—

PRAKTIJKONDERZOEK
PLANT & OMGEVING

BIBLIOTHEEK
PPO sector Bloembollen
Postbus 85
2160AB Lisse
0252 462121

Biologische bloembollenteelt
Ervaringen Proefbedrijven'DeNoord'en'DeZuid'
1994-2001
A.J. Snoek, MJ. Wondergem,J.E.Jansma,J.A.A.vanZuilichem

Praktijkonderzoek Plant&Omgeving B.V.
Sector Bloembollen
Augustus 2002

PPO 701

MWAG E N I N G E N

© 2002 Wageningen,Praktijkonderzoek Plant&Omgeving B.V.
Allerechtenvoorbehouden.Nietsuitdezeuitgavemagwordenverveelvoudigd,opgeslagenineengeautomatiseerd
gegevensbestand,ofopenbaargemaakt,inenigevormofopenigewijze,hetzijelektronisch,mechanisch, door
fotokopieën,opnamenofenigeanderemanierzondervoorafgaandeschriftelijketoestemmingvanPraktijkonderzoek
Plant&Omgeving.
Praktijkonderzoek Plant&OmgevingB.V.isnietaansprakelijkvooreventueleschadelijkegevolgendiekunnen ontstaan
bijgebruikvangegevensuitdeze uitgave.

Financiers:
MinisterievanLandbouw, Natuurbeheer enVisserij
Provincie Noord-Holland
ProvincieZuid-Holland
Productschap Tuinbouw

Praktijkonderzoek Plant&OmgevingB.V.
Sector Bloembollen
Vennestraat 2, 2161 LELisse
Adres
Postbus 85 2160ABLisse
Tel.
0252-462121
Fax
0252-417762
info@ppo.dlo.nl
E-mail
www.ppo.dlo.nl
Internet
Colofon
Auteurs:A.J.Snoek, MJ. Wondergem,J.E.Jansma,J.A.A.vanZuilichem
Fotografie: PPOSector Bloembollen,PPO'DeNoord'
Eindredactie: FredGeers

Inhoudsopgave
pagina

VOORWOORD

5

1

INLEIDING
1.1 Debloembollenteelt
1.2 Biologische teelt
1.2.1
Biologische bloembollenteelt
1.3 Deevaluatie

7
7
7
7
8

2

DOELSTELLINGENVANHETONDERZOEK
2.1 Definiëringbiologische landbouw
2.2 Onderzoek biologisch bedrijfssysteem bloembollen
2.3 Doelstellingen enstreefwaarden
2.3.1
Uitgangsmateriaal
2.3.2
Gewasbescherming
2.3.3
Bodemgezondheid
2.3.4
Meststoffen
2.3.5
Bodemvruchtbaarheid
2.3.6
Natuur enlandschap
2.3.7 Afval
2.3.8
Bedrijfsresultaat enproductkwaliteit

9
9
11
12
12
12
13
14
14
15
15
16

3

BEDRIJFSSYSTEEM ENSTRATEGIE
3.1 Bedrijfssysteem
3.2 Deaanloop
3.2.1
Proefbedrijf'De Zuid'
3.2.2
Proefbedrijf'De Noord'
3.3 Bouwplanencultivarkeuze
3.4 Gewasbescherming
3.4.1
Bodemgezondheid
3.4.2
Bolgezondheid
3.4.3
Schimmelziektes envirus
3.4.4
Onkruidbestrijding
3.4.5
Bewaring
3.5 Bodemenbemesting
3.5.1
Bodem
3.5.2
Bemesting
3.6 Natuurenlandschap
3.7 Afval
3.8 Bedrijfsresultaat enproductkwaliteit

17
17
18
18
19
20
22
23
23
23
24
28
28
28
28
30
30
31

4

RESULTATEN
4.1 Teelt
4.1.1 Tulp
4.1.2
Narcis
4.1.3
Hyacint

33
33
33
35
36

4.1.4
Krokus
4.1.5
Lelie
4.1.6
Dahlia
4.2 Gewasbescherming
4.2.1 Bolgezondheid
4.2.2
Schimmel envirus
4.2.3
Onkruidbestrijding
4.2.4
Bewaring
4.3 Bodemenbemesting
4.3.1 Bodemgezondheid
4.3.2
Bemesting
4.3.3
Bodemvruchtbaarheid
4.4 Resultatennatuur enlandschap
4.4.1 Slootkanten
4.4.2
Houtwal
4.4.3
Dieren
4.4.4
Kosten
4.5 Resultaten afval
4.6 Economische resultaten
4.6.1 Kwaliteit
4.6.2
Prijs
4.6.3
Kostprijs
4.6.4 Opbrengst
4.6.5
Opbrengst per€ 100 kosten
5

CONCLUSIES
5.1 Bodemenbemesting
5.2 Ziektes enplagen
5.3 Natuur
5.4 Economie
5.5 Perspectief biologische bloembollenteelt
5.6 Eindconclusie

37
38
40
40
40
41
44
45
46
46
48
51
53
53
54
54
55
55
56
56
59
59
61
64
65
66
66
67
67
68
69

LITERATUUR

70

BIJLAGEN

73

Voorwoord
Ditrapport evalueert zevenjaar onderzoek naar biologische bedrijfssystemen voor debloembollenteelt. Het
onderzoek vondplaats optwee proefbedrijven:op Proefbedrijf 'DeZuid' inHillegomenop Proefbedrijf 'De
Noord' inSintMaartensvlotbrug. Hetonderzoek naar biologische bloembollenteelt startte in 1994op
Proefbedrijf 'DeZuid' eneindigde daar met hetsluitenvanhetbedrijf in 1997.OpProefbedrijf 'DeNoord'
werd in 1995 eenaanvanggemaakt met hetbiologische bedrijfssystemenonderzoek. Hier liephet
onderzoek door tot 2001,jaar waarin begonnenwerd met grootschalige werkzaamheden omdebodemte
verbeteren.
Deevaluatie is uitgevoerd door de sectie Bedrijf enSectorontwikkeling vanPraktijkonderzoek Plant&
Omgevingafdeling BolleninLisse innauwesamenwerking met deprojectleiding enonderzoekers vande
proefbedrijven,gewasbeschermingspecialisten engewasspecialisten. Specialevermeldingverdientde
klankbordgroep bestaande uitvoorlichters enproducenten met eenbiologische engangbareteelt. Met
deze klankbordgroep zijndeaanpak enresultaten besproken.Deinbrengvandepraktijk ervarenwijals
zeer nuttigenonontbeerlijk voor eengoedeevaluatie.
Hetbedrijfssystemenonderzoek biologische bloembollenteelt wasmogelijk dankzijfinanciering dor het
MinisterievanLandbouw, Natuurbeheer enVisserij,deprovincies Noord-HollandenZuid-Hollandende
bloembollensector (ProductschapTuinbouw).
Deauteurs,
Lisse,augustus 2002

1

Inleiding

1.1

Debloembollenteelt

Debloembollenteelt neemteenbelangrijke plaats inindekuststrekenvandeprovincies Noord-enZuidHolland. Opdekalkrijke grofkorrelige zandgronden met eenhoge grondwaterstand warende
omstandighedenvoor debollenteelt gunstig zodat deze kuststreek uit kongroeientot 'swerelds
belangrijkste bollenteeltgebied. Nederlandneemtcirca 65%vandewereldproductie vanbollenvoor haar
rekening(bronIBC).BinnenNederland namenhet Noord-enZuid-Holland beginjaren negentigrond80% van
debollenteelt voor hunrekening met respectievelijk 10.400 en2.600 habollenteelt (bron:meitellingen) met
alsbelangrijkste gewassentulp (5000 ha),lelie(2000 ha)ennarcis (800 ha)voor Noord-Hollandterwijlin
Zuid-Hollandvoornamelijk tulp (1000 ha),narcis (600 ha)enhyacint(500 ha)geteeldwerden.De
exportwaarde vandeNederlandse bollenteelt lagronddemiljardgulden.
Deproductie vanbloembollen gingechter gepaard met deinzetvanveelgewasbeschermingsmiddelen en
meststoffen hetgeen leiddetot ongewenste emissie.

1.2

Biologische teelt

Eindjarentachtig,beginjaren negentigisdemaatschappelijke zorgover ongewenste neveneffecten vande
landbouwkundige productie verwoord indebeleidsnota's Structuurnota Landbouw(SNL;anonymous, 1990)
enMeerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G;anonymous, 1991). Beidedocumenten sprekendewensuit
te komentot eenduurzamevormvanlandbouwwaarinnaast rentabiliteit ook doelstellingen ophetgebied
vanlandschap, natuur enmilieuworden nagestreefd.
Later werddelathoger gelegd:inhetstrevenverdere reductie hetmiddelengebruik te stimulerenen
uiteindelijk te komentot eenlandbouw zonder middelengebruik werd biologische landbouw eenbelangrijke
optie. Denota's 'VoedselenGroen'(anonymous 2000) en'Eenbiologische markttewinnen'(anonymous,
2000) wierpen hunschaduwvooruit.
Onderzoek naar biologische teelt kreegeenhoge prioriteit binnenhetlandbouwkundig onderzoek inhet
strevenomin2010 minstens 10%vandegehele Nederlandse landbouwopbiologischewijzete laten
geschieden.

1.2.1

Biologische bloembollenteelt.

Deeerste stappen naar eenbiologische bloembollenteelt werden beginjaren negentiggezet. Metname
Proefbedrijf 'DeZuid' heeft zichingezet omeenvergaande milieuvriendelijke variantvande bloembollenteelt
opte zettenmet eenminimale inzetvangewasbeschermingsmiddelen. Deinspanningenvankwekers
leiddenhalverwege dejarennegentigtot hetoprichtenvandekwekersvereniging 'Biobol'diethans zo'n15
ledentelt. Debiologische teeltvanbloembollen heeft noggeengrote vlucht genomen:in2001 isintotaal
20,6 habiologisch geteeldwaarvantulp met 10,9 hameer dandehelft voor haar rekeningnam.
Deze20 hasteken schril aftegenderuim 21.000 habollenteelt zodatthans minder dan 1promillevande
bloembollen biologischwordt geteeld.Redenvoor ditweifelende beginvandebiologische bloembollenteelt
moetgezochtwordenindeonzekere marktenindetalrijketeeltproblemenzoalsuitgangsmateriaal,
stikstofbemesting,vuur, bewaring,onkruidomde belangrijkste tenoemen.

