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Telen met toekomstbijeenkomst hield 9 december 2004 in Wieringerwerf
een themabijeenkomst over de virusproblematiek in de bloembollenteelt.
Aanleiding was het feit dat in de Tmt-groepen hier zeer regelmatig over is
gesproken. De belangstelling voor deze middag was dan ook groot.
Eén van de veelbesproken onderwerpen in de Tmt groepen is de virusproblematiek in de bollenteelt. In de
meeste bolgewassen blijkt dit een
moeilijk aan te pakken probleem te
zijn. Met selectie als basis en een pakket middelen als gewasbescherming,
kan een groot deel van de virusverspreiding worden tegengegaan. Volledige
bescherming biedt het echter niet en
de problemen nemen toe. Daarom
werd het tijd voor kennisuitwisseling.
Bollentelers van Telen met toekomst,
samen met handelaren van gewasbeschermingsmiddelen, bestuursleden van
de KAVB- kringen, BKD, onderzoekers
van PPO en adviseurs van DLV, waren
daarom op 9 december bijeen in de
Wieringermeer voor een discussiemiddag. Inleiders waren Stefanie de Kool
(PPO) namens het project Telen met
toekomst, Jan van Aartrijk (KAVB),
Niels Kreuk (DLV) en Toon Derks
(PPO). Aansluitend was er in discussiegroepen veel gelegenheid voor het uitwisselen van kennis en ervaring.

een gezamenlijke stap te zetten met de
hele sector en niet alleen met de deelnemersgroep. Bovendien is communicatie met de sector, gewasbeschermingshandel, meststoffenleveranciers,
waterschappen, gemeentes, etc. essentieel om tot een acceptabele bollenteelt
te komen voor alle partijen.

KAVB: DUURZAME SECTOR

De KAVB, bij monde van Jan van
Aartrijk, wil stapsgewijs naar een geaccepteerde gewasbescherming. Het doel
is een duurzame bollensector, op een
manier die veilig is voor het milieu.
Bedrijven zullen moeten werken volgens een verantwoorde bedrijfsvoering
die economisch interessant moet blijven voor de ondernemer. Zonder winst
is er namelijk geen continuïteit. Om
een duidelijk beeld te krijgen van de
problemen die spelen bij invoering van
nieuw beleid is overleg met meerdere
partijen een must. Zo zal de sector
onder meer samen met waterschappen
en milieugroeperingen moeten overleggen over werkbare oplossingen voor de

toekomst. De telersgroepen van Telen
met toekomst dragen daar ook actief
ideeën voor aan en proberen dingen uit.
Voorlichting heeft de taak bedrijven te
stimuleren nieuwe zaken op te pikken,
maar bedrijven hebben zelf ook die verantwoordelijkheid. Dit geldt voor alle
bedrijven, niet alleen voor de voorlopers.
Er is al veel bereikt. De beperking van
milieubelasting ten opzichte van 1998
(de bollensector wenst 1995 als referentiejaar te gebruiken) is al grotendeels
bereikt, de waterkwaliteit zit al op 75%
verbetering, dus 95% lijkt haalbaar. Voor
de laatste loodjes moeten ondermeer de
achterblijvers nog mee. In dat kader is
een Convenant prettig. De deelnemende partijen willen er de schouders onder
zetten en zijn bereid de ondernemers te
helpen bij de in te voeren veranderingen.
Telen met toekomst sluit op het voorgaande goed aan. De deelnemers zijn
bedrijven die, op basis van vrijwilligheid,
duidelijk verantwoordelijkheid nemen.
Ze proberen ontbrekende kennis aan te

HET PROJECT

Stefanie de Kool, coördinator van Telen
met toekomst voor de bollenteelt, gaf
een toelichting op het project. Daarin
draait het om innovaties die bijdragen
aan een duurzame teelt op het gebied
van gewasbescherming en bemesting.
Daarbij wordt samengewerkt door deelnemende telers, onderzoek en advies.
Andere partijen, zoals de gewasbeschermingshandel en waterschappen,
worden nadrukkelijk bij het project
betrokken. Dit omdat de problematiek
gemeenschappelijk is en daarom het
beste gezamenlijk naar oplossingen kan
worden gezocht.
Communicatie met andere bollentelers
is een ander belangrijk onderdeel van
het project. Het doel is namelijk om

Toon Derks liet zien hoe virus zich vanuit één viruszieke plant verspreidt

In gewasgerichte groepen werd na de lezingen over virus volop gediscussieerd

vullen en stimuleren daarbij ook hun
omgeving tot meedoen. De gekozen
werkwijze is een goede basis om te
komen tot een geaccepteerde gewasbescherming in de bollenteelt.

