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De afgelopen maanden vonden diverse activiteiten plaats rondom Telen met
toekomst in de bloembollen. De beleidstafel leverde verrassende gesprekken op tussen praktijk en beleid, een spuitdemo bracht veel kennisoverdracht en een meerjarig project rond bestrijding van trips in de holkamer
leverde ook dit seizoen weer veel inzicht op. Een impressie.
Praktijk en beleid in gesprek tijdens de ‘Beleidstafel’ bollen
Eind april vond de zogenaamde beleidstafel
plaats tussen de bloeiende bollenvelden op
het bedrijf van A. Hogervorst in Noordwijkerhout, één van de deelnemers van Tmt.
De beleidstafel is een door Telen met toekomst georganiseerde ontmoeting tussen
praktijk (deelnemers van Telen met toekomst en handelaren in gewasbeschermingsmiddelen) en beleid (ambtenaren van
LNV, VROM, PD en vertegenwoordigers
van KAVB en Hoogheemraadschap). De
bedoeling van de beleidstafel is dat beleid
en praktijk met elkaar in gesprek gaan en
ervaringen uitwisselen Deze bijeenkomst in
de bollensector was een groot succes en het
leverde enthousiaste reacties op. De deelnemers uit de praktijk stelden het zeer op
prijs dat ze hun eigen verhalen en ervarin-

gen direct met beleidsambtenaren konden
delen en de beleidsambtenaren kregen een
unieke kans om een objectief beeld te krijgen van de duurzame gewasbescherming
in de praktijk. De rondgang over het
bloembollenbedrijf ging langs een tiental
Best Practices (goede landouwpraktijken
voor een geïntegreerde gewasbescherming)
waaronder een signaleringssysteem voor
trips in de bewaring van hyacint, het
gebruik van een bollenkneuzer bij de oogst
van de bloembollen en GEWIS. De toelichting op de Best Practices door telers en
medewerkers van Tmt leverde levendige
discussies op. Na de rondleiding kregen de
aanwezigen, en telers en handelaren volop
gelegenheid om eraringen uit te wisselen
tijdens bilaterale gesprekken.

Arjan Hogervorst: ‘Een positieve bijeenkomst’
“Ik vond de beleidstafel een hele positieve bijeenkomst. De beleidsmensen waren erg geïnteresseerd. Volgens mij werkt het goed dat de mensen van de overheid, die meestal achter
hun bureau zitten, ook zelf in de praktijk kunnen zien waar de bollentelers mee bezig zijn.
Tijdens de rondleiding over ons bedrijf en daarna, in het informele gedeelte, stelden ze veel
vragen. We hebben vooral gepraat over de Best Practices en over GEWIS waarmee je met
behulp van de actuele weersgegevens het juiste spuitmoment bepaalt. Ik geef graag een
rondleiding over het bedrijf om anderen zo te laten zien dat we serieus met het milieu
omgaan, maar ook dat sommige maatregelen niet uitvoerbaar zijn”.

Het praktijknetwerk Telen met
toekomst verenigt groepen
praktijkbedrijven, afnemers,
toeleveranciers, intermediairen,
maatschappelijke organisaties
en overheid rond de ontwikkeling en implementatie van meer
duurzame (ecologische en economische) productiesystemen in
de plantaardige sectoren. Er zijn
31 praktijknetwerken (waarvan
vijf in de bollenteelt), verspreid
over 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.
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Demo spuittechniek in Flevoland
Dit voorjaar organiseerde Telen met toekomst in samenwerking met toeleverancier en loonbedrijf Heyboer BV in Biddinghuizen een middag
over spuittechniek voor bollentelers. Helaas waren de weersomstandigheden niet al te goed. Vanwege het slechte weer werd ’s ochtends met
watergevoelig papier alvast de druppelverdeling van de verschillende
spuitdoppen vastgelegd. De middag begon met een inleiding over actuele ontwikkelingen op het gebied van spuittechniek. Daarna werd, aan
de hand van een speciale doppen-demo-kast het spuitbeeld bij verschillende doppen en drukhoogtes bekeken. Hierbij werden de watergevoelige papiertjes met spuitbeelden van de apparatuur van Heyboer gebruikt
ter illustratie. Uit de levendige discussie bleek dat de spuittechniek nog
altijd veel praktische vragen oproept, vooral over de indringing en de
effectiviteit bij het gebruik van driftarme doppen. Uit onderzoeksresultaten en praktijkervaringen blijkt echter dat in bolgewassen een combinatie
van driftreductie en een effectieve bespuiting goed haalbaar is.