1.3

De evaluatie

Dit verslag beperkt zich tot de resultaten van het onderzoek aan het biologisch bedrijfssysteem op
proefbedrijven 'De Noord' te St. Maartensbrug (vanaf 1991) en 'De Zuid' te Hillegom (1992 Vm 1997). De
doelstelling van het onderzoek op de proefbedrijven was het ontwikkelen en toetsen van biologische
bedrijfssystemen. Deze bedrijfssystemen behoorden op milieugebied onder andere te voldoen aan de
wettelijke bepalingen in de Structuurnota Landbouw (1990). de mestwetgeving (die in de loop van de jaren
negentig gestalte kreeg in MINAS) en de richtlijnen van biologische teelt (SKAU.
Het bedrijfssysteem win! aan bestaansrecht wanneer het economisch levensvatbaar is. Daartoe zijn
verkennende berekeningen gemaakt waarin de biologische wordt berekend en vergeleken met de
gerealiseerde prijzen.
De teelttechnische en bedrijfseconomische evaluatie is uitgevoerd door de expertisegroep Bedrijfskunde
van het team Gewas & Bedrijf van het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) sector bloembollen.
Evalueren van een bedrijfssysteem is een gecompliceerde zaak omdat meerdere strategieen gelijktijdig
uitgevoerd warden en elkaar kunnen beYnvloeden. Hierbij is het niet gemakkelijk een afzonderlijk element van
de bedrijfsvoering er uit te lichten en de invloed ervan op het geheel te bepalen. Resultaten, rekenmethodes
en uitgangspunten zijn daarom uitvoerig besproken met de onderzoekers op de proefbedrijven,
deskundigen binnen PPO en !eden van een klankbordgroep bestaande uit telers en voorlichters. Dit leidde
uiteindelijk tot een bevredigende samenwerking en een product waar alle betrokkenen zich in kunnen
vinden.

Dit verslag is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
Hoofdstuk 2: doelstellingen van het onderzoek:
achtergronden van waarom dit project is opgezet en wat men er mee wilde bereiken.
Hoofdstuk 3: bedrijfssysteem en strategie:
opzet van het biologisch bedrijfssysteem en aanpak hoe doelen bereikt dienen le warden.
Hoofdstuk 4: de resultaten:
overzicht van de bijzonderheden in de teelt: hoe gewasbescherming is uitgevoerd en hoe de
bodemgezondheid en -vruchtbaarheid op peil is gehouden. Verder de resultaten van de afvalverwerking; en
de inspanningen op het gebied van natuurbeheer; afgesloten met de bedrijfseconomische resultaten.
Hoofdstuk 5: conclusies:
toetsing van de resultaten aan de doelstellingen, vergelijking van de biologische teelt met de ge"lntegreerde
teelt met daarbij de bijbehorende conclusies.
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2

Doelstellingen van het onderzoek

Met het rapport 'Our common Future' (eindrapport VN-commissie milieu & ontwikkeling, 1987)
introduceerde de Commissie Brundtland het begrip 'duurzame ontwikkeling'. Hieronder wordt verstaan: 'een
ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige
generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien'. In het Nederlandse
regeringsbeleid is het streven naar een duurzame ontwikkeling een belangrijke plaats gaan innemen.
lh de praktijk bleken er diverse opvattingen te bestaan over duurzame ontwikkeling. Ook het begrip
duurzame landbouw werd heel verschillend ingevuld. Om inzicht te krijgen in deze diversiteit aan opvattingen
over een duurzame ontwikkeling van de landbouw werd eind 1992 door de Coordinatie Commissie Milieu en
Water van het ministerie van LNV en het Managementteam van het directoraat-generaal Milieubeheer van
het ministerie van VROM de projectgroep Duurzame landbouw opgericht. Op basis van de verworven
inzichten konden aanbevelingen gedaan worden over hoe tot een landbouw gekomen kon worden die past in
een duurzame ontwikkeling. Hoe die landbouw er op een bepaald moment uitziet, zal echter voortdurend ter
discussie staan en hang! ondermeer af van de opinies die er binnen de samenleving leven (Werkgroep
Duurzame landbouw, 1994).
Vanuit het denkraam van duurzame landbouw richtte een groot deel van de aandacht zich op de
ge·integreerde landbouw waarbij elementen van natuurbeheer ingebed moesten worden in de
productielandbouw en andersom.
Een element uit het duurzaamheidbegrip heeft betrekking op het niet vervuilen van de omgeving met
residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Vanuit dit standpunt hebben de pleitdragers voor duurzame
landbouw van meet af aan een warme belangstelling gehad voor de biologische landbouw.
De Nederlandse landbouw krijgt de laatste jaren steeds meer te maken met beperkende maatregelen op
het gebied van bestrijdingsmiddelen en het gebruik van kunstmest. Er zijn beleidsmaatregelen opgesteld,
waaronder MPJ-G, de Wet op Bodembescherming en de Meststoffenwet. De praktijk zocht naar
alternatieven zoals de ge'integreerde teelt waarbij economische en milieutechnische doelstellingen samen
tot een milieuvriendelijkere productie moet leiden. De biologische teelt gaat verder; hierin word! elk gebruik
van chemisch-synthetische middelen afgewezen en staat gebruik van de natuur en natuurlijke middelen
centraal.
Op een biologisch bedrijf wordt gestreefd naar een optimaal gebruik van de omgeving. Daarbij wordt zoveel
mogelijk gewerkt naar gesloten kringlopen van voedingsstoffen binnen een bedrijf. In de ideale situatie zijn
biologische bedrijven dan ook vaak gemengde bedrijven. Ook wordt er rekening gehouden met de
omgeving van het bedrijf. Zo wordt er gestreefd naar een grote diversiteit aan flora en fauna rond het
bedrijf (Somers & Roling, 1993).

2.1

Definiering biologische landbouw

Onder een biologische landbouw wordt een duurzame landbouw verstaan, waarbij het doel is om ook op
langere termijn landbouw te kunnen bedrijven, waarbij mens, natuur en milieu gezond blijven. Aan deze
algemene omschrijving, afgeleid van Brundtland, is invulling gegeven zoals beschreven in 2.3:
Doelstellingen en streefwaarden.
Binnen de biologische landbouw zijn twee richtingen te onderscheiden, namelijk: de ecologische landbouw
en de biologisch-dynamische landbouw. In de praktijk lijkt de biologisch-dynamische landbouw sterk op de
ecologische landbouw. Het verschil is dat de biologisch-dynamische landbouw zich baseert op de
antroposofische levensbeschouwing van Rudolf Steiner, waarin de complexe samenhangen van
levensprocessen in de natuur, de mensen en de kosmos centraal staan. De biologisch-dynamische en
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ecologische boeren entuinders hebbenelk huneigenverenigingen, organisaties voor handelaren eneen
eigenkeurmerk (Banken&Luijks, 1993).
Deplantaardige biologische productie enverwerking is indeEuropese Unievastgelegd enbeschermd inde
EU-wetgevingvoor debiologische landbouw. Decontrole vanbiologische productie,verwerking enhandel
wordt inNederland uitgevoerd door decontrole-organisatie SKAL(Stichting Keurmerk Alternatieve
Landbouw). SKALismomenteel door deoverheid alsenige organisatie aangewezen omdezecontrole uitte
voeren. Degecontroleerde biologische producten zijnherkenbaar aaneenkeurmerk. Zoheeftde
ecologische landbouw hetEKO-keurmerk;debiologisch-dynamische landbouwvoert daarnaast Demeter als
keurmerk.
Indewetgeving (waaronder deVerordening EEGnr. 2092/91 enKBvan 17/04/1992) iseenaantal
normenvastgelegd waaraandebiologische landbouw moetvoldoen.Voor debiologische plantaardige
productie gelden devolgendeeisen:

Hetuitgangsmateriaal dientvanbiologische herkomst te zijn.Wanneer ergeen biologisch
uitgangsmateriaal beschikbaar is,dankantot 2004 bij SKALontheffing aangevraagdworden.
Devruchtbaarheidvande bodem endebiologische activiteit ervankunnenbehoudenofverhoogd
wordendoor gebruik te makenvandierlijke mest, compost, stikstofbindende gewassen
(vlinderbloemigen)enenkelenatuurlijke producten endelfstoffen alsaanvullende bemesting.Onderde
laatste noemer vallenbijvoorbeeld patentkali,bloedmeel enkalkmeststoffen. Hettoepassenvan
kunstmest isniettoegestaan.
•; ','Vi-> , V

i N -ï:,

., -„s-j-i,,*.'-'

Doorcomposteren werdhetorganischrestmateriaalgeschikt voorhergebruikindebiologischeteelt.
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•

Eengezond gewaswordt verkregen door gebruik te makenvaneenruimevruchtwisseling (meestal
1:6), natuurlijke resistentie inplanten,mechanische,thermische of handmatige onkruidbestrijdingen
natuurlijke vijanden omziektenenplagentegente gaan.Chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen
zijnniettoegestaan.

•

Biologische producten moetenvrij zijnvangenetische modificatie.

•

Bijomschakelingvangangbare naar biologische teelt geldt eenomschakelingsperiode van2jaar. Inde
omschakelingsperiode mogendeproducten nogniet debenaming"biologisch geteeld"dragen.Na
deze periode mogen meerjarige teeltengezaaidworden,diewelbiologisch gecertificeerd zijn.

Eengroot verschil metdegangbare praktijk isdat eenbiologische teler tijdens hetgroeiseizoen weinigtot
geenmogelijkheden heeftvoor correcties. Daarommoet hijvantevorenzijnstrategie kiezenenzeer alert
zijnop bijvoorbeeld ziektehaarden. Biologische landbouwvergt vaneenteler meervooruit kijkenenhet
geheel overzien(Somers&Röling,1993).

