MARKT EN AFZET

Hyacintentelers stemmen in met aa
Twee stevige onderwerpen telde de agenda van de jaarvergadering van de KAVB-productgroep Hyacint. Het voorstel
om werkbollen te gaan toetsen
op Erwinia kreeg bijval, en ook
het plan om een fonds te vormen waaruit hyacintenonderzoek wordt betaald werd met
instemming begroet.
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I

n tien minuten tijd gaf gewasspecialist
hyacint Peter Vreeburg van PPO tijdens
de jaarvergadering van de KAVB-productgroep Hyacint weer welk onderzoek hij het
afgelopen jaar had uitgevoerd aan hyacint.
In vogelvlucht passeerden de resultaten van
onderzoek naar de mogelijkheden om Pythium te bestrijden, de vraag of stalmest een andere vorm van organische stof levert dan gft-compost, het optreden van Lissers door cicaden, en
de stand van zaken rond Erwinia. Onderwer-

Louis van Haaster riep de aanwezigen op om twijfelaars te overtuigen van het belang van het
nieuwe collectief waaruit onderzoek kan worden geﬁnancierd
pen die hyacintentelers hadden aangedragen
om eens nader te onderzoeken. Onderwerpen die telers geld kosten. Onderwerpen die te
complex zijn om door telers zelf aan te pakken.
De resultaten lopen sterk uiteen. Ondanks de
zeer uiteenlopende strategieën die door hem
zijn onderzocht om Pythium aan te pakken is
er geen enkele richting die voldoende perspectief biedt, zelfs niet als er richtingen worden

Peter Vreeburg lichtte toe welke resultaten zijn onderzoek het afgelopen jaar hadden opgeleverd
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gecombineerd. Het langjarig onderzoek naar
organische stof heeft meer inzicht gegeven in
de afbraaksnelheid op duinzandgrond, maar
geen antwoord gegeven op de vraag in hoeverre stalmest onmisbaar is. Het onderzoek aan
Lissers liet in 2012 wel zien dat kou een gunstig
effect heeft op de mate van aantasting, maar
ook na de flinke kou van februari 2012 kwam
de aandoening toch voor. Niet alles wat Vreebug in onderzoek had is bevredigend opgelost. En of dat ooit nog zal komen hangt vooral van de telers zelf af. Zij krijgen tijdens deze
vergadering de vraag voorgelegd of ze willen
meedoen aan een initiatief van de KAVB om
geld bijeen te brengen voor een nieuw collectief, waaruit met name onderzoek aan hyacint
betaald kan worden. KAVB-directeur Prisca
Kleijn en business unit manager Bert Pinxterhuis houden de ruim 80 aanwezige telers voor
dat er na dit jaar geen collectief gefinancierd
onderzoek meer komt met geld uit de vakheffing. Immers, per 1 januari 2014 komt er een
einde aan de product- en bedrijfsschappen, zo
heeft het huidige kabinet-Rutte in het regeerakkoord besloten. Op de vraag van Kleijn wat dit
voor PPO betekent maakte Pinxterhuis duidelijk dat daardoor een substantieel deel van de
financiering wegvalt. “We krijgen nu 40% vanuit het PT en 30% van EZ. Die 40% valt weg,
maar die 30% is ook onzeker, omdat de overheid alleen nog geld wil investeren in onderzoek waar ook geld van het bedrijfsleven bij
wordt gedaan. Dit betekent dat de consequen-

npak Erwinia en fonds onderzoek
ties voor onder meer het hyacintenonderzoek
vrij groot zijn. Er zal nog maar marginaal budget beschikbaar zijn, waardoor het niet zeker is
of het onderzoek dat Peter Vreeburg hier presenteerde nog kan worden voortgezet.” Het
woord is de komende tijd aan alle hyacintentelers, zo maakte KAVB-directeur Kleijn duidelijk. Rond 20 april zal aan alle telers, leden en
niet-leden, schriftelijk worden gevraagd om
mee te doen aan dit nieuwe collectief, gebaseerd op 50 euro per ha. Een aantal bedrijven
gaf direct al aan mee te doen aan dit initiatief.
En voorzitter Louis van Haaster adviseerde
bedrijven die meedoen met de twijfelaars het
gesprek aan te gaan, omdat ook hij beseft dat
het freeridergevoel heel moeilijk blijft.

