ONDERZOEK EN PRAKTIJK

Bolontsmetting lang niet
vanzelfsprekend
De afgelopen eeuw is er veel
onderzoek gedaan aan bloembollen. Praktische problemen
werden opgelost. Nu de sector
op een keerpunt staat waar het
gaat om de collectieve financiering van onderzoek, is het
goed om nog eens na te gaan
wat het onderzoek de praktijk

om een besmet partij te behandelen met een
ontsmettingsmiddel. Een jaar later onderzoekt
hij met de middelen Formaline, Germisan en
Uspulun wat goed werkt. Het eerste middel is
nog steeds bekend, terwijl Uspulun en Germisan middelen op basis van kwik zijn. Formaline komt later vooral in de warmwaterbehandeling van narcissen terecht, omdat warm
water niet alleen aaltjes doodt, maar ook de
bolrot doet toenemen. Formaline voorkomt dit.
Kwik blijft decennialang het geëigende middel in de bolontsmetting van tulpen. Tussen
1930 en 1975 is dat het belangrijkste middel.
In de jaren zestig komen er wel nieuwe middelen bij, zoals Benlate (captafol) en Difolatan
(benomyl).

heeft gebracht. In deze nieuwe
serie staat die vraag centraal.

In de jaren ervoor was er maar weinig onderzoek gedaan door het LBO aan bolontsmetting. Eind jaren zestig was wel al eens gekeken
naar de mogelijkheden van het douchen in
plaats van dompelen, maar dat had toen een
minder goed effect dan dompelen. Het douchen komt begin jaren tachtig weer terug, en
eind jaren tachtig volgen de eerste bedrijven
die het schuimen gaan toepassen. De jaren na
het verbod op kwik concentreert het onderzoek zich vooral op nieuwe adviezen voor lelie
en hyacint.
De bolontsmetting krijgt begin jaren negentig
een heel andere interesse vanuit het onderzoek: de omgeving kijkt veel kritischer naar
de bloembollensector en het toepassen van
gewasbeschermingsmiddelen. Via de bolontsmetting komt er veel restmiddel in het oppervlaktewater. In het jaarverslag 1993 van het
LBO schrijft toenmalig onderzoeker Chiel
de Rooy daarover een helder overzichtsartikel. Daarin meldt hij dat onderzoek en voorlichting veel meer dan in het verleden inzetten op het verminderen van het gebruik van
bolontsmettingsmiddelen door niet telkens
baden aan te vullen. Ook de blootstelling is
een aspect van belang.
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erwijl de warmwaterbehandeling vanuit het onderzoek van Van Slogteren
snel zijn weg vond naar de praktijk,
deed de bolontsmetting er veel langer over om
algemeen geaccepteerd te raken. De reden ligt
waarschijnlijk vooral in het verschil in noodzaak. Stengelaaltjes beperkten de export, en
dus was de warmwaterbehandeling nodig om
de narcissen toch de hele wereld over te exporteren. Voor het uitvoeren van een bolontsmetting van het plantgoed was eigenlijk heel lang
geen dwingende reden. De eerste aanwijzingen dat dit wel nodig kan zijn, komen van dr.
E. van Slogteren, die in 1931 een mededeling
schrijft over de behandeling van plantgoed van
tulpen met verschillende desinfectantia. De
aanleiding voor dit onderzoek ligt in de dan
nog nieuwe ziekte smeul, veroorzaakt door de
schimmel Sclerotium perniciosum. In 1930
beschrijft Van Slogteren deze ziekte uitgebreid
en geeft dan al het advies om ongepelde bollen
niet te planten als ze met deze schimmel zijn
besmet, terwijl het aanbeveling kan verdienen

verscheen de brochure Advisering over de
vervanging van kwik, waaraan het Lissese LBO
meewerkte. De brochure vermeldt maar liefst
zestien alternatieven die toen beschikbaar
waren. In feite is het LBO bij dit onderwerp
vooral de brenger van het slechte nieuws.

De oudere generatie zal zich nog herinneren
dat de kwikbaden elke twee tot drie dagen werden ververst en dat de inhoud van het bad eenvoudigweg in de sloot werd gestort. Begin jaren
zestig werd in Japan duidelijk dat kwikhoudende middelen ernstige neurologische problemen konden veroorzaken. Het zou tot midden
jaren zeventig duren voordat er een definitief
einde kwam aan het gebruik van kwikmiddelen. In 1974 gebruikte nog 23% van de telers in
de Bloembollenstreek en de helft van alle telers
in oostelijk West-Friesland kwik. In juli 1975

De jaren erna blijft bij LBO en later PPO de
focus vooral liggen op schoon werken, zoals
in het project Telen met toekomst, waar het
gebruik van aanhangwagens met vloeistofopvanggoot wordt gepropageerd, en het project
Schoon erf, schone sloot, dat afgelopen winter
werd uitgevoerd.
Duidelijk is dat bij het onderwerp bolontsmetting het vooral de producenten van gewasbeschermingsmiddelen en de ondernemers zijn
geweest die hier het onderzoek en de praktijk
hebben gedaan, zeker als we dit afzetten tegen
het vele andere onderzoek dat in Lisse is uitgevoerd. Sinds 1975 is het onderzoek vooral
gericht op veiligheid en milieu. Ook dat is een
rol die het onderzoek overigens prima kan
spelen, en in dit geval speelt en heeft gespeeld.
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