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De studiegroepen van Telen met toekomst hebben zich de afgelopen maanden met tal van onderwerpen beziggehouden. Uiteraard werd deze zomer
gelet op de aanpak van zuur via de Zuurcheck, maar er was ook aandacht
voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en de najaarsbemesting.

Buitenkant kist weer schoon na bolontsmetting
Met een afsproei-installatie op de bolontsmettingsmachine kan de buitenkant van
kisten na de bolontsmetting worden afgespoten. De afsproei-installatie zit verwerkt
op de uitdruipbak, achter op de dompelbak/kookketel. Op de foto is het zichtbaar
als de metalen constructie met daarin een
regenleiding met sproeidoppen. Als de kist
(automatisch) naar achter wordt gereden
wordt door een onderbreking van een elektronisch oog de sproei-installatie gedurende een paar seconden aangezet. Met dit
kleine beetje water zal het overgrote deel
ontsmettingsmiddel van de buitenkant van
de kist afdruipen. Als kisten worden
schoongespoten als het middel opgedroogd
is, is dit niet zo makkelijk te doen omdat
de dompelvloeistof zich al aan de kist
gehecht heeft. Vroeg schoonspuiten heeft
zeker voordelen.

PROJECT

Schoner water door samenwerken met waterschap
Het waterschap Hoogheemraadschap Rijnland is een belangrijke partij in de Zuid als het gaat om de toekomst van de bollenteelt. Daarom is er vanuit het project ‘Telen met Toekomst’ contact gelegd met het waterschap om gezamenlijk kansen en knelpunten van de bollenteelt te bespreken. In een bijeenkomst met
de groep en het waterschap is gesproken over de waterkwaliteit
in de streek in relatie tot gewasbeschermingsmiddelen. De laatste vier jaar is er geen verdere afname meer van probleemstoffen
in oppervlaktewater in de Bollenstreek. Dit is opvallend omdat
veel telers juist veel netter zijn gaan werken en veelal modernere
ontsmettingsinstallaties hebben aangeschaft. Carbendazim
(Topsin M) zorgt nog voor overschrijdingen in het oppervlaktewater. Ook in het drainwater wordt carbendazim aangetroffen,
echter de hoeveelheden in drainwater kunnen de hoge waarden
in de sloot niet verklaren. Er moeten dus andere routes zijn. Als
mogelijke overgebleven oorzaken van emissie werden genoemd:
droge vellen die in de sloot waaien bij het planten, lekverliezen
vanaf het erf en bij transport over het erf of de weg. De vraag is
hoeveel lekverliezen er nog optreden uit ontsmette bollen. Het
idee ontstond om bij een deelnemer met een V-kar met opvangbak de hoeveelheid die nog weglekt tijdens transport te meten.

Ondanks de nodige maatregelen van bollentelers komen er toch nog ongewenste stoffen in het oppervlaktewater; een aandachtspunt om te blijven
zoeken naar verbetering

Gedacht wordt ook dat een goede instructie aan telers over de
juiste spuittechniek en het voorkomen van verliezen nog een bijdrage kan leveren aan het verlagen van de milieubelasting. De
groep stelt daarom voor bij cursussen voor verlenging van spuitlicentie meer aandacht aan deze onderwerpen te besteden.

Interessante stof voor studieclubs
In de studiegroepen ‘Telen met Toekomst’ wordt veel ervaring opgedaan en informatie uitgewisseld over duurzame
teeltmaatregelen. Daar kan uw studiegroep ook van profiteren! Eén van de medewerkers van het project kan een
lezing / discussie bij uw studiegroep verzorgen. De lezingen worden toegespitst op de specifieke vragen en gewassen van de studieclub. Mogelijke onderwerpen zijn: vuurbestrijding, onkruidbestrijding, omgaan met de
Zuurcheck, bemesting en gewasbescherming.