2.2

Onderzoek biologisch bedrijfssysteem bloembollen

Inhetbedrijfssystemenonderzoekwordenverschillende elementenvandeteelt insamenhanggetest. Met
afgeronde bouwstenenwordt eengeheel (systeem)gebouwd met denodige aandachtvoor deafstemming
vandeelementen opelkaar.
Biologische bloembollenteelt verkeert nogineenpril ontwikkelingsstadium. Erisnogweinig ervaring
opgedaan met bloembollenteelt volgens debiologische principes. Debiologische teeltvan
bloembolgewassenisreeds ineenvroeg stadiumondergebracht inhetbedrijfssystemenonderzoek zonder
dat allerleiteelttechnische vragenonderzocht, laat staanbeantwoordwaren.Ditbijvoorbeeldin
tegenstellingtot hetgeïntegreerde bedrijfssystemenonderzoek waar nieuweteeltmethodes entechnieken
uit hetaspectenonderzoek (achtergrondonderzoek) pasalszealsperspectiefvol werden beoordeeldhun
wegvondennaar het bedrijfssystemenonderzoek.
Enerzijds kangesteldworden dat biologisch bedrijfssystemenonderzoek vroeggestart isomdatde
elementenwaaruit hetsysteem opgebouwdzoumoetenworden,nogniet af zijnindezinvanvoldoende
perspectiefvol enpraktijkrijp.Anderzijds geldt dat indebiologische teelt vele handelingenen
handelingsprincipes insamenhanguitgevoerd worden endusook alleeninsamenhanguitgetesten
ontwikkeldkunnenworden.
Hetbelangrijkste kenmerk vanhetbedrijfssystemenonderzoek isdat dittype onderzoek wordt uitgevoerd
opbedrijfsniveau enop(semi-)praktijkschaal. Het bedrijfssystemenonderzoek vondplaats optwee locaties
namelijk op Proefbedrijf 'De Noord'enProefbedrijf 'DeZuid'. Eris eenaantal redenenom
bedrijfssystemenonderzoek uitte voeren opeenspeciaal daarvoor ingericht locatie alseen Proefbedrijf:
•
•

•

Opeenproefbedrijf is ruimte voor risicovol onderzoek: er kanopbrengstderving optreden,vooreen
individuele teler isditvaakeente onzekere factor.
Opeenproefbedrijf isruimtevoor hetvolgenvanmeerjarige effectenvanteeltmaatregelen.Het
kanbijvoorbeeld heteffect vandevruchtwisseling ophetverloopvandebodemgezondheidvolgen.
Oppraktijkbedrijven ontbreekt hetveelalaanconsistentie vanteeltmaatregelen envaak zijnde
faciliteiten onvoldoende toegerust voor onderzoek.
Eenproefbedrijf staattussen onderzoek enpraktijk. Hetfungeertvoor beide alseenduidelijk
herkenbaar klankbord.
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2.3

Doelstellingen enstreefwaarden

Dehoofddoelstellingvanhetprojectwashetontwikkelenentoetsenvanbiologische bedrijfssystementen
behoevevandebloembollenteelt opzand.Hiertoe zijnbedrijfssystemen ontworpendievoldoenaande
voorwaardenvoor eenbiologische teelt zoalsgeformuleerd in2.1 :bedrijfssystemen zonder chemische
hulpmiddelen met alleennatuurlijkemiddelen.
Debedrijfssystemen zijngedurende deonderzoeksperiode getest endaarwaar nodigverbeterd opgrond
vannieuwe envoortschrijdende inzichten.Delaatste stap isdeimplementatie. Succesvolle
bedrijfssystemen kunnendestap naar depraktijkmaken.
Wanneer nunaar denormenwordt gekekenwaar eenbiologische teelt aanmoetvoldoen,danmoethier
per gewasgroep apart invullingaangegevenworden.Zoookvoor deteeltvanbloembollen.Indevolgende
subparagrafenwordt per normof onderdeel aangegeven hoedaar invulling aangegeven kanworden.De
biologische principes zijnhierbij hetvoornaamste uitgangspunt; regelgevingvoor delandbouw(geëntopde
gangbare landbouw) hetwettelijke kader waarinalles moet passen.Destreefwaardes gevenaanwat inhet
biologische bedrijfssystemenonderzoek bijdestandvankennisalsrealistisch haalbaar wordt beschouwd
door hetprojectteam. Destreefwaarden vertegenwoordigen hierbijveelaldeondergrensvanhethaalbaar
geachte;decriteria zijndeitemswaarop deevaluatie isgericht.

2.3.1

Uitgangsmateriaal

Bijhetgebruik vanuitgangsmateriaal zijndevolgende doelstellingen enstreefwaarden gehanteerd.
Doelstelling:
gebruik biologisch uitgangsmateriaal datvoldoet aanBKD-kwaliteitsnormenvoor
plantgoed.
Streefwaarde: narcis,tulp enkrokus: 100% biologisch
hyacint enlelie:laatstejaargang(en) biologisch
dahlia:geen
Eris slechts eenbeperkte keusaanuitgangsmateriaal afkomstig uiteenbiologische teelt. Bijonvoldoende
beschikbaar plantgoedofwanneer ergeenbiologisch geteeld uitgangsmateriaal teverkrijgen is,mag
plantgoed uitdegangbareteelt aangekochtworden. Metnamebijdebloembolgewassendie inmeerdere
jaargangen geteeldworden(lelie,hyacint) ishetvooralsnog nietgoedmogelijk allejaargangen biologischte
telenzodatgangbaar uitgangsmateriaal gebruiktwordtvoor debiologische teeltvandelaatstejaargangen.
Vanaf 2004 ishetechter verplicht dat hetuitgangsmateriaal vanbiologische herkomstis.
Bijdecyclischeteelten narcis,tulp enkrokuswaar bijdeoogst eendeelvandeproductie apartwordt
gehouden omte dienenalsplantgoedvoor eenvolgensteeltseizoen,zougebruik vanbiologisch
plantmateriaalgoedmogelijk zijn. Bijdahliazijner noggeenbiologische producentenvanstekken.

2.3.2

Gewasbescherming

Bijdegewasbescherming zijndevolgende doelstellingen enstreefwaarden gehanteerd.
Doelstelling:gezondeteelt ingezonde bodemmetweinigziekte gevoelige gewassen
Streefwaarde: geeninzetvangewasbeschermingsmiddelen.
Uitgangspuntvoor hethandhavenvandegewasgezondheid inhetbiologisch bedrijfssystemenonderzoek is
vruchtwisseling (eenzoruim mogelijkevruchtwisseling omdeschade door gewasspecifieke pathogenente
voorkomen), cultivarkeuze (opnemenvandeminder gevoelige cultivars),preventie middels bedrijfshygiëne
(met namehetvoorkomenvaninfectiehaarden) enteeltmaatregelenzoals onkruidbestrijding enbewaring
(vanplantgoed) omdebelangrijkste tenoemen.
Indebiologische teelt zijnnauwelijks middelenvoorhandenominte grijpen bijdreigendecalamiteiten.
Slechts enkelegewasbeschermingsmiddelen vannatuurlijke oorsprong(GNO's)zijntoegestaan.Deze
middelenworden,mits effectief, alleen ingezetalsdevoorgaande maatregelen onvoldoende bescherming
geven.
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Resistentie tegenvuurwaseenbelangrijkcriteriumbijdekeuzevandecultivars.

2.3.3

Bodemgezondheid

Bijhet begrip bodemgezondheid zijndevolgende doelstellingen enstreefwaarden gehanteerd.
Doelstelling:gezonde bodem
Streefwaarde: geentoename schadelijke bodempathogenen;geentoenameonkruiddruk.
Eengoede bodemgezondheid ishetuitgangspuntvanelke biologische bedrijfsstrategie. Eenbedrijfsstrategieisoplangetermijnduurzaamwanneer debodemgezondheid nietachteruit gaat. Ditbetekentdusdat
hetaantalschadelijke organismen endehoeveelheid onkruid bijeenbiologische teelt per saldo niet mogen
toenemen. Eenuitgekiende vruchtwisseling met eengroteverscheidenheid aangewassenenmeteen
minimaleverstoringvanhet biologisch evenwicht indebodem staancentraal bijhet behoudvande
bodemgezondheid. Bodemgezondheidvalt nauwelijks loste zienvangewasbeschermingen
bodemvruchtbaarheid.
Opdeproefbedrijven isheteffect vandebedrijfsvoering opdebodemgezondheid slechtstendele beoordeeld. Deprojectperiode iste kort omgoede uitsprakente kunnendoenover effecten vanteeltmaatregelen
opdelangetermijn.Ookzijner nauwelijks kwantitatieve methodes omdebodemgezondheidte bepalen.De
relatietussen dichtheidvandepathogenenenhetoptredenvanschade is indemeeste gevallenniet
bekend. Bovendien bestaat er inveelgevallengeenobjectieve methode omdedichtheidvanpathogenen
vastte stellen.Dientengevolge geldt er alleeneenalgemene doelstelling (behoudgezonde bodem)voor de
bodemgezondheid.Alleendehoeveelheidvrijlevende pathogènenematodenindebodemkanworden
vastgesteld. Ditgeeft eenredelijk beeldvandekansop schade door deze bodempathogenen. Daaromis
alleenbemonsterd oppathogènenematoden.
Bijdeontwikkelingvanonkruid ishetaantalurendat indeloop derjarenaanonkruidbestrijding besteed
wordt eenindicatie.

