
bolgewassen
bolgewassen (tezamenca.1000ha)
4.narcis
De konsekwentie van deze vruchtwisselingsschema's is,dat 400 tot 500ha
tulpeneldersmoetenwordengeteeld.
Inhet onderzoek GB-Bb/Nwordt eerstgenoemde vruchtopvolging aangehouden,
omdat daarmee zowel inundatie (voor narcis) als een gerichte tussenteelt
van afrikaantjes (voor lelie) tot de mogelijkheden behoort. Krokus is
gekozen als vierde gewas, omdat hyacint als één van de belangrijkste
gewassen in de Zuidelijke Bollenstreek in het onderzoekplan GB-Bb/Z is
opgenomenen irisookopdezavel goedgeteeldkanwordenènopgenomenis
inhetBSOVollegrondsgroente-enBloembollenteeltophetROCZwaagdijk.
Het vruchtwisselingsschema inhet onderzoek GB-Bb/N luidt dus alsvolgt:
1.lelie;2.tulp;3.narcis;4.krokus.
Fythopathologische argumenten voor de gekozen vruchtopvolging zijn,
overeenkomstighetMJP-G (1990):
-tussendeoogstdatumvankrokusendeplantdatumvanlelieiseen
periodevan9maandenbeschikbaarvooreengerichtetussenteeltmet
afrikaantjestegenPratylenchuspenetrans;
-doordezevolgordedienthetgewastulplaattewordengeplant,hetgeen
gunstigisvanuiteenoogpuntvanpreventievanaugustaziek,tabaksratelvirusendiverseschimmelziekten(o.a.kwadegrond);
-hetschemaisvooreenbelangrijkdeelgerichtoppreventievanPythiumproblemen.
Ook arbeidstechnisch is de gekozen vruchtopvolging uitvoerbaar. Het
aandeel lelies in het teeltplan bedraagt slechts 25% en er is dus in
november minder tijdnodigvoorhet rooienvan de lelies.Zodoende iser
voldoendearbeidskrachtomdetulpeninnovemberteplanten.
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4.1.2

Cultivarkeuze

Omdat bedrijfssystemenonderzoek op praktijkschaal uitgevoerd moetworden,
zijn per gewas slechts twee cultivars gekozen. Daarbij zijn de volgende
keuzecriteriagehanteerd:
-aandeelingewasareaalinhetNoordelijkZandgebied;
-representativiteitvoordegewasgroep;
-gebruikswaarde;
-lageziektegevoeligheid.
Met nadruk wordt vermeld dat ongeacht de gebruikswaarde extreem ziektegevoeligecultivarsnietinhetonderzoekGB-Bb/Nwordenopgenomen.
Decultivarkeuze isinbeidebedrijfssystemengelijk.Degekozencultivars
zijn:
-lelie
:-deAziatischehybride 'ConnecticutKing':
-151ha (buitenteelt)
-weinigziektegevoelig
-deOrientalhybride 'StarGazer':
-448ha (buitenteelt)
-gevoeligvoorFusariumoxysporum
-tulp
:-deTriumph 'Leenv.d.Mark':
-95ha
-zandtulp
-bestemdvoordebroeierij (broeitulp)
-weiniggevoeligvoorFusariumoxysporum (zuur)
-debotanischeGreigii 'RedRidingHood'(Roodkapje):
-135ha
-zandtulp
-bestemdvoordedroogverkoop (tuintulp)
-weiniggevoeligvoorFusariumoxysporum (zuur)
-narcis
:-degrotegeletrompet 'DutchMaster':
-137ha
-goedebroei-eigenschappen
-beperktziektegevoelig
-debotanischecyclamineus 'TêteàTête':
-137ha
-belangrijkstevertegenwoordigervandeminiatuurnarcissen
-pot-entuinnarcis
-nietgevoeligvoorFusariumoxysporum (bolrot),
weinighuidziekgevoelig,wèlPénicillium-,Botrytisenvirusgevoelig
-krokus
:-degrootbloemigewitte 'Jeanned'Arc':
-80ha
-weinigPythium-gevoelig
-degrootbloemigeblauwe 'Remembrance':
-45ha
-Pythium-gevoelig.
De areaalcijfers van lelie in 1990 zijn ontleend aan PVS/BKD (1990); de
areaalcijfers van de overige bolgewassen in 1990/1991 zijn ontleend aan
PVS/BKD (1991).
Inhet onderzoekplan GB-Bb/Nwas ineerste instantie ook gekozenvoor de
species-krokus 'Cream Beauty'. In bijna alle partijen species-krokussen
treedt momenteel echter het verschijnsel op dat te velde gezonde en
afwijkendeplantennaastelkaarvoorkomen.Deoorzaakvanditverschijnsel
is nog onbekend. Om verstoring van het onderzoek tevoorkomen isvande
keuzevaneenspecies-krokusafgezien.
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Depergewasgekozencultivarsbezittenveelaleenverschillendegevoeligheidtenaanzienvanziektenenplagen.Doornaeenrotatiecyclusvanvier
jaar de cultivars per gewas inhet teeltplan van plaats teverwisselen,
ontstaatookeensoortvruchtwisselingbinnenhetgewas.
4.1.3

Kwaliteit

uitgangsmateriaal

In onderstaande tabel zijn de geldende kwaliteitseisen voor verkoop van
plantgoed en leverbaar produkt vermeld volgens de reglementen en voorschriften van de Bloembollenkeuringsdienst. In volgorde van kwaliteit
luidendeze:

krokus (soort)
lelie
narcis
tulp
N.B.

schubbollen/
schubben

plantgoed

leverbaar

I,II
Selectie

À

I,II,ST
A,ST
A,ST
I,II,ST

A
I,II

A-Algemeen,ST-Standaard

In het onderzoek GB-Bb/N wordt zo mogelijk alleen gebruik gemaakt van
plantgoedvandekwaliteitIofA.
Het inbeidebedrijfssystemengeproduceerde plantgoed wordt gedurendehet
onderzoekstriktgescheidengehouden.
Het zaadvande ingezette tussengewassenmoet geschoond zijnvanonkruidzadenendusvoldoenaankwaliteitI.