TOETS KOMT
En Erwinia? Daar hoefde Peter Vreeburg niet
veel meer over te vertellen. In de vorige editie van BloembollenVisie had hij al beschreven wat het toetsen op Erwinia bij werkbollen van ‘Delft Blue’ had opgeleverd. Sowieso
was 30% van de werkbollen besmet, en in heel
veel gevallen bleek ook in het plantgoed een
besmetting te zitten. Voor vier telers die aan
deze proef meededen reden om de besmette partij op te ruimen. En voor het bestuur van
de KAVB-productgroep Hyacint reden om de
telers die lid zijn van de KAVB een voorstel
ter discussie voor te leggen. Voorzitter Louis
van Haaster was helder over het waarom van
dit voorstel. “De afgelopen jaren is er veel tijd
en geld gestoken in de aanpak van Erwinia.
Desondanks blijft het agressief snot voor problemen zorgen bij de export en handel. Daar
moeten we vanaf. Vandaar het voorstel om een
verplichte toets in te voeren op agressief snot
van plantgoed dat bestemd is voor de teelt
van werkbollen. Deze toets wordt uitgevoerd
door de BKD in samenwerking met de NAK,
en betreft alle cultivars waarvan het totale areaal 2,0 ha of meer bedraagt. Cultivars met een
kleinere oppervlakte mogen vrijwillig meedoen. De monstergrootte bedraagt 200 bollen.
Het monster wordt in oktober genomen in het
plantgoed waaruit de werkbollen het jaar erop
worden gehaald.

TIJDSTIP
Heel veel discussie leverde dit voorstel niet
op. Teler en broeier Aad de Jong gaf aan deze
verplichting niet nodig te vinden, omdat hij al
zijn werkbollen zelf gebruikt. En verschillende aanwezigen gaven aan meer te zien in een
bemonstering in juni. Ook was er enige discussie over de betrouwbaarheid van de uitslag.
Louis van Haaster lichtte toe dat bij 200 bollen de betrouwbaarheid 85% is om 1% aan te

tonen. “Als je een hogere betrouwbaarheid wil,
dan moet je al naar de 300 bollen en nemen de
kosten flink toe. Daar hebben we als bestuur
bewust niet voor gekozen.”

‘Er zal nog maar marginaal
budget beschikbaar zijn,
waardoor het niet zeker is
of het onderzoek dat Peter
Vreeburg hier presenteerde
nog kan worden voortgezet.’
Piet van der Poel maakte het bestuur een compliment voor dit voorstel. “Dit voorstel moeten we als telers met beide handen aanpakken
om Erwinia weer beheersbaar te krijgen. Het

is maar een kleine stap die geen grote consequenties heeft.”Voorzitter Louis van Haaster
sloot de discussie met de belofte dat het hier
vooralsnog om een proef gaat van een jaar. “Op
basis van de resultaten kunnen we bepalen hoe
het met Erwinia is gesteld en kijken we hoe we
verder gaan.”

ONDERNEMEN EN ZINGEN
Aansluitend aan de jaarvergadering vond de
jaarlijkse bol-op-potavond van Hobaho plaats.
Dit keer was oud-ondernemer Jan Leliveld uitgenodigd om in een combinatie van verhaal en
zang zijn visie op ondernemerschap en spiritualiteit uit te leggen. Leliveld verkocht in 2008
zijn bloemenhandel aan Cicolella en kon zich
daarna weer gaan richten op zijn oude liefde:
zang en entertainment. Dat combineert hij
tegenwoordig met zijn ervaring als ondernemer. Dat levert een verhaal op dat inzicht geeft
in de relatie tussen werkgever en werknemer,
de ondernemer zelf, en het besef dat het leven
meer is dan werken alleen.

Keukenhofbestuurslid Piet Apeldoorn (rechts) overhandigt de Keukenhof Vakprijs Hyacint 2013 aan Tim Kapiteyn

Prijzen voor ‘Anna Marie’ en ‘Freestyler’
Tijdens de jaarvergadering van de KAVB-productgroep Hyacint reikten Keukenhofbestuurslid Piet Apeldoorn en directeur Bart Siemerink de prijzen uit van de keuring door de vakjury. Dit jaar keurt een jury op verzoek van Keukenhof elke binnententoonstelling. Er worden
geen punten meer toegekend, en er is maar een beperkt aantal prijzen. Bij hyacint was er
een prijs voor de beste snijhyacint en de beste pothyacint. Daarnaast kent de jury de Keukenhof Vakprijs Hyacint 2013 toe. Opdracht aan de jury was volgens Apeldoorn om te keuren met de ogen van de consument. Dat leverde de volgende uitslag uit:
Beste snijhyacint: ‘Anna Marie’ van de combinatie N.J.J. de Wit/Nord Export
Beste pothyacint: ‘Freestyler’ van Kapiteyn Groep
Keukenhof Vakprijs Hyacint 2013: ‘Freestyler’ van Kapiteyn Groep
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