13

2.3.4

Meststoffen

Bijhetgebruik vanmeststoffen zijndevolgende doelstellingen enstreefwaarden gehanteerd.
Doelstelling:
goedevoedingvandegewassen
minimaliserenvanuitspoeling enmilieubelasting
inzetvanorganische meststoffen.
Streefwaarde: voldoenaaneisenMINAS-normvoor 2003
Optimalevoedselvoorziening gewassen
Ophetgebiedvanbodem enbemestingwarendebelangrijkste doelstellingen enwettelijkenormen:
eenfosfaataanvoernormvan 125 kg/ha voor alleorganische meststoffen met ingangvan
1995,van 110 kg/ha met ingangvan 1997 en85 kg/ha met ingangvan2000(MINAS);
eenmaximale gift aandroge stof per haperjaar afkomstig uit niet-dierlijkeorganische
meststoffen, afhankelijk vanhetgehalte zwaremetalen ;voor "schone"compost isde
maximale gift 6tondroge stof per haperjaar of 12tondroge stof per hapertweejaar
(BOOM,Besluit Overige Organische Meststoffen);
eenuitrijverbodvoor dierlijke mest indeperiodevan 1september tot 1 februari;
eenonderwerkverplichting vandierlijke mest met ingangvan 1995.
Voor stikstof enkaliumwerden aanvankelijk geenstreefwaarden geformuleerd. Indegeëvalueerde periode
werden depolitieke contouren ontwikkeldvanevenwichtsbemesting.Uiteindelijk heeft ditvormgekregenin
het Mineralenaangiftesysteem (MINAS).Vanaf 2001geldt dit systeem ookvoor debollenteelt. Voorde
onderzoeksperiode opdeproefbedrijvenwas MINASdanookgeentoetssteen.Vandaar dat er alleenvoor
fosfaat eenstreefwaarde werdgeformuleerd.Indeze rapportage zullendestikstof-enfosfaataanvoer
vergeleken worden met deMINAS-normvoor 2003 namelijk 265 kgNen85 kgP205.
DeMINAS-normvoor bouwlandis hetzelfde voor gangbare,geïntegreerde enbiologische bedrijfsvoering.
Denormhoudtgeenrekeningmet hetfeit dat indebiologische bollenteeltvanvoorjaarsbloeiers organische
meststoffen inhetnajaar wordentoegediend meteenlage stikstofefficiëntie.

2.3.5

Bodemvruchtbaarheid

Ophetgebiedvandebodemvruchtbaarheid isdevolgende doelstellinggehanteerd:
Doelstelling:maximalisatie vanbodemvruchtbaarheid met minimale risicovoor belastingvanhetmilieu.
Criteria
Fosfaat
Kali
Organische stofgehalte

eenheden
Pw-getal
K-getal

streefwaarden
15-25
11-17
1,3%

Bodemvruchtbaarheid iseenuitgangspuntvanelke(bemestings-)bedrijfsstrategie. Eenbedrijfsstrategieis
oplangetermijn duurzaamwanneer debodemvruchtbaarheid binnendegestelde streefwaarden blijft.
Destreefwaarden voor fosfaat, kalienorganische stof komeningrote lijnenovereenmet hethuidigealgemeengeldendadviesvoor debollenteelt (Bemestingadviesbasisbloembollen, 1998).
Bijdeorganische-stofvoorziening wordt gestreefd naar handhavingvanhetorganische stofgehalte inde
bouwvoor opcirca 1,3%.Indebiologische teelt zijndemineralen uitdebodemvoorraad de belangrijkste
voedingsbron;eengoede organisch stofgehalte isdaaromvangrootbelang.
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Bladrammenasremt Trichodorideaaltjeenverhoogthetorganischestofgehalteindebodem.

2.3.6

Natuur enlandschap

Ophetgebiedvannatuur enlandschap zijndevolgende doelstellingen enstreefwaarden gehanteerd:
Doelstelling:
vergrotenvandebiodiversiteit eninpassenvannatuurlijke elementen inhet
bedrijfssysteem.
Streefwaarde: natuur die niettenkoste gaatvande bedrijfsvoering
Natuurontwikkeling vormde eenonderdeelvanhetproject omdat die belangrijk isvoor hetvergrotenvande
biodiversiteit. Deintegratie vannatuur bestaat uit hetinpassenvanagrarische activiteit inhetlandschapen
denatuur enandersom.Hetgedachtegoedvanintegreren vannatuur indeproductielandbouw geldtvooral
voor debiologische teelt. Eengrote biodiversiteit geeft demogelijkheid plagen met natuurlijke middelen
binnendeperkentehouden.
Deteelt-, enmestvrijezonebiedt bijuitstek ruimtevoor debijdrage aannatuurontwikkeling opde
bollenbedrijven.
Hanteerbare strategieënvoor inrichting enbeheer vaneendergelijke zoneworden ontwikkeld,maar zijn
veelalnogniet inpraktijk getoetst. Eenbelangrijk uitgangspunt isdat natuurbeheer inpasbaar is ineen
bedrijfsvoering engeenbijdrage levert aandeverspreidingvanonkruidenenziekten.
Opdeproefbedrijvenwerddenodige aandacht besteed aannatuurontwikkeling. Erwasechter geenenkele
ervaring met natuurbeheer opbollenbedrijven. Hetontbrak bovendienaanobjectieve criteria enmeetbare
streefwaarden.

2.3.7

Afval

Ophetgebiedvanafval zijndevolgende doelstellingen enstreefwaarden gehanteerd:
Doelstelling:
minimalisering hoeveelheid aftevoerenafval.
Streefwaarde: . 100%hergebruik vanorganisch afval
Deproefbedrijven streefden naar volledig hergebruik vanhet organische afval.Hetorganisch afvalkan
eenvoudiggecomposteerdworden.Bij eengoede opbouw enregelmatig omzettenvandecomposthoop
overlevenergeenziektekiemen enonkruidzaden.Goedecompost levert eenbijdrage aande
bodemvruchtbaarheid. Bovendienwordt aancompost eenpositieve bijdrage aandebodemgezondheid
toegedacht.
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2.3.8

Bedrijfsresultaat en productkwaliteit

Doelstelling:maximaliseringvanhetbedrijfsresultaat met eengoed product eneenverantwoorde inzetvan
arbeid.
Criteria
Netto bedrijfsresultaat
Opbrengsten

eenheden
opbrengst per € 100 kosten
kgof stuks perha

Kwaliteitplantgoed

narcis,lelie,hyacint:
tulp,krokus:
lelie,narcis,krokus,
tulp,hyacint,dahlia
narcis,lelie,tulp,hyacint

Kwaliteitleverbaar
Kwaliteit afbroei

streefwaarden

>€100
enigszinsvergelijkbaar metde
praktijk
klasseAlgemeen
klasseI
minimaalklasseStandaard
vergelijkbaar met depraktijk

Eenbiologische bedrijfsvoering moet rendabel zijnenmagdus niettenkoste gaanvanhet bedrijfsresultaat.
Hetnetto bedrijfsresultaat wordt veelal uitgedrukt inopbrengst per€ 100 kosten.Nuisdebiologischeteelt
laat staandebiologische bloembollenteelt noglangniet uitgekristalliseerd zodataandit kengetal geenalte
grote waarde moetwordengehecht.Ter beoordelingvandeeconomische haalbaarheidvande biologische
bloembollenteelt dientwellicht meerwaardete wordentoegekend aankostprijsberekeningen envergelijking
vandeberekende kostprijs metdegerealiseerdeverkoopprijzen.
Hetnetto bedrijfsresultaat isde resultante vande(biologische) bedrijfsvoering.Voor de bedrijfsvoering
geldenkwaliteit enopbrengstvanhetleverbaar enhet plantgoed als belangrijke indicatorenvoor het
succesvandebedrijfsvoering.Zebepalenimmersvoor eengroot deelhetfinanciële bedrijfsresultaat.
Voordeproductkwaliteit geldtdathetgeproduceerde plantgoedenhetleverbaar producttenminstemoeten
voldoenaandeminimalekwaliteitseisenvoor respectievelijk deverkoopvanplantgoed(normaliter minimaal
klasse I ofAlgemeen)endeverkoopvanleverbaar product(minimaalklasseStandaard).
Bijafbroeibehoortdekwaliteitvandepartijenvergelijkbaar tezijnmetpartijenuitdepraktijk.
Verder geldt dearbeidalsbelangrijk element ineenbedrijfsvoering als kostenpost enals productiefactor.
Bijdeinvoeringvannieuwe methodenentechnieken zalarbeidsinzet daarom medeeenmaatstaf zijn.
Belangrijke aspectenvandearbeidsinzet zijn: plantgoed nalopen,planten,ziekzoeken/selecteren,gewasbescherming (incl. onkruidbestrijding) enoogst enverwerking. Door hetontbrekenvanhanteerbare
(objectieve) maatstaven zijnvoor ditonderdeelgeennadere streefwaarden geformuleerd.
Eenbiologische bedrijfsvoering magtenslotte ook niettenkoste gaanvandekwaliteit vandearbeid.De
kwaliteit vandearbeid is bijbiologische teeltvanbelang,maar door hetontbrekenvanhanteerbare
indicatoren isdit onderdeel nietnader gedefinieerd.
Hetonderzoek richtte zichopdebloembollenteelt, nevenactiviteiten (bijv.broeierij) worden indienmogelijk
niet indebeoordelingvanhetbedrijfsresultaat betrokken.
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Bedrijfssysteem en strategie
Indit hoofdstuk wordt eenkorte beschrijvinggegevenvanhetbedrijfssystemenonderzoek opde
proefbedrijven enderelatietussen deverschillende systemen.Vervolgens wordt deaanlooptot het
biologische bedrijfssysteem behandeld uitmondend indecultivarkeuze. Daarnakomt destrategie aanbod:
hoedeproefbedrijven getracht hebben te bereikenwat zevoor debiologischeteelt voor ogenhadden.