4.2.4

Plantverband

Indebloembollenteelt op zandgrondenwordtveelal eenbeddenteelttoegepastmetperbedvanongeveer 1,05mvier regelsvancirca0,17 m.Inhet
inpasbarebedrijfssysteemwordthetzelfdeplantverbandgehanteerd.
Ineendergelijk plantverband ontbreekt de ruimtevoor milieuvriendelijke
technieken als mechanische onkruidbestrijding, regelbespuiting en regelbemesting. Om deze technieken mogelijk te maken moet dus meer ruimte in
hetgewasgecreëerdworden.
Metbehulpvanhet simulatiemodelvoor tulpenROCROP (VanderValk enVan
Gils, 1991) is een aantal alternatieve plantverbanden doorgerekend,
waarbij de ruimte inhet gewas gemaximaliseerd en de opbrengstderving en
deverschuiving indemaatsorteringgeminimaliseerdwerdenbijeengelijkblijvende plantdichtheid per hectare. Tevens is rekening gehouden met
technische randvoorwaarden, die gesteld worden door de toe te passen
technieken.
Op grond van de simulatiestudie is in het geavanceerde bedrijfssysteem
gekozenvoor eenbeddenteeltmet drie regelsvan circa 0,20 m. Doordeze
wijziging vanhet plantverband kunnenwellicht technieken alsmechanische
onkruidbestrijding,regelbespuitingenregelbemestingingezetworden.
De volvelds onkruidbestrijding vóór opkomst van het gewas blijft echter
gehandhaafd, omdat de plantregels nog niet zichtbaar zijn. Ook na het
sluitenvanhetgewaszijnweervolveldstoepassingennodig.
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De verwachte reduktie van de inzet van gewasbeschermings- en onkruidbestrijdingsmiddelenbedraagt 20-40%bij eenopbrengstderving van 0-5%en
een geringe verschuiving in de maatsortering. Ook is waarschijnlijk een
reduktievande inzetvanmeststoffenmogelijk,doordat dezemeer gericht
kunnenwordentoegediend.

4.1.5 Plantgoedsamenstellingen

en

plantdichtheden

De plantgoedsamenstellingen voor de diverse gewassen en cultivars zijn
weergegeveninbijlageI.
Bij de keuze van de plantdichtheden zijn uit produktie-overwegingen de
grootsteplantdichtheden, diehet advies aangeeft, aangehouden. Eventuele
konsekwentiesvoor deziektedruk zijnnietmeegenomen. Inbijlage Istaan
deplantdichthedenvermeld.

4.2.6

Planttijdstip

Inhet algemeen zijn deplanttijdstippen zodanig gekozen,dat dekansop
zowelziekte-aantastingalsopbrengstdervingzokleinmogelijkis.
Bij lelies heeft de keuze van het planttijdstip geen invloed op het
optredenvanziekten.
De tulpenworden laat geplant,hetgeen gunstig isvanuithet oogpuntvan
preventie van augustaziek, tabaksratelvirus en diverse schimmelziekten
(o.a.Pythium,Fusarium,Rhizoctoniasolani).
Bijnarcissen iseindseptembergekozenalsplanttijdstip.Daardoortreedt
geen opbrengstderving op en zijn er minder problemen met bolrot teverwachten.
Indepraktijkwordendekrokussenbeginoktobergeplant.Inhetonderzoek
GB-Bb/N is gekozenvoor eind oktober alsplanttijdstip, omdat dekansop
Pythium dankleiner is.Laterplanten ismogelijk door deknollenwarmer
tebewaren.Welvergroot later planten en/ofwarmer bewaren dekans
op opbrengstderving. Mogelijk kan variatie in de bewaartemperatuur de
opbrengstreduktiebeperken.

4.1.7

Bedrijfsopzet

Bijdebedrijfsopzetisachtereenvolgenseenscheidinggemaaktnaargewas,
bedrijfssysteem encultivar.Voor dekeuze voor scheiding op hethoogste
niveau naar gewas in plaats van naar bedrijfssysteem zijn de volgende
praktischeargumenten:
-deindelingsluitzobeteraanophetvruchtwisselingsschemavande
voorgaandejaren;
-inverbandmetdetechnischevoorzieningenvoorinundatieisbezijdende
perceleneenvrijeruimtevancircatienmeternoodzakelijk;bijde
gekozenindelingtreedteenminimaalruimteverliesop;
-eenmogelijkaanwezigvruchtverloopoverdelengtevanhetperceel
wordtopdezewijzeopgevangenenmaakteenbeterevergelijkingvande
bedrijfssystemenmogelijk.
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In bijlage II Is de bedrijfsopzet voor de jaren 1991/1996 schematisch
weergegeven. Na een rotatiecyclus van vier jaar worden de cultivars per
gewas in het teeltplan van plaats gewisseld, waardoor ook een soort
vruchtwisselingbinnenhetgewasontstaat.Inhetaanloopjaar 1990/1991is
reeds volgens het inbijlage IIvermelde vruchtwisselingsschema gewerkt,
waardoor de eerste wisseling van de cultivars inhet jaar 1994/1995 zal
plaatsvinden.
Erzijnintotaal16onderzoekobjekten;iederobjektbestaatuit15bedden
(22,5mbreed)met een lengtevan 150m. De oppervlaktevan iederobjekt
isdus 3375m2, inRijnlandse roedenuitgedrukt circa 235Rr2.Degrootte
vaniederbedrijfssysteemisdaarmee2,7hektare.
Doordatdeonderzoekobjektenoverdegehelebreedtevanhetperceellopen,
ishet mogelijk de drains per objekt afzonderlijk af te tappen,hetgeen
wenselijkisvooremissie-onderzoek.
4.2 Gewasbescherming
In deze paragraaf worden de gewasbeschermingsmaatregelen, die uitgevoerd
wordeninhetonderzoekGB-Bb/N,beargumenteerd. InbijlageIIIzijnde
diverse teeltmaatregelen per bedrijfssysteem schematisch en gedetailleerd
weergegeven.
Bijdekeuzevan de gewasbeschermingsmiddelen iszoveelmogelijk rekening
gehoudenmet de effektiviteitvandiemiddelenenhetvolume- enstoffenbeleiduithetMJP-G (1990).
Tenaanzienvandeformuleringvandegewasbeschermingsmiddelen isuithet
oogpuntvanarbeidshygiëne enachterblijvende restanteninverpakkingende
voorkeursvolgorde dry flowable (d.f.), vloeistof, flowable (fl.), spuitpoedergehanteerd.
Indien gedurende de uitvoering vanhet onderzoek de kwantiteit enkwaliteit van de bollenkraam ernstig gevaar lopen, zullen noodmaatregelen
getroffen worden. Dergelijke noodmaatregelen zullen in de onderzoekverslagenuitdrukkelijkwordenvermeld.
4.2.1