Een regenleiding met sproeidoppen bovenin zorgt voor een goede afspoeling van de buitenkant
van de kisten

Het praktijknetwerk Telen met toekomst verenigt
groepen praktijkbedrijven, afnemers, toeleveranciers, intermediairen, maatschappelijke organisaties en overheid rond de ontwikkeling en implementatie van meer duurzame (ecologisch en economisch) productiesystemen in de plantaardige
sectoren. Er zijn 31 praktijknetwerken (waarvan 5
in de bollenteelt), verspreid over heel Nederland.
De kern van elk praktijknetwerk bestaat uit een
studiegroep van ondernemers, met daaromheen de
bedrijven en organisaties die een direct belang
hebben bij de agrarische bedrijfsvoering. Het
accent ligt op de thema’s gewasbescherming en
bemesting. Het project wordt uitgevoerd door
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en DLV
Adviesgroep en gefinancierd door de ministeries
van LNV en VROM. Informatie: Stefanie de Kool
(0252-462113) of www.telenmettoekomst.nl

Najaarsbemesting voor
voorjaarsbloeiers
Op zavel- en kleigronden geven telers lang niet altijd een bemesting.
Gescheurde graslanden bevatten in het algemeen voldoende voedingsstoffen en dan is het niet nodig om hierop in de herfst meststoffen te
strooien. Op gronden met een andere voorvrucht kan dit eerder noodzakelijk zijn, maar dit hangt ook af van het bouwplan. In een akkerbouwrotatie hebben bloembollen minder meststoffen nodig dan bijvoorbeeld
pootaardappelen. Om die reden wordt fosfaat vaak voor de teelt van de
aardappelen gestrooid. Het uitgangspunt is om te bemesten aan de hand
van een grondmonster. Dit is in feite de enig goede manier. Mocht door
omstandigheden geen monster genomen zijn en is een tekort is te verwachten, dan kan als standaard ongeveer 50 kg fosfaat en 100 kg kali
worden gegeven. Strooi dit niet in de vorm van een samengestelde meststof die stikstof bevat zoals 12-10-18. De stikstof spoelt toch vaak in de
herfst en winterperiode uit. Het is beter om enkelvoudige meststoffen
(tripelsuper en patentkali) of bijvoorbeeld een samengestelde meststof 015-30 te gebruiken. Hiervan is dan 300 kg voldoende. Breng een eventuele gift organische mest in mindering op deze hoeveelheid.

De lezingen zijn gratis. Voor bespreking van een lezing
kunt u contact opnemen met Stefanie de Kool,
PPO Bloembollen, tel: 0252-462113.
West-Friese deelnemers van ‘Telen met Toekomst’ kijken kritisch naar de stand
van het gewas

Zuurcheck zet aan tot verminderen zuurproblemen
Zuur is een probleem dat tulpentelers de laatste jaren veel zorgen baart. PPO Bloembollen heeft om die reden de mogelijkheden voor een preventieve aanpak van deze schimmel op een rijtje gezet in de zogenaamde ‘Zuurcheck’. Vorig jaar heeft elke
tulpenteler dit boekwerkje in huis gekregen. Hierin staan honderden praktische tips voor het voorkomen van zuur. Daarnaast
staat in het boekje een werkwijze beschreven waarmee bollentelers de zwakke plekken als het gaat om zuur in het bedrijf kunnen opsporen. Ondermeer moeten daarvoor monsters worden
genomen tijdens rooien en verwerken. In een van de laatste besprekingen van de studiegroepen ‘Telen met toekomst ‘in WestFriesland en Flevoland is over de ervaringen daarmee gesproken. Dit jaar is niet iedereen toegekomen aan het nemen van
monsters. Toch bleek bij doorvragen dat er altijd wel een of

meer maatregelen zijn getroffen om zuur binnen de perken te
houden. Er waren deelnemers die vorig jaar de lijn al beoordeeld
hadden en aan de hand daarvan dit jaar maatregelen troffen. Na
een zuurcheck blijkt het veel eenvoudiger om te kiezen uit de
vele aanpassingsmogelijkheden. Uitgevoerde aanpassingen zijn
ondermeer: het uit de lijn halen van de ontklisteraar, risicopartijen handmatig pellen en op andere wijze bevochtigen (minder
lang van tevoren of minder nat). Ook werden zaken gewijzigd
rond het spoelen. Verdachte partijen werden niet gespoeld of
alleen het plantgoed ervan werd gespoeld. Hier en daar wordt
ook de besmetting verlaagd door het inzetten van reinigingsmiddelen. Op dit moment doet PPO Bloembollen daar praktijkonderzoek naar. De manier van toedienen is namelijk erg kritisch.
Binnenkort meer over de resultaten van dit onderzoek.
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