3.1

Bedrijfssysteem

Opde proefbedrijven 'DeNoord'en'DeZuid' hebbeninhet bedrijfssystemenonderzoek drieverschillende
systemengelegen:eengeïntegreerde systeem,eenexperimenteel-geïntegreerd systeem eneenbiologisch
systeem.
• Hetgeïntegreerde systeem(aangeduid indit rapport metGl)wasbijdeopzetvanhet
bedrijfssystemenonderzoek in 1991gericht ophetrealiserenvandebeleidsdoelstellingen voor
geïntegreerde teelt (teelttechnische eneconomische duurzaamheid met respectvoor deomgeving)die
aanvankelijk goldenvoor 1995 enlater voor 2000. BinnenGlwas hetuitgangspunt deteeltrisico's te
beperken entevoldoen aanmilieunormen zoalsonder meer vastgelegd inhet meerjarenplan
gewasbescherming (MJP-G)endefosfaataanvoernorm& dederdefasevanhetmest-en
ammoniakbeleid als devoorlopers vanhetmineralenaangiftesysteem (MINAS)
• Hetexperimenteel geïntegreerd systeem(aangeduid met GEX)wasgericht ophetverder beperkenvan
milieubelastende maatregelen danhetgeïntegreerde systeem.Aanvankelijk diende het systeemte
voldoenaandenormenvoor 2000. Later werd dedoelstelling hetverkennenvandegrenzenvan
geïntegreerde teelt. Daarmee is hetrisico vanopbrengstderving groter dandie inhet geïntegreerde
systeem. Maatregelen die ontwikkeld enmetgoedresultaat getest zijninhetexperimenteelgeïntegreerde systeem zijnveelalindedaaropvolgendejarentoegepast inhetgeïntegreerde systeem
(zoals bepaalde succesvolle bevindingenuit hetbiologische systeem hunwegvondennaarhet
experimenteel-geïntegreerde systeem).
• Inhetbiologische systeem(BIO)wordenvolgens deEKO-richtlijnengeenchemische middelenof
kunstmeststoffen gebruikt. Debenaderingvandebollenteelt isinhet biologische systeem danookeen
andere danindegeïntegreerde systemen.Deaanleidingtot hetopnemenvaneenbiologisch systeem
inhetbedrijfssystemenonderzoek wastweeledig:
• Biologische teelt wordt alseenuitdaging enverkenner vannieuwewegenbeschouwd.Doordat
geenmogelijkheid bestaat metchemische middelen integrijpen bijdreigende calamiteitendienen
totaal nieuwe oplossingsrichtingen endenkpatronen ontwikkeldteworden.Oplossingenwaar
normaliter ineengangbaar of geïntegreerdteeltsysteemniet aangedacht zouworden,worden
serieus overwogen ensomsuitgetest. Sommige oplossingen kunnen zoveelperspectief te bieden
dat zevia degeïntegreerde systemendeweg naar degangbare praktijk kunnenvinden.
• Biologische teelt alsduurzaamteeltsysteem. Hetgebruik vanchemische input
(gewasbeschermingsmiddelen enkunstmeststoffen) kanschade aandeleefomgevingveroorzaken.
Deconsument (eninhetverlengde hiervandeoverheid) is huiverigvoor de risico's veroorzaakt
door deresiduenvandechemische producten. Ditgeldt afortiorivoor devoedingsproductie doch
eveneensvoor desierteelt wenst deconsument eenschoon,veiligproduct. Dezewensenvertalen
zichineendoor SKALbeheerd EKO-keurmerk voor biologische teelt. Inhet
bedrijfssystemenonderzoek isgetracht eenpraktijkgericht teeltsysteem te ontwikkelen voor een
biologische teelt datvoldoet aandeSKAL-normen.

Quaontwikkelingvannieuwetechnieken engedachtegoed isderelatietussendesystemenende
praktijkbedrijven schematisch alsvolgt weer te geven(zie:figuur 1).Het bedrijfssystemenonderzoek
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ontwikkelt entoetst bedrijfssystemen die hunwegvindennaar de praktijk. Oplossingenontwikkeldop
praktijkbedrijven vindenomgekeerd hunweg naar hetbedrijfssystemenonderzoek.Oplossingen uithet
biologische systeem blijken somsgoedtoepasbaar indegeïntegreerde engangbare teelt(bijv
onkruidbestrijding).Andersom kunnenook nieuwsystemen uitdegangbare engeïntegreerde teelt
aangepastworden entoepasbaar wordengemaakt inhetbiologische systeem(bijvfertigatie).
Figuur 1:Relatietussen bedrijfssystemen inhet bedrijfssystemenonderzoek
BIO
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•< „ Gangbare praktijkbedrijven
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Biologische praktijkbedrijven

Degeïntegreerde systemenzijnbeschreven ineenaparte evaluatie(Snoek e.a. 2001). Ditrapport richtzich
opdebiologischeteelt;wanneer meldingwordt gemaaktvanhetGlof hetGEXsysteem,isdit voornamelijk
omdebiologische teelttevergelijken met degeïntegreerde teelt ineenvergelijkbare setting.

3.2

Deaanloop

Voordat deproefbedrijven door SKALerkendwerdenenzich'biologisch'mochtennoemen,isineen
zogenaamd'futuristisch' systeemgeëxperimenteerd met methodes gebaseerd opeenminimaalgebruikvan
gewasbeschermingsmiddelen enkunstmest. Hetfuturistische systeemdraaide opproefbedrijf 'DeZuid'van
1991/92 tot enmet 1993/94.

3.2.1

Proefbedrijf'DeZuid'

OpProefbedrijf 'DeZuid' isvanaf heteersteteeltseizoen 1991/92 eenaanvanggemaakt vaneen
zogenaamd'futuristisch' systeem. Indit systeemwerdeninprincipe geenchemische
gewasbeschermingsmiddelen enkunstmeststoffen ingezet. Indeontwikkelfase kondenechter bij
(dreigende) calamiteiten concessieswordengedaan.Ditsysteemwasgericht ophetverkrijgenvaneen
duurzaamalternatief vanaf hetjaar 2010 indachtig destellingdat naarmate debedrijfssystemen verder op
detoekomst gericht zijn, hetaccentverschuift vaneconomie naar milieu(Stokkers.vander Berg, 1993b).
Kennelijk oordeelde deprojectleiding inheteerstejaar datallegewasbescherming enbemesting die inde
geïntegreerde systemenwerdentoegediend absoluut noodzakelijk warenwant inhetfuturistische systeem
werden in 1991/92 opProefbedrijf 'DeZuid'exact dezelfde gewasbescherming enbemestinggegevenals
indegeïntegreerde systemen.
Devruchtwisseling inhetfuturistisch systeemwerdin 1992/93 verruimd naar een 1:6 teelt metopname
vantwee graangewassen omdeinfectiedruk vanbodempathogenenteverlagen.Zolaghetindebedoeling
natulp ennarcis haverte telengevolgd door hyacintendahlia ommetwintertarwe derijte sluiten.De
bedoeldeteelt vanhaver enwintertarwe bleek op'DeZuid'echter indepraktijk praktisch onmogelijk door
develevogels(duivenenkraaien) dietelkens hetzaaizaad opvraten.Uiteindelijk is nameerdere mislukte
pogingen inplaatsvanhaver bladrammenasgezaaid.
Deeerste ervaringen meteendik strodek voor deonkruidonderdrukking werdenhieropgedaan.
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OpProefbedrijf 'DeZuid'werdendeeersteervaringenopgedaanmetdikstrodekalsonkruidbestrijder.
Inhetseizoen 1993/94 bleef de 1:6 vruchtwisseling gehandhaafdwaarbij degraangewassenwerden
vervangen door eensindedriejaar grasAlaver alsrustgewas opte nemen.DewerkingvangrasAlaver
tegen deontwikkelingvangrondgebonden pathogenenis minder danvandegraangewassen dietot het
voorgaande seizoen indevruchtwisseling warenopgenomen.Daar staattegenover datgrasAlaver stikstof
bindt enzoeengrotere bijdrage levert aandebodemvruchtbaarheid.
In1994werdSkal-erkenningverkregenvoor hetbiologische blok; met ingangvanhetseizoen 1994/95 is
hetsysteem als'biologisch'aangeduidwaarbij devoorgaandejaren inhet'futuristische' systeemzijn
aangemerkt alsovergangsjaren.
Hetbiologische systeemzouvervolgens driejaar draaientotdat proefbedrijf 'DeZuid'in 1997 slootenhet
gehele bedrijfssystemenonderzoek overging naar Proefbedrijf 'DeNoord'.

3.2.2

Proefbedrijf 'DeNoord'

Proefbedrijf 'De Noord'heeft geen'futuristisch'systeemgekend.
In1995 werdvoor depercelen aandeNoordkantvanhetbedrijf die hetvoorgaandejaar braak hadden
gelegen, Skal-erkenningverkregen omer eenbiologische bloembollenteelt te starten.Vanaf 1995/96
werdenhier degewassengeteelddieook indegeïntegreerde systemenlagenen diekenmerkendwaren
voor hetNoordelijk Zandgebiedteweten lelie,tulp, narcis enkrokus.Vanaf hetseizoen 1997/98 werden
op Proefbedrijf 'DeNoord'nahetsluitenvanProefbedrijf 'DeZuid'ook specifieke gewassenvande
Bollenstreek (dahliaenhyacint) inhetbedrijfssystemenonderzoek opgenomen.
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3.3