Grondontsmetting

Een natte chemische grondontsmetting wordt in de bloembollenteelt vooral
toegepast tegen diverse soorten aaltjes en schimmels. Zevindtvoornamelijkplaatsopzandgrondenmeteenpermanentebollenteelt.
Ten aanzien van de grondontsmetting zullen volgens beleidsvoornemens de
volgenderegelingeningevoerdworden:
-per1995ofzoveeleerderalsmogelijkzijngrondontsmettingsmiddelen
slechtsverkrijgbaaroprecept;
-toewijzingvindtslechtsplaatsbijaangetoondenoodzaakopbasisvan
grondmonsternameen-onderzoek;hetaantonenvannoodzaakisniet
vereistvoormarienezandgrondenmetParatrichodorusteresengeestgrondenmetbollenteelt;
-per1993isdemaximalegrondontsmettingsfrekwentie eenmaalper4jaar,
per2000isdemaximalegrondontsmettingsfrekwentie eenmaalper5jaar.
Bovendienstaanallebestaande grondontsmettingsmiddelen opdelijstenvan
tesanerenmiddelen (MJP-G, 1990).
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De verwachting is, dat in beide bedrijfssystemen een chemische grondontsmettingvermedenkanwordendoordevolgendepreventievemaatregelen:
-eenruimerevruchtwisseling;
-deteeltvanminderziektegevoeligecultivars;
-dekeuzevangezonduitgangsmateriaal;
-eenverbeterdebedrijfshygiëne.
Deze preventieve maatregelen worden aangevuld met de volgende curatieve
maatregelen:
-inundatie;
-gerichtetussenteelten (bijvoorbeeldTagetespatuia).
Voor een goede werking moet de periode van inundatie minimaal zesweken
bedragen (VanBeers,1990).Datkan inhetvruchtwisselingsschemaoptwee
plaatsen gerealiseerd worden: voor narcis en voor lelie. Inundatie is
geplaatstvoordenietPythium-gevoeligenarcisomeventueleproblemenmet
het versterkt optreden van niet bestreden ziekten zoals bijvoorbeeld
Pythium en Rhizoctonia solani te voorkomen. Verder wordt inundatie niet
vakerdaneenspervierjaaruitgevoerdomdePythium-problematiekniette
versterken.
Op hellende percelen is inundatie onmogelijk. Derhalve wordt in het
onderzoekGB-Bb/Zhetalternatiefdiepspitten/diepploegenonderzocht.
In principe wordt dus geen chemische grondontsmetting uitgevoerd. Het
zal slechts dan toegepast worden, indien op grond van aaltjesmonsters
(Oosterbeek) of specifieke ziektebeelden inhet voorgaande gewas daartoe
aanleidingbestaat,dochniet frekwenterdaneenmaalpervier jaar ofdan
wettelijk is toegestaan. In dat geval wordt 160 liter dichloorpropeen
1160 g/l (Nematrap)perhectare geïnjekteerd enwordt degrondvervolgens
afgedekt met een laag vloeibare kompost. Nematrap bevat alleen de meest
aktieveisomeervandichloorpropeen.
U.2.2

Grondbehandeling

Grondbehandelingen worden algemeen toegepast tegen schimmelziekten en in
delelieteelttegenaaltjes.
Bij de grondbehandeling wordt alleen gespoten indeveur. Dezehandeling
vindt op deplantmachine tegelijk methetplantenplaats.Voor degrondbehandeling bij lelie moet de toedieningstechniek zodanig verbeterd
worden, dat deblootstellingsrisico's voor dewerknemers tot eenminimum
wordenbeperkt.
Bij leliewordt alleen op grondvan een aaltjesmonster eengrondbehandelinguitgevoerd.
Bijtulpcv.RedRidingHoodkunnendespruitenendenieuwebollenworden
aangetast door Rhizoctonia solani en derhalve moeten de bovenste en de
onderstespuitdoppenwordengebruikt.Daarbijwordteendoseringvan16kg
tolclofos-methyl 50% (Rizolex)per ha toegepast.Aanvullend wordt nahet
strodekkenbijregenachtigweer 8kgtolclofos-methylvolvelds toegediend.
Bij tulp cv. Leen v.d. Mark worden alleen de nieuwe bollen aangetast,
waardoor alleendeonderste spuitdoppenbehoeven teworden gebruikt ende
doseringtot8kgtolclofos-methylperhabeperktkanblijven.
Bij krokus kanwortelaantasting door Pythium optreden. Door de ongelijke
ligging van de bollen kunnen de wortels zowel aan de onder- als aan de
bovenkantverschijnen, zodatde onderste enbovenste spuitdoppengebruikt
moeten worden. Ter bestrijding wordt cyprofuram 20% (Tubosan) toegediend
ineendoseringvan8kgperha.
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6.2.3

Onkruidbestrijding

Bijdechemischeonkruidbestrijdingvóóropkomstwordtdekontaktherbieide
glyfosaat 360 g/l (o.a. Roundup) alleen ingezet, als er daadwerkelijk
onkruidplantenaanwezigzijn.
Indien de winterbespuiting (onkruidbestrijding voor opkomst) laat heeft
plaatsgevonden, kan bij de onkruidbestrijding rond opkomst bij tulp,
narcis en krokus de dosering chloorprofam/chloridazon 40% (Alicep-N)
wordenteruggebrachtvan5kgnaar4kgperha.
Bij alle gewassenwordt na opkomst eventueel een onkruidbestrijdinguitgevoerd tegen graanopslag. Als uitvloeier wordt 3 liter minerale olie
850g/l (o.a.Schering11Eolie)gebruikt.Na1meiwordtdemineraleolie
vervangendoor1litersynthetischeuitvloeier 850g/l (o.a.Ethokem).Dit
geldtnietvoorlelie.
Mogelijk is kalkstikstof in korrelvorm een alternatief in de onkruidbestrijding (Lohuis,1991). Bijde inzetvankalkstikstofwordencyanideverbindingen gevormd, waardoor aanwezige onkruiden verbranden. Voordat
kalkstikstof toegepast kan worden, is aanvullend achtergrondonderzoek
nodig.
Inhet geavanceerde systeemwordtzomogelijknaast dechemische onkruidbestrijding in de regels een mechanische onkruidbestrijding tussen de
regels en indepadenuitgevoerd.Bijeenchemische onkruidbestrijdingin
deregels,wordendedoseringennaarratovanoppervlakteverlaagd.
Voor de mechanische onkruidbestrijding in de beddenteelt op zandgronden
lijken de bestuurde strokenfrees (Meeldijk, 1990) en de borstelmachine
(Vester en Rasmussen) het meest geschikt. Deze machines hebben namelijk
weiniglastvantussenderegelseninhetpadaanwezigestroresten.
Tenslotte moet opgemerkt worden, dat door het niet toepassen van een
chemische grondontsmetting deonkruiddruk toekannemenendaarmee ookde
luis-enaaltjesdruk.