VIRUS EN VIRUSOVERDRACHT

PPO-virusonderzoeker Toon Derks ging
in zijn lezing uitgebreid in op wat er
zich zoal op het veld afspeelt rond de
overbrenging van virus. Veel virussen in
bolgewassen worden overgedragen via
vliegende bladluizen op non-persistente
wijze. Dat houdt in dat de luizen het
virus in korte tijd kunnen opnemen en
weer afgeven, maar dat dit zich afspeelt
op zeer korte afstand van de bron. Dit
was goed te zien op een foto, waarop
tulpen waren te zien die het vorige jaar
waren besmet vanuit één zieke plant.
Door de tulpen een jaar vast te laten
staan werd goed duidelijk, dat de
besmetting rondom de bron zich minder dan een meter verspreidt.
Om virus in te dammen is allereerst
goede selectie nodig: zonder bron geen
verspreiding. Hoe lager het percentage
bij de start van een teelt is, hoe eenvoudiger het tegengaan van de verspreiding wordt. Met dezelfde filosofie is
het ook nuttig om zieke partijen van
gezonde te scheiden. Ook zou de vermeerdering moeten geschieden op een
wijze dat virus minder kans krijgt.
Denk aan gescheiden plantgoedteelt in
combinatie met strengere controle,

aanscherping keuringsnormen en aan
teelt in gebieden met een lagere luisdruk. Geringe vatbaarheid van cultivars
wordt nog te weinig benut om het risico
van uitbreiding van virus tegen te gaan.
De inzet van gewasbeschermingsmiddelen is meer of minder effectief afhankelijk van het gewas. In tulp en lelie is
hiervan veel bekend. Bij lelie is de combinatie van pyrethroïden en minerale
olie goed bruikbaar en heeft daar tot
90% effect. In tulp is minerale olie een
minder goede optie vanwege de kans op
opbrengstderving. Doordat alleen
pyrethro_den worden gebruikt is het
virus bestrijdend effect maximaal 65%;
virus krijgt in tulp dus meer kansen, wat
selectie nog belangrijker en zelfs noodzakelijk maakt. Bij partijen tulpen waarin het moeilijk ziekzoeken is, zoals de
teelt van afgebroeid materiaal en in
witte en gele cultivars, zal een andere
afweging gelden voor het gebruik van
minerale olie. Misschien moet in dergelijke situaties er maar wat schade op de
koop toe worden genomen. In de latere
discussie merkte de BKD daarover nog
op dat afbroei een belangrijke virusbron
is. Van 144 gekeurde partijen werd in
30% meer dan 3% TBV vastgesteld.

GROEPSDISCUSSIES

Na de inleidingen vond in kleine groepen per bolgewas discussie plaats over
de werkwijze op de bedrijven. Door de
aanwezigheid van adviseurs van de
gewasbeschermingshandel, werd ook
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van die zijde kennis ingebracht. Vaak
kwam het gesprek op het gebruik van
de pyrethroïden en de minerale olie. De
laatste wordt in tulp vaak toch wel als
extra hulpmiddel ingezet. Over de inzet
van luisdodende middelen (onder meer
Pirimor en Admire) was de mening dat
het af en toe inzetten daarvan soms wel
effect heeft op koloniserende luizen.
Men moet echter beseffen dat een luizenkolonie pas wordt gevormd nadat
een vliegende bladluis op een plant is
neergestreken. Virusoverdracht heeft
dus al plaats gevonden voordat men een
luizenkolonie ziet. Een bespuiting met
een luisdodend middel is alleen zinvol
om de vorming van gevleugelde bladluizen in een kolonie te voorkomen.
Gewasbeschermingsmiddelen zijn een
belangrijk onderdeel van de virusbeheersingsstrategie, maar zijn niet effectief
genoeg als je bronbesmetting te hoog is.
Goed ziekzoeken is dus het devies om
het viruspercentage laag te houden.
Kweker Piet Burger uit Valkoog wist het
pakkend te zeggen: “plantgoed met veel
virus moet je wegdonderen!”

PROJECT

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