Bouwplan en cultivarkeuze

Degewaskeuze inhetbedrijfssystemenonderzoek isgrotendeels afgestemd opderegionalegewasarealen.
Zowerden op Proefbedrijf 'DeZuid'debelangrijkste gewassen uitde Bollenstreek tewetenhyacint,tulpen
narcis geteeldaangevuld metdahliaalsvierde gewasterwijl op Proefbedrijf 'De Noord'lelie,tulp ennarcis
debelangrijkste teelten uitderegio kenmerktenwaarbij krokus alsvierdegewas inhetbouwplanwerd
opgenomen.Hetvierde gewas staat modelvoor degroep bijzondere bolgewassen.
Dezekeuzeswerden inhetgeïntegreerde bedrijfssystemenonderzoek gemaakt envanwegede
herkenbaarheidgehandhaafd inhet biologische systeem.
Voor hetbiologische systeem isgekozenvoor een l-op-6vruchtwisseling omdeinvloedvan
bodemgebonden gewasspecifieke pathogenen(zoals Fusarium)zoveelmogelijk te beperken.Naast devier
bloembolgewassenwerdentwee 'rustjaren'opgenomen.
Degewasvolgorde isgericht opeenzogoedmogelijke bodemgezondheidwaarindeopnamevan
rustgewassen eenessentiëlefactor is.
Hetrustgewas bestond uiteenmengselvangras enklaver. Grasvanwege degoede bodembedekkingen
deopbouwvanorganische stof; devlinderbloemige klaver voor devastleggingvanstikstof indebodem.
Nadejarenmet grasAlaver werden stikstofminnendegewassenalslelie,tulp enhyacintgeteeld.
GrasAlaver isoptwee plaatsenindevruchtwisseling geplaatsttewetentussen krokus-lelie ofnarcishyacint entussendezomerbloeiers lelie/dahlia entulp. Dezomerbloeiers-met namelelie- wordenin
sommigejarenzolaat inhetseizoengeoogst dat hetideale planttijdstip voor eenvolgend bolgewasvoorbij
iszodat ervoor gekozen isgeenbolgewas gelijk ernateplanten.
Tulpenkrokuswerden bewustlaatgeplant wanneer debodemtemperatuur alwatlager isomproblemen
met bodempathogenen(o.a.Pythiumsppen Trichodoridae) enFusariums voorkomen.
Tussenmaatregelenalsdiepploegen (voor eenverticale vruchtwisseling,omonkruidente onderdrukkenen
tegen Rhizoctonia tuliparum) eninundatie (voor onderdrukkingvanbodemziektes en-plagen als Rhizoctonia
tu/iparumen wortellesieaaltje) die indegeïntegreerde systemenwerdentoegepast, zijninhet biologische
systeem nietalsstandaard maatregel opgenomenvanwege deverstoringvanhetbodemleven. Diepploegen
(voor Proefbedrijf 'DeZuid')eninundatie (voor Proefbedrijf 'DeNoord')werden alsnoodmaatregel achter de
handgehouden.Hetzelfdegeldtvoor deteeltvan Tagetespatuia(Afrikaantjes). Tagetes hebbeneensterk
reducerendewerkingophetwortellesieaaltje [Pratylenchuspenetrans)doch deteelt isdermate lastigdathet
nietalsstandaard maatregelinhetteeltplan isopgenomen.
Tussentweeteeltenvanbolgewassenwerden degroenbemestersbladrammenas engele mosterdgezaaid.
Bladrammenas reduceert deaanwezigheidvanhet Trichodorideaaltje enTabaksratelvirus; gele mosterd
vermindert dedrukvanhet Trichodorideaaltje. (Zietabel 1).Uitdezetabel blijkt datdetussenteelt
grasAlaver vanuit oogpuntvanonderdrukkenvanschadelijke bodempathogenen minder effectief is.Maar
bijgebrek aangoedalternatief envanwege de N-bindingisgrasAlaver tochopgenomen inhetbouwplan.
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Tabel 1
Ontwikkelingvanbodemgebonden pathogenendoor bolgewassen,groenbemesters enteeltmaatregelen in
hetbiologische teeltsysteem.

Teelt/handeling
Tulp
Lelie
Narcis
Hyacint
Dahlia
Krokus
Bladrammenas
Gele mosterd
Gerst
Gras
Klaver
GrasAlaver
Inundatie
Diepploegen
Tagetes

Effect opontwikkeling bodempathogenen
Ta
TRV Pp
Py
Rht
Rhs
s
s
s
s
s
g
r
r
s
s
g
g
r
r
s
s
g
g
r
s
s
s
s
g
r
r
r
r
s
g
r
s
s
s
s
g
r
r
s
g
g
g
r
s
s
g
g
g
s
s
s
g
g
g
s
s
s
g
g
g
s
s
g
g
g
g
s
s
s
g
g
g
r
r
s
g
g
g
r
s
g
g
g
g
r
s
s
s
g
g

M
r
r
r
r
s
r
g
g
r
r
s
s
g
g
g

Bron: inschatting meerdere onderzoekers PPO-SectorBollenopgrondvanonderzoek enervaring;
pers. mededeling
Ta= Trichodoride aaltje;TRV=tabaksratelvirus;Pp= Pratylenchuspenetrans;Py=Pythium;Rht=
Rhizoctoniatuliparum; Rhs=Rhizoctonia solani;M=Meloidogyne hapla.
r= reduceert; s= stimuleert;g= geen duidelijk effect bekendof aanwezig

Intabel 2 isaangegevenwelke bolgewassen schade kunnenondervindenvangrondgebonden nietspecifieke pathogenen.
Tabel2
Gevoeligheidvanbolgewassenvoor deintabel 1genoemde bodempathogenen.

Gewas
Dahlia
Hyacint
Krokus
Lelie
Narcis
Tulp

gevoeligheid bodempathogenen
Ta TRV
Rht
Pp
Py
1
0
0
0
0
1
ï
0
1
1
0
1
1
1
ï
0
1
ï
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1

Rhs
0
1
1
1
0
1

M
1
0
0
0
0
0

Bron:inschatting afdelingGewasbescherming PPO-Bollen(pers. mededeling)
0= nietgevoelig; 1= gevoelig
Ta= Trichodoride aaltje;TRV=tabaksratelvirus; Pp= Pratylenchus penetrans; Py=Pythium;Rht=
Rhizoctoniatuliparum;Rhs=Rhizoctonia solani;M= Meloidogynehapla.
r= reduceert; s= stimuleert;g= geenduidelijk effect bekendof aanwezig

Tot enmet seizoen 1996/97 laghetbiologisch bedrijfssystemenonderzoek optwee locaties namelijk op
Proefbedrijf 'DeZuid'enProefbedrijf 'De Noord'.In1997 werd Proefbedrijf 'DeZuid'geslotenwaarnaop
Proefbedrijf 'De Noord'mettwee bedrijfssystemen werdverdergegaan. Inhetenesysteem bleef het
teeltplanvanhet Noordelijk zandgebiedintact(systeem'DeNoord') terwijl inhetandere systeemhet
teeltplan vandeBollenstreek werdvoortgezet (systeem 'DeZuid'). Zietabel 3.
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Tabel3
Teeltplannen inhetbiologische bedrijfssystemenonderzoek.

3.
4.

Proefbedrijf 'DeNoord'
tulp
bladrammenas
narcis
gelemosterd
krokus
gras/klaver

3.
4.

5.
6.

lelie
grasAlaver

5.
6.

1.
2.

1.
2.

Proefbedrijf 'DeZuid'
tulp
bladrammenas
narcis
grasAlaver
hyacint
gelemosterd
dahlia
grasAlaver

Decultivarkeuze inhetbiologische bedrijfssysteem isgebaseerdopeenminimalegevoeligheidvoorde
belangrijkste niet-grondgebonden ziekten enplagenzoalsvuur [Botrytisspp.) envirusziekten.Aandeelinhet
gewasareaal of marktwaarde warenhierbij minder bepalendefactorente meer daar demarkt nogeen
onzekerefactor was.Bijdekeuzevandecultivar isgelet opziektegevoeligheid,bladvorminverbandmet
mogelijkhedentot mechanische onkruidbestrijding, bloemkleur (tochvanwege markt) engevoeligheidvoor
virusoverdracht door luizen.Opbasisvanvoortschrijdende inzichtenwerd inlaterejaren (on)gevoeligheid
voor vuur hetbelangrijkste criterium bijdekeuzevancultivars vantulp enlelie.
Sommige cultivars die inhetfuturistische systeem enlater inhet biologische systeem lagenop Proefbedrijf
'DeZuid' zijnnietvoortgezet op Proefbedrijf 'De Noord' :mettulp 'Oxford'werdenop Proefbedrijf 'DeZuid'
goede resultaten gehaald zodatop Proefbedrijf 'De Noord'er bewustvoor gekozen isdezecultivar niet
meer inhetbiologische systeemopte nemen.Hetzelfde geldtvoor denarcis 'Ice Follies'dievanwege
ongevoeligheidvoor demeeste ziektes uithetteeltplan vanProefbedrijf 'De Noord'geschrapt is.Hetverder
zoekennaar mogelijkheden omanderecultivars biologischtetelenwerddaarbij belangrijker geachtdan
succestecontinueren.
InTabel (bijlage) staandecultivarsvermelddie inhetbiologische systeemwerdengeteeld.Vermeldwordt
ookwelkevandeinhetbiologische systeemgeteelde cultivars eveneens inéénvanbeide geïntegreerde
systemenlagen.

3.4

Gewasbescherming

Inhetbiologisch systeem iseengoede bedrijfshygiëne vanhetgrootste belangomziektes enplagente
beheersen.Preventie ishetuitgangspunt; hetgebruik vanmiddelen komtopdelaatste plaats,voor zover
mogelijk dit almogelijk of efficiënt is.Erbestaan overigens nauwelijks mogelijkheden omcorrigerend inte
grijpen.
Degewasbescherming isgebaseerdopmeerdere principes dieinvolgordevanprioriteit alsvolgt zijnaan
tegeven:
• Vruchtwisseling. Eenruimevruchtwisseling mettussenteelten engroenbemestersmet mogelijkheidom
extra sanitaire maatregelente nemen(inundatie,tagetes)
• Cultivarkeuze. Resistentie enongevoeligheidtegenover ziektes enplagenwarendecriteria bij
cultivarkeuze
• Bedrijfshygiëne.Vermijdenenafvoerenvaninfectiebronnen.
• Teeltmaatregelen. Dunner planten,drieregelteelt voor mechanische onkruidbestrijding
• Middelen.Zoweldegewasbeschermingsmiddelen vannatuurlijke oorsprong(GNO's),als biologische
middelenalsreinigingsmiddelen alslaatste redmiddel.Ditlaatsteisbeperkt mogelijk nagoedkeuring
door Skal.
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Degewasbescherming wordt indetail behandeldwaarbij achtereenvolgens dethema'svande
geïntegreerde teelt enhetbiologische antwoorderopworden behandeld:bodemgezondheid,
bolgezondheid,schimmelziektes envirus,onkruidbestrijding enbewaring.