4.2.4

Vuurbestrijding

Bij debestrijding vanvuur (Botrytis spp.)zijner tussenhet inpasbare
enhetgeavanceerdebedrijfssysteemverschillenaangebrachtmetbetrekking
tot de spuitfrekwentie en de keuze van het basismiddel, respektievelijk
mancozeb 75% (o.a.Bakthane d.f.)enchloorthalonil 500g/l (o.a.Daconil
fl.). De toevoegingen bij de vuurbestrijding, carbendazim 500 g/l (o.a.
Bavistin fl.) en vinchlozolin 500 g/l (o.a.Ronilan fl.)worden ingezet
als de omstandigheden voor vuur bijzonder gunstig zijn,bijvoorbeeld bij
stormenhagel.
Behalve door verlaging van de spuitfrekwentie en de hoeveelheid toegediend middel wordt een verdere reduktie bereikt door het spuiten met
verstand.Bijdezevormvan "geleide"bestrijdingwordtdevuurbestrijding
uitgesteld,alslangereperiodendroogweeroptredenofverwachtworden.
Tegenheteindevanhetgroeiseizoenkandevuurbestrijdinggeheelachterwegegelatenwordengezienhetgeringeeffektopdeopbrengst.
Door de keuze voor betere spuittechnieken worden het verbruik en de
emissie verder verminderd. Dit geldt eveneens voor de chemische onkruidbestrijdingendebespuitingentervoorkomingvanvirusoverdracht.
Deze vermindering kan op vrij eenvoudige wijze bereikt worden door een
gerichte toediening middels regelbespuitingen en een juiste keuze vande
spuitdoppen (RipkeenWarnecke-Busch,1991;Lumkes,1991a).
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Meer geavanceerde spuittechnieken zijnhet spuitenmet luchtondersteuning
en de Closed-Loop-Spuitsystemen.Momenteel worden de toepassingsmogelijkheden van deze spuittechnieken voor de bloembollenteelt door het ProefstationvoordeAkkerbouwenGroenteteelt indeVollegrond insamenwerking
methetLaboratoriumvoorBloembollenonderzoekonderzocht.
Bij spuitsystemen met luchtondersteuning wordt de spuitvloeistof met
conventionele spuitdoppenverneveld envervolgens door een sterke luchtstroom het gewas ingeblazen (Lumkes, 1991b; Ripke en Warnecke-Busch,
1991).
Bij Closed-Loop-Spuitsystemen wordt gespoten met luchtondersteuning in
een afgeschermde ruimte, waarbij de ventilator ter ondersteuning lucht
aanzuigt vanuit die ruimte. Zodoende wordt de overmaat aan verspoten
vloeistof opgezogenenweer indespuitruimte ingebracht (Porskamp enVan
derWerken,1991).
Met beide spuitsystemen is de doordringing van de spuitvloeistof inhet
gewasbeterenwordtdedriftvanspuitnevelsdrastischbeperkt.Mededoor
hetverminderenvandedriftkunnendedoseringenverlaagdworden.
In afwachting van onderzoekresultaten wordt in het onderzoek GB-Bb/N
voorlopiggebruikgemaaktvandetraditioneleveldspuit.
Devuurbestrijdingkan gecombineerd wordenmet debespuiting tervoorkomingvanvirusoverdracht.
4.2.5 Voorkoming

virusoverdracht

Luizen zijn verantwoordelijk voor virusoverdracht. In de luisbestrijding
zijn deltamethrin 25 g/l (o.a.Decis) en esfenvaleraat 25 g/l (Sumicidin
super)het meest effektief. Daarvan is deltamethrin het minst schadelijk
voorhetmilieu;voorvissen2xenvoorkreeftachtigen26xminderschadelijkdanesfenvaleraat.
Nadat de eerste vliegende luizen zijn gekonstateerd,wordt inhetinpasbare systeem wekelijks gespoten. Inhet geavanceerde systeem zougespoten
kunnen worden op basis van waarnemingen. Daarbij kunnen vangsystemen
ingezet worden. Een dergelijk systeem van geleide bestrijding moet nog
ontwikkeldworden.
In narcis en krokus wordt niet gespoten ter voorkoming van virusoverdracht.
Bij lelies kunnen bovendien katoenluizen schade veroorzaken doorvraat;
ze zijn in mindere mate verantwoordelijk voor virusoverdracht. Indien
katoenluizen worden waargenomen,wordt aanvullend twee maal gespoten met
heptenofos550g/l (Hostaquick).
4.2.6

Bolontsmetting

Bij debolontsmetting kanmen een onderscheid maken tussen dewarmwaterbehandeling en de koude ontsmetting. De warmwaterbehandeling ofkuituurkook geeft een bestrijding door middel van de temperatuur van diverse
plagen (aaltjes,mijten,vliegen) enwordt toegepast bij de meeste bolgewassen,metuitzonderingvanhyacintentulp.Dekoudeontsmettingvindt
meestalvlakvoorhetplantenplaatsenisvanbelangomschimmelinfekties
tebestrijdenentevoorkomen.
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Eengrootprobleembijdehuidigemethodenvanbolontsmetting is,dateen
grote hoeveelheid bestrijdingsmiddelen achterblijft in de dompelbaden en
kookketels.Bovendienwordthetvaakhoutenfustmee ontsmet,waarbijhet
een aanzienlijke hoeveelheid ontsmettingsvloeistof opneemt enwaardoor de
blootstellingsrisico's voor de werknemers toenemen. Tenslotte blijven in
de ontsmettingsinstallaties chemisch besmette grond- en gewasresten
achter.
In de rapporten van deWerkgroep Bolontsmettingstechnieken (1987)envan
Bijl (1988) worden drie randvoorwaarden gesteld waaraan toekomstige
bolontsmettingstechniekenmoetenvoldoen,teweten:
1.landbouwkundigeeffektiviteit;
2.minimalebelastingvanhetmilieu;
3.minimaleblootstellingvandewerknemers.
In het onderzoek GB-Bb/N worden derhalve de warmwaterbehandeling en de
koude ontsmetting gescheiden eninaparte installaties uitgevoerd. (Inde
praktijk wordt de kookketel veelal ook voor de koude ontsmetting gebruikt).
De warmwaterbehandeling vindt plaats in een inrijkookketel, waarbij aan
hetbadalleenformaldehyde400g/l (Handelsformaline)wordttoegevoegdom
de verspreiding van ziekten te voorkomen. Plagen worden op deze wijze
effektief bestreden. Chemische besmetting van het gebruikte fust treedt
niet op,omdat de formaline vervluchtigt. Verder is formaline biologisch
afbreekbaar. Het verdient de voorkeur om te koken in de buitenlucht om
blootstellingsrisico'svoordewerknemerstebeperken.
Dekoude ontsmettingwordt zomogelijkvlakvoorplantenuitgevoerd omde
blootstelling van werknemers aanbolontsmettingsmiddelen tot een minimum
te beperken. Het plantgoed moet na de warmwaterbehandeling voldoende
teruggedroogd zijnomeengoedevloeistofopname tijdens dekoudeontsmettingtebereiken.
De koude ontsmetting voor debestrijding van ziektenwordt uitgevoerd in
de dompelontsmettingsmachine van de firma Potveer, een systeem voor
fustloos ontsmetten, waaraan een trilzeef wordt gekoppeld voor het uitlekkenvanhetontsmetteplantgoed.Bijeendompeltijdvan5minutenheeft
ditsysteemeenverwerkingscapaciteitvan4000liter (- 5palletkistenvan
800 liter)plantgoed peruur.De concentraties bolontsmettingsmiddelen in
hetbadhoevenbij dezedompeltijdniet aangepast teworden.Verderwordt
de hoeveelheid badrestanten beperkt tot 150-180 liter; bij de in de
praktijktoegepastemethodeisdezehoeveelheid1000-2500liter.
Zo mogelijk wordt gestreefd naar het hergebruik van baden bij diverse
cultivars en gewassen. Een optimale samenstelling van de baden staat
echtervoorop.
Devoordelenvandezemethodenvanbolontsmettingzijn:
-ermoetslechtseenrelatiefkleinehoeveelheidbadrestantenenschoonspuitvloeistofverwerktworden;
-devervuilingvanhetwarmwaterbad,bestaandeuitgrond-engewasresten
isnietchemischbesmetenkandusophetbedrijfuitgeredenworden;
-alleenbijdekoudeontsmettingkanenigechemischebesmettingoptreden
vanhetfust,waarinhetontsmetteplantgoedwordtopgevangen;derhalve
wordtvoordekoudeontsmettingspeciaalfustgereserveerd;
-dearbeidsomstandighedentijdensdebolontsmettingzullenbelangrijk
verbeterdworden.