Tripsdetectie en bestrijding met roofmijten
Bij de vermeerdering van hyacinten kunnen bollen- en stromijten en trips
schade aanrichten en zo voor lagere opbrengsten zorgen. Een gangbare
bestrijdingsmethode is het toepassen van Actellic tijdens de bewaring van
de geholde en gesneden hyacinten in de “holkamers”. Maar de werking
tegen stromijten valt soms tegen. Daarbij komt dat Actellic één van de stoffen is die regelmatig in het oppervlaktewater wordt aangetroffen.
Een goed werkend en milieuvriendelijker bestrijdingswijze is het toepassen
van roofmijten. De roofmijt Amblyseius cucumeris wordt in de glastuinbouw al jaren met succes ingezet tegen trips. In 2004 en 2005 zijn op verschillende bollenbedrijven roofmijten toegepast in de holkamers. Drie van
deze bedrijven zijn deelnemers van Telen met toekomst. Uit deze praktijkproef bleek dat de roofmijten de bollen- en stromijten voldoende bestreden,
maar de tripsen werden onvoldoende bestreden. De tripsaantasting kwam
alleen voor op een paar bedrijven in de Bloembollenstreek. De ervaring leert
dat wanneer de tripsen zich eenmaal gevestigd hebben in de bollen, een bestrijding met Actellic niet meer afdoende is. Dit
jaar worden de roofmijten weer op verschillende praktijkbedrijven toegepast. Op 12 bedrijven in De Zuid, De Noord en
Kennemerland worden tripsen gedetecteerd. Met behulp van twee typen lijmplaten wordt de aanwezigheid van trips vastgesteld op de plaatsen waar de bollen worden gehold, gedroogd en bewaard. Mogelijk kan deze detectie ook voor andere toepassingen zoals leverbare hyacinten worden ingezet. Als deze detectie een goed beeld geeft van waar, wanneer en hoeveel
trips aanwezig is, kan Actellic gerichter ingezet worden en kan mogelijk onnodige toepassing ervan beperkt worden.

Rudolph Uittenbogaard; ‘Alvast ervaringen opdoen met nieuwe bestrijdingsmethoden’
“We doen mee met deze praktijkproef met roofmijten om alvast ervaringen op te doen met alternatieve bestrijdingswijzen
voor het geval Actellic niet meer toegelaten is of alleen op recept toegepast mag worden. Op dat moment moeten er voldoende praktijkervaringen met andere bestrijdingswijzen zijn. Als Telen met toekomstbedrijf proberen we nieuwe methoden
uit. We hebben eerst één keer Actellic gebruikt en daarna de roofmijten ingezet. Vooral in het begin is het inzetten van roofmijten veel werk. Dan strooien we in iedere tweede bak hyacinten een hoeveelheid roofmijten. Daarvoor gebruiken we bakjes aan een (lange) stok. We zijn daar met twee personen toch zo’n drie à vier uur mee bezig. Daarna is de controle op de
aanwezigheid van mijten en trips heel belangrijk. Hiervoor hebben we lijmplaten opgehangen die verlicht worden door een
blauwe lamp. PPO controleert de lijmplaten op aanwezigheid van mijten en trips. Afhankelijk van het aantal dat geteld
wordt, strooien we meer of minder roofmijten uit. Volgens het laatste advies hoeven we alleen in de gevoelige hyacintensoorten nog maar roofmijten uit te strooien. Om te voorkomen dat er tripsen invliegen hebben we tripsgaas aangebracht voor de
in- en uitlaat van de ventilatiegaten. Het bestrijden met roofmijten werkt vooral door deze combinatie van verschillende
maatregelen. De controle door een specialist is voor ons een voorwaarde. We zouden het zonder begeleiding niet zelf op
deze manier doen, het risico dat je iets over het hoofd ziet is dan te groot. Ik zie vooral toekomst voor deze bestrijding met
roofmijten in combinatie met het één of twee keer toepassen van Actellic”.

BloembollenVisie 31 augustus 2006, nummer 96

BloembollenVisie 31 augustus 2006, nummer 96

20

21