3.4.1

Bodemgezondheid

Eengezonde bodem isuitgangspunt voor verantwoord kunnentelen.Hetzoekennaar eengezond
evenwicht inde bodem staat indebiologische teelt centraal,niet heteliminerenvanpathogenen met
grondontsmetting-of-behandelingsmiddelen. Biologische (anaërobe) grondontsmettingwaar onderzoek
naar isgedaan inhetachtergrondonderzoek, isdaarom niet opgenomenals standaardmaatregel inhet
biologische bedrijfssystemenonderzoek.
Vanwege hetequilibrumindebodem maghetnatuurlijke evenwicht zoweinigmogelijk verstoord worden
zodat maatregelen uit degeïntegreerde teelt alsdiepploegen eninundatie inhetbiologische systeem
achterwege zijngelaten.Vaneenruime rotatievan l-op-6 met opname inhetteeltplanvantweejaren
zonder rooivruchten,hetinpassenvangroenbemestersen eengoedorganische stofgehalte middelseen
mixvandierlijke mest encompost isverondersteld dat degezondheidvandebodemopgoed niveauwordt
gehouden.

3.4.2

Bolgezondheid

Eenschoonbeginvandeteeltwordt indegeïntegreerde teelt vangroot belanggeacht hetgeenzich
vertaalt ineengrote aandachtvoor plantgoedbeheer enbolontsmetting. Eenschonestartdoor elimineren
vanaandebolof aandebolrokken klevende bronnenvanziekte is hetbeginvaneenschoneteelt. Het
handmatig uitzoekenvanplantgoedvoor het plantenwaseenbelangrijke maatregel inhetbiologische
bedrijfssystemenonderzoek.
Allegewassen die indegangbare bollenteelt eenwarmwaterbehandeling krijgen(voornamelijk tegen aaltjes
ennarcissenvlieg), hebbendat inhetbiologische systeem ookgekregen.Cultivars alsnarcis'Tête-à-Tête'
werdeninschoonwater gekookt omdat dezecultivar relatief ongevoelig isvoor Fusarium[bo\rot). Om
verspreidingvanziektendoor hetkookbad-enopdiemanier door eenpartij-tevoorkomen,werdvoor
sommige gewassen encultivarsformaline toegevoegd. Formaline (o.a.handelsformaline) iseenchemisch
middel endus niettoegelaten indebiologische teelt. Eenalternatief voor formaline iser niet.Omtoch
gebruik te kunnenmakenvanformaline werd door decontroleorganisatie Skalontheffing verleendvoor het
gebruik vangangbaar plantgoed.Ontheffingvoor hetgebruik vangangbaar plantgoed zalindenabije
toekomst niet meerverleendworden.Ditzaldebiologische teeltvanbolgewassen bemoeilijken.De
bolgezondheid isthans eenbelangrijk onderwerp vanonderzoek.

3.4.3

Schimmelziektes envirus

Degewasbescherming indebiologische teelt isnaastvruchtwisseling voornamelijk gebaseerdop
cultivarkeuze enbedrijfshygiëne.
Resistentie tegen of ongevoeligheidvoor ziektes enplagen iséénvandebelangrijkste criteria geweest bij
de keuzevandecultivarsvoor hetbiologische bedrijfssysteem. Zozijnzomogelijk cultivars gekozenop
resistentie tegenvuur [Botrytisspp),zuur {Fusarium), wortelrot [Pythiumspp), kwadegrond [Rhizoctonia),
geelziek [Xanthomonas), knolrot[Fusarium) enopvirusgevoeligheid (Grijs,TBV).Zodat alsertocheen
aantasting dreigt, hetgewas er minder onder lijdt. Intabel 2 staatdeziektegevoeligheid (gebaseerdop
ervaringenvande inhetbiologische bedrijfssysteem geteelde cultivars vermeld(Keulenvan, 1993).Van
niet allecultivars isdeziektegevoeligheid weergegeven. Delelie'Prato'isniet opgenomen indeenquêtedie
tengrondslag lagaandeze inschatting vangevoeligheid door telers ('Prato'iseennieuwe cultivar).Dahlia
maakte geenonderdeel uitvandeenquête.
Eengoede bedrijfshygiëne iseropgericht ominfectiebronnentevoorkomen ente elimineren.Ter
voorkomingvanziektebronnenworden niet alleendetulpen maar ook hyacintenennarcissen gekopt:
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bloemenzijnbijnarcis eenbelangrijke invalswegvanEngelsvuur. Omdebloem alsinfectiebronte
elimineren isook hetplantgoedvanhyacint gekopt. Dekoppenwordenvanhetperceelverwijderden
gecomposteerd. Hetzelfde gebeurt metdegewasresten; door doodgewasmateriaalvanhetveldte
verwijderen wordt eeninfectiebronvoor schimmelsvoorkomen.

Narcissen werdeninhetbiologischebedrijfssystemenonderzoekgekoptominfectiemetEngels vuurte
voorkomen.
Eenandere hygiëne maatregel bestaat uit hetverwijderenvanziek materiaal.Bijtulpenwordenrond
opkomst stekers- deprimaire infectiebron vanvuur- gezocht enuitgestoken. Later inhet groeiseizoen
worden door vuur afgestorven bladerenhandmatiggeplukt enverwijderd. Dedoelmatigheidvandeze
handeling isdiscutabel zodat hetdelaatstejaren niet meer isuitgevoerd.
Voor luisbestrijding (vector virusoverdracht) iseengrotere biodiversiteit vanbelang:eenrijkereflorain
slootkantentrekt eenrijkerefauna aanmet eengrotere kansopaanwezigheidvaneennatuurlijke
bestrijding (of althans intoom houden) vandeluizenpopulatie.Voor luis-eninsectenbestrijding staatvoor
debiologische bollenteelt eennatuurlijk pyretrumter beschikking maar enigeterughoudendheid metdit
middel moetworden betrachtvanwege degeringe effectiviteit ende bredewerkingvandit middelwaarmee
ookveelnatuurlijke vijandenvandeplagen bestredenworden.
Eenandere maatregel die medegericht wasophetvoorkomenvanziekteswashetdunner planten:het
strevenwastulpen rondde 10%dunnerte plantendaninhetgeïntegreerde systeem.Dunner plantengeeft
naarverwachting eenopengewas met eenminder vochtig microklimaat. Eenminder vochtig microklimaat
geeft eenlagere kansopaantasting metvuur. Deeffectiviteit vandunner plantenwordtthans onderzocht.

3.4.4

Onkruidbestrijding

Deonkruidbestrijding inhetbiologische systeem isgebaseerd op hetbelemmerenvandeontwikkelingvan
onkruid door middelvanstrodek enhet mechanisch bestrijden vanonkruid.
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3.4.4.1
Strodek
Voor devoorjaarsbloeiers wordt voor deonkruidbestrijding hoofdzakelijk gebruik gemaakt vaneendik
strodek (30ton/ha). Ditstrodek biedteengoede onkruidonderdrukkende werking mits hetgoed
aaneengesloten isenmits hetveldschoon iswanneer hetstrodek wordttoegediend. Daaromwordtvoordat
hetdekwordt aangebracht hetveldonkruidvrij gemaakt door middelvanbrandenof mechanisch door
middelvanvlakken.Inhetvoorjaar wanneer hetbolgewas opkomt, moet hetstro gehakseldwordenzodat
hetgewas gemakkelijk door hetstro heenkomt. Hetgehakselde stro kanvervolgens vastgelegdworden
met cellulose omwegwaaientevoorkomen.Ditblijkt niet altijd nodig:alshetgewas er doorheen komt,
houdt hethetdekvast. Essentieel bijonkruidbestrijding met strodek isdat het strodek goedaaneen
gesloten blijft.Alshetonkruid uiteindelijk toch doorkomt, kanalleennogmaar bestreden wordendoor
handmatigwiedenomtevoorkomen dat onkruiden zaadvormenenzichvermeerderen.Schematisch isdeze
vormvanonkruidbestrijding weergegeven intabel4.
Tabel4
Onkruidbestrijding door middelvanstrodek invoorjaarbloeiers (hyacint,narcis,krokus,tulp).
Tijd
Halfoktober

fase
naplanten:

November/december
Gehelewinter
Maart

vanaf opkomst

handeling
planten
cellulose spuiten
branden(ofvlakken)
stro dekken
strodek bijwerken
strohakselen
(strovastleggen met cellulose)
wieden(indiennodig)

Aanonkruidbestrijding met strodek klevenechter meerderenadelen.
• Eriseengrotere kansop nachtvorstschade: stro isoleert dewarmte dieafgegevenwordt door de
bodemwaardoor hetgewas bovenhetstrodek eerder bevriest. Deisolerende werkingvanstro werkt
twee kantenop:dewarmtevandezonbereikt debodem nietwaardoor debodemtemperatuuronder
strodek lager ishetgeeneennadeligewerkingheeft opdemineralisatiediedanlater opgangkomt.
Daar staattegenover dat hetdek uitdrogingvandebodem kanvoorkomen;bovendien kaneenkoelere
bodem positief werkentegenbodempathogenendie pas bijhogeretemperaturen actiefworden.
• Bovendiengeeft vers stro problemen metgraanopslag. Ditprobleem valttevoorkomen door oudstro
tegebruiken(hergebruik vanstro) dochdit isbewerkelijk ennietaltijdgoedtekrijgen.
• Stro legttijdensteelt stikstof vast(hoge C/N-verhouding)waardoor deze stikstof niettengoede komt
aandevoedingvanhetbolgewas.
Momenteel zijnafdekmaterialen inonderzoek die deze eigenschappentendeleniethebben.
3.4.4.2

Mechanische onkruidbestrijding.