18
Een groot nadeel is echter, dat bij narcis een opbrengstderving zal
optredenvan0-10%endatdehuidkwaliteitmet0-30%zalafnemen (Vreeburg
enKorsuize, 1991). In achtergrondsonderzoek ophet LBO zal opkorte
termijn gezochtworden naar een aanvaardbare oplossing. In 1991 zalvoor
narcis nog de traditionele warmwaterbehandeling worden toegepast,waarbij
bolontsmettingsmiddelenaanhetwarmwaterbadtoegevoegdworden.
Door de lagere hoeveelheden badrestanten en de wijzigingen in desamenstelling van debaden zijn erwaarschijnlijk ook betereverwerkingsmogelijkheden voor de badrestanten met de Carboflo-installatie. (Zie ook
Boskamp,1991).
VoordebewaringvanschubbeneneventueelplantgoedvanOriental-hybriden
van lelies (o.a. 'Star Gazer') moet een mijtbestrijding met pirimifosmethylplaatsvinden (Muller, 1990). Ditmiddelmagnietworden toegevoegd
aan het dompelbad; de schubben en het plantgoed moeten ermee bespoten
worden.Praktisch gezien isdatmoeilijkuitvoerbaar ende arbeidshygiëne
loopt groot gevaar. Derhalve moet op korte termijn de oplossing gezocht
wordenineenbiologischebestrijdingmetroofmijten(Conijn,1991).

4.2.7

Ruimtebehandeling

Voor deruimtebehandelingen tegenmetnametripsenenmijtenwordtgebruik
gemaakt van Low-Volume-Mist-apparatuur. Zo mogelijk worden inhet onderzoek GB-Bb/N filtertechnieken toegepast om de emissie naar de lucht te
beperken.
Op de middellange termijn moet de chemische ruimtebehandeling vervangen
wordendoormethodenvanbiologischebestrijding.
4.2.8

Bedrijfshygiëne

InhetonderzoekGB-Bb/Nwordtveelaandachtgeschonkenaanhetziekzoeken
en selekteren. Bij het ziekzoeken worden door virusziekten aangetaste
plantenvroegtijdig uithet gewasverwijderd. Het selekterenopdwalingen
geschiedt omde soortechtheidvanhetgewas tehandhaven.Hetverwijderen
vandievenisnoodzakelijkomdebollenkraamzuivertehouden.
Ter preventie van Botrytis spp.worden afhankelijk van degewasstruktuur
debloemkoppenmachinaalverwijderd.Eenaantalgewassen/cultivars isniet
machinaal te koppen. Alleen de lelie 'Star Gazer' wordt om deze reden
handmatiggekopt.Debloemkoppenwordendirektafgevoerdvanhetveld.
Mogelijk isdenieuwe tulpenkopper van loonbedrijfDennemanuitHeemskerk
daarvoor geschikt; deze machine kan vier kubieke meter bloemkoppen meenemen(CNB-info428).
Om de ontwikkelingvanBotrytis-sclerotiën tegen te gaanende groeivan
Rhizoctonia solani op ondergewerkte gewasresten te voorkomen wordt het
loofgemaaidensamenmethetnogaanwezigestroafgevoerd.Dezemaatregel
is zeker noodzakelijk als de inzetvan gewasbeschermingsmiddelen aanhet
eindevanhetgroeiseizoenafgaatnemen.
Het verdient de voorkeur om het loof op te rapenvoor het rooien. Deze
werkwijze is eenvoudiger dan het oprapen na het rooien en er wordt zo
minderzandafgevoerd.
De Spragelse Combi van het loonbedrijf Denneman uit Heemskerk lijkt een
bijuitstek geschiktemachine omhethakselenen oprapenvanhet loofte
combinereninéénwerkgang (CNB-info433).
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Direktnahetmaaienenoprapenmoetwordengerooid omdekansopziekteaantastingvandebollenteverminderen.Ditgeldtmetnamebijtulpen.
Bij het rooien wordt de bolkneuzer van de firma Sterbo uit Hoogeveen
gebruikt om opslag tevoorkomen en zodoende devruchtwisseling zuiverte
houden (Bloembollencultuur 101-15).Deverwachting is,dathetachterlaten
van een kleine hoeveelheid gekneusde bollen op het veld weinig gevaar
oplevertvoorziekteverspreiding.

4.3 Bodemenbemesting
Indezeparagraafwordendeteeltmaatregelenophetgebiedvandebodemen
bemesting,dieuitgevoerdwordeninhetonderzoekGB-Bb/N,beargumenteerd.
In bijlage III zijn de diverse teelthandelingen per bedrijfssysteem
schematischengedetailleerdweergegeven.

4.3.1

Tussenteelten

Inhetvruchtwisselingsschema is een aantal gerichte tussenteeltenopgenomen.Dergelijke tussenteeltendienendevolgendedoelen:
-stuifbestrijding;
-onkruidonderdrukking;
-bijdrageaandeorganischestofvoorzieningindebodem;
-beperkingvandeuitspoelingvannutriëntenindeperiode
tussenrooienenplantendoorhetvastleggenvannutriënten;
-eventueelziekte-enplaagbestrijding.
Geschikte tussengewassen moeten in principe voldoen aan de volgende
criteria:
-snelkiemendengrondbedekkend;
-onkruidonderdrukkend;
-nietziektebevorderend;
-maaibaar;
-nietverhoutend;
-nietwinterhard;
-nietextrakunstmestbehoevend.
Eengeschikt tussengewas moetmaaibaar zijn,opdatzaadvorming kanworden
voorkomenterwijldestuifbestrijdendewerkinggehandhaafdblijft.
Er zijn geen tussengewassen bekend die aan alle voornoemde criteria
voldoen, dus moet een compromis gesloten worden. Het criterium niet
ziektebevorderend weegt daarbij het zwaarst.Met name de invloed vanhet
tussengewas op populaties van de aaltjes-soorten Trichodorus spp. en
Pratylenchus penetrans is van belang. Het probleem is dat onderzoekresultaten en ervaringen in de praktijk ten aanzien van dit aspekt niet
altijdeenduidigzijn.
In het gehanteerde vruchtwisselingsschema is op twee plaatsen eenmogelijkheidvoordeteeltvaneentussengewas.Dekeuzevandetussengewassen
is onder andere gebaseerd op Timmerman (1990) en aanvullende informatie
vandhr.TimmermanvanDLVBloembollen/bolbloemenHoorn.
Tussen narcis en krokus is gekozen voor bladrammenas. Vermoedelijk is
bladrammenas een slechte waardplant voor Pratylenchus en een matige tot
slechtewaardplantvoorTrichodorusteres.
Bladrammenas kent een snelle begingroei en onkruidbestrijding is niet
nodig. Door tekneuzenvoorhetonderploegen isverhouting geenprobleem.
Goedonderploegenisbelangrijkinverbandmethergroei.
Dekostprijsvanbladrammenasbedraagtongeveerf100,-perha.
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Tussen krokus en lelie is gekozen voor afrikaantjes. Met name Tagetes
patuia heeft een sterk reducerende werking op het wortelaaltje Pratylenchus penetrans (Conijn enKoster, 1991;Van den Berg, 1991a;Van den
Berg, 1991b). Over de invloed op populaties Trichodorus spp. is veel
discussie; afrikaantjes zijn matig tot goede waardplanten voor deze
aaltjes. Toch isTagetes patuia gekozen, omdat lelies zeer gevoelig zijn
voorhetaaltjePratylenchuspenetrans.
De begingroei van afrikaantjes is in het algemeen zeer traag en het
onkruidonderdrukkendvermogenisdusnihil.Daardoor iseenextraonkruidbestri
jdingnoodzakelijk.Wellicht isTageteserectaeenbeterekeuze;het
onkruidonderdrukkend vermogen is beter en de reducerende werking op
populaties Pratylenchus penetrans is redelijk. Er is hieromtrent nog
aanvullendonderzoeknodig.
Afrikaantjeszijnnietwinterhardenchemischedodingisdusnietnodig.
Deprijsvan afrikanenzaad iscirca f800,-perha,hetgeenzeerhoogis
invergelijkingmetanderetussengewassen.
Indien op grond van een analyse van aaltjesmonsters door Oosterbeek
bestrijding van Pratylenchus penetrans niet nodig blijkt, worden de
afrikaantjes vervangen dooreentussengewas datbeter aanallevoornoemde
criteriavoldoet.
Mogelijke alternatieven zijn bladrammenas, gele mosterd, lucerne en
Phacelia.Gras isgeengeschikttussengewas geziendebevorderendewerking
opTrichodorus-aaltjes.
Vooreenregelmatige opkomst isegaliserenenprecieszaaiennoodzakelijk.
Afhankelijk van de weersomstandigheden kan een beregening een goede
opkomstbevorderen.

4.3.2

Stuifbestrijding

Indemeestebollengemeenten indezandgebieden isde "Verordeningstuifvrij houden zandgrond" van kracht. Om aan deze verplichting te voldoen
wordt indeherfstveelal eenwinterdek van stro aangebracht. Eendergelijk dek dient als stuifbestrijding en als vorstbescherming. In het
voorjaarendezomerwordtmeestaldrijfmestgebruikt.
Bij de toepassing van drijfmest als stuifbestrijding vindt ammoniakvervluchtiging plaats.Het aanzurenvandrijfmestheeft slechts eenbeperkte
werkingsduurenbiedtdusgeenoplossing.Bovendienismetingangvan1995
een onderwerkverplichting van dierlijke mest van kracht, waardoor de
stuifbestrijdingmetdrijfmestwettelijkverbodenwordt.
Inhet inpasbare systeem wordt inhetvoorjaar ende zomer stro gestoken
als stuifbestrijding. Bij de toepassing van stro als stuif
dek in het
voorjaar isdeminimumtemperatuurvlakbovendegrond enkele gradenlager
dan bij andere methoden van stuifbestrijding (Schouten, 1991b). Na het
plantenvandeleliesmoeteenkleinehoeveelheid (<2ton)kort,oudstro
gestokenworden, goedverdeeld overhet oppervlak. Het extra gevaarvoor
vorstschade wordtdan toteenminimumbeperkt.Beregening kanvorstschade
helpenvoorkomen. Eenandernadeelvanstro steken isdathetveelarbeid
vergt.
Indien de bodembedekking van de tussengewassen of bolgewassen in de
beginfase traag verloopt,wordt inhet geavanceerde systeem eenstuifbestrijding uitgevoerd met een bodemstabilisator. Mogelijk in te zetten
bodemstabilisatoren zijn het natuurlijk afbreekbare zetmeelderivaat
CellocolLZX (Leegwater,1990)enGFT-kompost.
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VanCellucolLZXwordt 200kilo,opgelost inminimaal 10.000 literwater,
per hektare verspoten. De werkingsduur bedraagt circa 2-3 weken, zodat
afhankelijk van de benodigde periode van stuifbestrijding een tweede
behandeling nodig is. In 1991bedroegen de kostenvan 200 kilo Cellocol
LZXf620,-.
VanGFT-kompostwordtdewettelijk toegestanemaximumhoeveelheidvan9ton
per hektare verspoten, vermengd met minimaal 20.000 liter water. Deze
maximale gift wordt bepaald door het droge-stof
gehalte (9 ton VAM GFT
bevat 6 ton droge stof) en de gehaltes zware metalen (Molenaar en Van
Berkum, 1991;VAM Verkoop, a en b). De werkingsduur bedraagt circa 5-6
weken (Schouten, 1991a), zodat over het algemeen geen tweede behandeling
nodigis.In1991bedroegendekostenvan9tonVAMGFT-kompostf270,-.
Beide bodemstabilisatoren worden toegediend met eenvacuümtank metwormpomp. Om een goedeverdelingvandebodemstabilisator tebereiken iseen
egalisatievandebovengrondvóórhetverspuitennodig.
Geziendewerkingsduurendekostprijsverdienteenstuifbestrijdingmet
GFT-kompost de voorkeur. Bovendien heeft kompost eenbemestingswaarde en
levertdieeenbelangrijkebijdrageindeorganischestofvoorziening.
Tenslotte geldt voor GFT-kompost geen uitrijverbod of onderwerkverplichting. Door de stabiliteit van de kompost is er geen gevaar voor emissie
naardelucht.
Bijde toedieningvanGFT-kompost zijnernogkleine technische problemen
die oplossing behoeven (Schouten, 1991a). Afhankelijk van de verbetering
vandetoedieningstechniekzalin1992inhetgeavanceerdebedrijfssysteem
GFT-kompost ingezetwordenindestuifbestrijding.
4.3.3 Organische

bemesting

Er wordt gestreefd naar handhaving van het organisch stofgehalte in de
bodem ophethuidigeniveauvancirca 1,5%organische stof.Uitgaandevan
eenbouwvoordikte van 0,3 meter,eendichtheid van 1548kg perm3 eneen
jaarlijks afbraak van 2%,bedraagt de jaarlijkse organische stofbehoefte
1400kgperhektare (MolenaarenVanBerkum, 1991). Indezebehoeftewordt
grotendeels voorzien door de toediening van de op het eigen bedrijf
geproduceerde kompost, debijdrage van de tussengewassen en de eventueel
alsstuifbestrijdingopgebrachteGFT-kompost.
Deeigenkompostwordtenigetijdvoorhetplantenvandeleliesennahet
rooienvandenarcissenoverhetlanduitgereden.
Inde eventueel resterende organische stofbehoefte wordtvoorzienmiddels
runderstalmest,GFT-kompost of goed gekomposteerdeboomschors;de laatste
bevat minder voedingsstoffen. Deze aanvullende organische bemesting kan
wordenuitgevoerdvoorhetplantenvande leliesennahet rooienvande
narcissenenkrokussen.Dekeuzevandeorganischemeststofismedeafhankelijkvanhettijdstipvantoedieningenhetfosfaatgehaltevandebodem.
Inallegevallenwordtdeopgebrachteorganischemestdirektondergewerkt.

4.3.4

Anorganische

bemesting

Stikstof:
Omnitraatuitspoeling tebeperkenwordt stikstofwaar mogelijk toegediend
volgenseenstikstofbijmestsysteem (NBS).Hetreeds inpraktijk toegepaste
NBSvoorAziatischehybridenvanlelieswordtopgenomeninbeidebedrijfs
systemen;hetbijnapraktijkklareNBSvoorOrientalhybridenvanlelies
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(Van Berkum en Braam, 1991)wordt voorlopig alleen uitgeprobeerd inhet
geavanceerde systeem. Voor de overige gewassen worden op korte termijn
NBS'en ontwikkeld (Dwarswaard, 1991a; Landman, Rutgrink en Benschop,
1991). Zolangbemestingvolgens eenNBSnietmogelijk is,vindtbemesting
plaatsvolgens deadviesbasisvoor debemestingvanbloembollen (Breimer,
1988).
Indien een NBS aangehouden wordt,worden de bemonsteringen en stikstofgiften uitgevoerd volgens dat specifieke NBS. Waar geen NBS toegepast
wordt,wordt rond 15 februari een grondmonster gestokenvoor eenN-mineraalbepaling doorOosterbeek.Debenodigde stikstofwordt toegediend in
2à3keermeteenIegiftrondopkomst (MolenaarenLandman,1991).
Fosfaat:
Fosfaatwordt toegediend opbasis van de onttrekking doorhet gewas;met
de geoogste bollen wordt gemiddeld ongeveer 30 kg P205 per ha per jaar
afgevoerd. InhetonderzoekGB-Bb/Nwordtgestreefdnaareenteruggangvan
hetfosfaatgehalte indebodemtotdestreefwaarde (Pw-getal25).
De benodigde fosfaatgift wordt bepaald op basis van de perceelsbemonsteringvanhetvoorgaande jaar.Het fosfaatwordt inde grond gewerktvlak
voorhetplanten.
Kali:
Kali wordt jaarlijks toegediend opbasis van onttrekking doorhetgewas,
welke gemiddeld ongeveer 150kgK20perhaperjaarbedraagt.Demaximale
jaarlijksegiftis200kgK20perha.
Debenodigdekaliwordtinjanuaritoegediend.
Kalk,magnesia,borium:
Voor kalk,magnesia enborium worden de streefwaardenvan debemestingsadviesbasis bloembollen (Breimer, 1988)gehanteerd, i.e. pH-KCl 6,9 voor
kalk,MgO-NaCl30voormagnesiaenB-water0,35voorborium.
De benodigde kalkgift wordt bepaald opbasis van de perceelsbemonstering
vanhetvoorgaande jaar.Dekalkwordt inde grond gewerktvlakvoorhet
planten. Magnesia wordt met de kaligift in de vorm van patentkali meegegeven injanuari.Boriumwordtalleenbij tulp toegediend indeperiode
rondopkomst.
Voor fosfaat, kali, kalk, magnesia en borium worden jaarlijks grondmonsters gestoken en door Oosterbeek geanalyseerd. Het bemonsteringstijdstipligtvoorallegewassenrond1december.
Alle geadviseerde kunstmestgiften moeten gekorrigeerd wordenvoor demet
organische bemesting toegediende voedingsstoffen. In de resulterende
bemestingsbehoefte wordt zomogelijkvoorzienmiddels enkelvoudigekunstmeststoffen.
Bij eenvolvelds toediening vankunstmest inkorrelvorm is eenpneumatische strooier bij uitstek geschikt (Meeldijk, 1991). De mestverdeling is
uitstekendenhetverdeelsysteem isinsektiesafsluitbaar.
Inhetgeavanceerdebedrijfssysteemkanmogelijkeenregelbemesteringezet
worden.Ditiseenspecialekunstmeststrooierwaarmeemeststoffeninofop
de grond kunnen worden gedoseerd naast de gewasregels (Meeldijk, 1991).
Bijtoepassingvanregelbemestingkanalsgevolgvaneenbeterebenutting,
deinzetvanmeststoffenwordenverlaagd.
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4.4Afval
Tijdenshetproduktieproces inbeidebedrijfssystemenkomtzowelorganisch
als anorganisch afval vrij. Gezien de goede verwerkings- entoepassingsmogelijkheden voor organisch afval wordt getracht de anorganische hulpstoffenzoveelmogelijktevervangendoororganischealternatieven.
4.4.2 Organisch

afval

In het onderzoek GB-Bb/N treden diverse organische afvalstromen op van
plantaardig materiaal, namelijk bloemkoppen, loof van bolgewassen, stro,
pelafval en maai-afval van slootkanten. In een geïntegreerde bedrijfsvoering dient dit afval gekomposteerd te worden en zal de resulterende
kompostvervolgensopheteigenbedrijfingezetmoetenworden.
Opdevolgendegrondenisgekozenvoorkomposterenopheteigenbedrijf:
-dezemethodeisgoedkoperdancentraleaërobeofanaërobekompostering
(VanBerkum,1991);
-deopheteigenbedrijfgeproduceerdekompostkanzonderwettelijke
beperkingengebruiktwordenvoordeorganischebemesting;
-bijhettransportvanagrarischafvaloverdewegbestaatgevaarvoor
ziekteverspreiding;
-hetvertrouwenvandetelerineigenkompostisgroter;
-hetleverteenbelangrijkebijdrageaanhetmilieubewustzijnvande
telers.
Bij een goede opbouw enhet tijdig omzettenvan dekomposthoop (Fischer,
1991b)vindt geen overleving plaats van ziektekiemen enworden de inhet
aangevoerde materiaal aanwezige residuen van bestrijdingsmiddelen praktischgeheelafgebroken (BollenenVolker,1991).
De eisen, die van overheidswege waarschijnlijk aan eenkomposteringsinstallatieopheteigenbedrijfgesteldzullenworden,zijn:
-eenvloeistofdichtevloer;
-eenvoorzieningvoordeopvangvanpercolaatvloeistof;
-eventueeleenbeschuttingtegenregenval;
-eenmaximalehoogtevandekomposthoopvan2,5meter.
In Fischer (1991a)wordt aangegeven, dat de hoeveelheid optredendpercolaatbepaaldwordtdoordeaardvanhet tekomposterenmateriaal,devorm
vandekomposthoop enhet alofnietaanbrengenvaneenbeschutting tegen
regenval.
Voordat tot de aanleg van een komposteringsinstallatie wordt besloten,
moetdegroottevandeoptredendeorganischeafvalstromenbekendzijn.
Om praktische redenen zalhet organisch afval van beidebedrijfssystemen
tezamengekomposteerdworden.Geziendeperiodenwaarinplantaardigeafval
aangevoerdwordt endeduurvanhetkomposteringsproces, ishetnoodzakelijktweekomposthopenaanteleggen:éénvoorhetafvalvandelelieteelt
(circajanuari)enéénvoorhetafvalvandeoverigeteelten(augustus).
Het anorganische vermiculiet is als vulstof bij de bewaring van lelieschubben vervangen door verse, luchtige potgrond. De potgrond wordt na
gebruik uitgereden over het veld en levert zo nog een bijdrage in de
organische stofvoorziening. Problemen met Pythium-besmettingvan potgrond
zijnindepraktijknietgekonstateerd.
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Versleten,houten fust zal door de gewijzigde methode van bolontsmetting
niet of nauwelijks chemisch besmet zijn. Wellicht kan dit fust met een
shredder-installatie en via de komposthoop binnen het bedrijf verwerkt
worden. Ookpapierenverpakkingenvanbestrijdingsmiddelenenmeststoffen
zoudenopdezewijzekunnenwordenverwerkt.
4.4.2

Anorganisch

afval

DebelangrijksteanorganischeafvalstromeninhetonderzoekGB-Bb/Nzijn:
-versleten,kunststoffust;
-kunststofverpakkingenvanbestrijdingsmiddelenenmeststoffen;
-restantenbestrijdingsmiddelen;
-spoelwater;
-plasticfolie,afkomstigvandebewaringvanlelieschubben.
Bijdeaanschafvannieuwfustmoetzomogelijkgekozenwordenvoorhouten
inplaatsvankunststoffust.
Voor verpakkingen van bestrijdingsmiddelen bestaat al enige jaren een
spoelplicht en innameregeling. De verpakkingen worden gespoeld op de
veldspuit of in het bestrijdingsmiddelenhok. De gespoelde verpakkingen
worden meegegeven met hethuishoudelijk afval;de niet-gespoeldeverpakkingenmoetenwordeningeleverdalskleinchemischafval.
Ookvoorrestantenbestrijdingsmiddelenbestaatereeninnameregeling.
De restanten van de koude ontsmetting van bloembollen en het spoelwater
wordenverwerktmet deCarboflo-installatie.Bijeengoedverloopvanhet
floculatieprocesisheteffluentgeschiktvoorlozingopoppervlaktewater.
Er zijn nog enkele problemen bij de verwerking van badrestanten. In een
projektvanhetDLO -StaringCentrum enhetDLO -InstituutvoorMechanisatie, Arbeid en Gebouwen zal de Carboflo-installatie in het onderzoek
GB-Bb/Ngetestworden.
Ten aanzienvan het plastic folie moeten demogelijkheden voor recycling
onderzochtworden.
Tenslotte, in het onderzoek GB-Bb/N worden de geoogste bollen niet gespoeld. Derhalve zijn een spoelinstallatie en spoelbassin nietnoodzakelijk.
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5.ONDERZOEKGEBIEDEN/AANDACHTSVELDEN
5.1OnderzoekGB-Bb/N
Bedrijfssystemenonderzoeknoodzaakteengoedebedrijfsregistratie,waarbij
zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens moeten wordenvastgelegd,
teweten:
-grondbewerkingenbodemgebruik;
-zaaienenplanten,kwaliteitplantmateriaal;
-teeltmaatregelen,tijdstipenomstandigheden;
-gebruiktegrond-enhulpstoffen,aanwendingsmoment,hoeveelheiden
prijs;
-arbeidsinzetenmachinegebruik;
-werkendienstendoorderden;
-opbrengstgegevensbetreffendehoeveelheid,kwaliteit,sorteringen
prijs;
-bewaarverliezen;
-energieverbruik.
Voor de registratie van deze gegevens wordt gebruik gemaakt van het
bedrijfsregistratiesysteem TEEL-O-SCOPE van Montana Automatisering B.V.
(MontanaAutomatisering, 1990). Ditsoftwarepakket isspeciaal toegesneden
opdebloembollenteelt.
Naastdegeautomatiseerde registratievanteeltgegevens en -handelingenis
het met dit pakket ook mogelijk saldoberekeningen uit te voeren en een
berekeningtemakenvandebedrijfsresultaten.
Daarnaastisonderzoekopdevolgendeterreinennoodzakelijk:
1.vruchtwisselingen-opvolging:
-interaktiestussengewassen;
2.teelt (gewasgroeien-ontwikkeling):
-cultivars,plantverband,plantgoedsamenstelling,plantdichtheid,
planttijdstip,oogstmethode,bemesting,bestrijdingsmethodenen
-middelen,etc.;
3.ziekten,plagenenonkruiden:
-vóórkomenenpopulatie-ontwikkeling (signaleringenepidemiologie);
-schaderelaties;
-preventie;
-bestrijdingscriteria;
-bestrijdingsmethodieken;
-kwantitatieveenkwalitatieve inzetvanchemischemiddelen,
eventueleemissies;
4.bodemvruchtbaarheid, -struktuuren-leven:
-nutriëntenkringloop,benuttingvanvoedingsstoffenenverliezennaar
omgeving;
-bodemstruktuurindetijdonderinvloedvangewassenengrondbewerkingen;
-bodemleven,vóórkomenenpopulatie-ontwikkelingvanaaltjes,
insekten,schimmels,bakteriënenvirussen;
5.afvalstromen:
-soortenhoeveelhedenafval;
-verwerkingsmogelijkheden;
-hergebruik;
6.produktkwaliteit:
-in-enuitwendigekwaliteit;
-bewaring;