Eenandere methodevanonkruidbestrijding is mechanisch: schoffelen ofwiedeggen.
OpProefbedrijf 'De Noord'werd in 1992/93 inhetexperimenteel-geïntegreerde (systeem
geëxperimenteerd metdrieregelig plantenteneinde onkruid mechanischte kunnenbestrijden. Lagere
opbrengsten inhetexperimenteel-geïntegreerde systeemten opzichte vanhetgeïntegreerd systeem
werdentoegeschreven aandezedrieregelteelt waarna dedrieregelteelt weer werdvervangen door
vierregelteelt. Naaraanleidingvandeze bevindingen isaanvullendonderzoek verricht naar deinvloedvande
drieregelteelt. Proevenmettulp(hetgewaswaarvangewasspecialisten veronderstelden datde mogelijk
nadelige effectenvandrieregelteelt hetgrootst zoudenzijndoor deverticale gewasstand) inLissetoonden
echter aandatdrieregelteelt geenlagere opbrengsten veroorzaakten danvierregelteelt. Inhet biologische
systeemwerddedrieregelteelt tenbehoevevandemechanische onkruidbestrijding toegepast.
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Bijdevoorjaarsbloeiers verdient het strodek over hetalgemeendevoorkeur. Dezevoorkeur is
gewasafhankelijk: indehyacint heerst huiver om mechanisch onkruidte bestrijden omdat mendan
veelvuldig met machines door hetveldheengaat. Hyacintentelers vermijdenzoveelmogelijk door hetveld
te gaaninverband metverspreidingvangeelziek (Xanthomonaä. Omdezeredenwordt mechanische
onkruidbestrijding indehyacint minder opportuun geacht.
Bijdevoorjaarsbloeiers speelt dat het strodek voldoende onkruidremmendewerking heeft zodat hetgewas
algerooid isvoordat onkruidzichgoedenwelkanontwikkelen.Bijnarcis bemoeilijkt een onregelmatige
groei enopkomst (narcis komt nogal'breed'op)eenmechanische onkruidbestrijding; bijkrokusvormt het
hangende loof eenbelemmeringvoor mechanische onkruidbestrijding .Vandegeteelde voorjaarsbloeiers
wordt alleentulpvanwege derechtopstaande gewasstand geschikt geacht omhetonkruid mechanische
bestrijden.
Ookbijmechanische onkruidbestrijding iseenschoon onkruidvrij beginvanhetgrootste belang zodatook
bijmechanische onkruidbestrijding hetveldvoordat hetwinterdek wordt aangebracht, gebrandof gevlakt
wordt.Tenbehoevevanhetmechanischschoffelen dientinhetvoorjaar hetstroverwijderdteworden.
Zolanghetgewas nogineenprilontwikkelingsstadium iskangewiedegdwordenwaarbij alhetonkruid
volbedswordt bestreden.Zodra hetgewas echter groter wordt, geeftwiedeggenteveelschade zodat
alleennoggeschoffeld kanworden.Hiermeewordt alleenhetonkruidtussenderijenbestreden;hetonkruid
inderij blijft hierbij onaangetast. Sinds kort bestaat de mogelijkheid hetonkruid inderijmeteen
vingerwieder te bestrijden (inontwikkeling). Schematisch isdemechanische onkruidbestrijding vande
voorjaarsbloeiers weergegeven intabel 5.
Tabel5
Mechanische onkruidbestrijding invoorjaarbloeiers (tulp).
Tijd
Halfoktober
Eindoktober
November/december

fase

Februari/maart

vanaf opkomst
gewas groeit
gewas groter
gewaste groot

April

naplanten:

handeling
planten
cellulose spuiten
brandenofvlakken
strodekken
(stro verwijderen)
wiedeggen
schoffelen + vingerwieder
wieden(inderij)

Onkruidbestrijding indezomerbloeiersgeeft grote problemen.Ditgeldt overigens ookvoorde
geïntegreerde teelt waar opdeproefbedrijven gemiddeldtussen de 150en250wiedurenjaarlijksper
hectare nodigwarenomhetveldvoldoende onkruidvrij te houden(Snoek, 2001).
Onkruidenindebiologische teelt vandezomerbloeiers worden bestreden door schoffelen enwiedeggen.
Bijleliewordt nahetplantendebodem stuifvrij gemaakt met cellulose.Vlakvoordat hetgewas opkomt
wordt gebrand.Schoon beginnen isvoor demechanische onkruidbestrijdingvanhetallergrootste belang;
zodra onkruidwat groter is,iswiedeggen nauwelijks nogeffectief. Zodrade plantenopkomenwordt omde
4 à5dagengewiedegd.Lelieskomenzeer onregelmatig (quaplaats:niet netjes inderij)opzodat
schoffelen geenoptieis.Wiedeggeniseffectief wanneer deonkruidplantjes nogheelkleinzijn
(kiembladfase).Daarom moet hetwiedeggen omdepaar dagenherhaaldworden,liefst bijdrogendweer.
Wiedeggenkantotdat delelieplantente grootworden; dangeeft wiedeggenteveel schade aanhetgewas.
Daarnakanmechanisch noghetonkruid indepadenbestredenworden;voor deonkruiden ophetbedis
geenandere bestrijding danwieden.
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Wiedeggeninlelie.
Bijdahliawordt vier wekenvoor hetplanteneenvalszaaibedgemaakt. Dedaar ontkiemende onkruiden
wordenvlakvoor hetplantengebrand of mechanische verwijderd bijhetvlakken.Voordat destekken
geplant worden,wordt cellulose gespoten.Dahliastekkenverdragen geenwiedeggen:daarvoor staande
stekkente losindegrondenishetgewaste bros. Hetbreekt gemakkelijk af. Daaromkanalleentussende
rijengeschoffeld worden.Inderij moet hetonkruid handmatigverwijderd worden.Gebruikvande
vingerwieder indahliawordt nogonderzocht. Hetschoffelen kandoorgaantotdat hetgewas groter wordt
endichtgroeit. Naverloopvantijdvormt dahlia eenvoldoende dichtgewas omonkruidgroei ophetbed
tegente gaan.(Zie
Tabel6)
Tabel6
Onkruidbestrijding zomerbloeiers
Lelie
Tijd
Half maart
Beginapril
April/mei
Eindmei
Dahlia
Tijd
Maart
Halfmei
Naijsheiligen
Beginjuni
Halfjuli

fase

handeling

naplanten:
voor opkomst
vanaf opkomst
gewaste groot

planten
cellulose spuiten
branden
wiedeggen (omde 5dgngedurende 4 à6wkn)
padenfrezen + wieden

fase

handeling

ruimvoor planten
vlakvoorplanten:

valszaaibed maken + cellulose
brandenofvlakken of beddenfrezen
cellulose spuiten
stekkenplanten
schoffelen (omde 14dgn;totaal 3 keer),wieden
padenfrezen + beetje wieden

gewaste groot
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3.4.5

Bewaring

Tijdens debewaring kunnenindetulpengalmijtenvoor grote aantastingen zorgen,wat kanleidentot
aantasting indebloemof inextreemgevaltot geenopkomst. Inhetgeïntegreerde systeem iseenshet
geheletulpengewas verlorengegaandoor eengalmijtaantasting.
Bijleliekunnenmijten hetplantgoed aantastenterwijl ook Pénicilliumeen probleem kanvormen.
Tegendemijtenindeschubbenwordt deroofmijt Hypoaspisacu/eiferingezel Incombinatie met'koken'van
hetplantgoedeninvriezenkanderoofmijt effectief ingezetworden inlelie.TegenPénicilliumzijnnoggeen
goede biologische oplossingenvoorhanden.

3.5

Bodemenbemesting

Voor debiologische teelt isdebodemvanelementair belangvoor engoede productie. Debodem iser
meer danalleeneenmediumwaar planteningroeien:hetis eenbelangrijke basisvoor eenevenwichtig
productiesysteem. Indeze paragraaf eerst aandachtvoor debodem envervolgens voor debemesting.

3.5.1

Bodem

DegrondopProefbedrijf 'DeNoord'geldt nietalstoplocatie voor de bollenteelt. Debodem bestaateen
opgebrachte zandlaagvan60tot 120 cmopeenkleiige ondergrond.Hetzandwas relatief fijnen
slempgevoelig. Drainage ligtop80 cmdiepte. Uitbodemkaartenvanhet Noordelijk Zandgebiedblijktdat
Proefbedrijf 'DeNoord'gelegen isopderandvanhetgebieddat nogalsgeschiktvoor bloembollenteelt
wordt beschouwd;meer oostwaartswordennauwelijks bollengeteeld.
Indeaanloop naar deaankoopvan'DeNoord'isdebodem beoordeeld door bodemdeskundigen.Hun
oordeelwasdatdegrond'matiggeschikt'wasvoor bollenteelt metteverwachten problemen ophetgebied
vanstagnerende drainage enslemp.Opomliggende percelenenbedrijven zijndanookde laatstejaren
ingrijpende structuurverbeterende maatregelen genomen(bezanden,opbrengen nieuwebovenlaag).
DebodemvanProefbedrijf 'DeZuid'wordtwelalsgoede bollengrond beschouwd.Debodem bestaatuit
afgegraven geestgrond met eendiepe,grofkorrelige zandlaageneengrondwaterpeil opongeveer 60cm.
Debodemwasnietgedraineerd maarvoorzienvanbronbemalingopcirca eenmeter diepte.

3.5.2

Bemesting.

Debemesting indebiologische teelt isgebaseerd opmeerdere principes die involgorde vanprioriteit als
volgt inde RichtlijnenvanSKALvoor biologische productie zijnaangegeven(SKAL,2000).
Devruchtbaarheid endebiologische activiteitvandebodem moetenworden behouden/ verhoogd door:
a) Deteeltvanleguminosen(vlinderbloemigen),groenbemesters ofdiepwortelende gewassen ineen
meerjarigvruchtwisselingsschema
b) Inwerkenvan(bijvoorkeur uitdebiologische veehouderij afkomstige) dierlijke mest
c) Inwerkenvanander aldannietgecomposteerdorganische materiaal
d) Aanvullende bemesting metandere goedgekeurde (voornamelijk organische) meststoffen isalleen
toegestaan alsdedrievorige punten nietvoor eenadequate bemesting kunnenzorgen.

3.5.2.1

Organische stof

Voldoende organische stof indebodem iscruciaalvoor delandbouwinhetalgemeenenvoor biologische
landbouw inhetbijzonder. Hetbelangvaneengoede organische stofvoorziening isopschrale zandgrond
deste belangrijker omdatorganische stof eengrote rol speelt als leverancier enbuffer van
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voedingselementen (adsorptiecapaciteit). Bovendien bepaalt organische stof deleefomgevingvoor
bodemorganismes hetgeenvaninvloed isopzoweldemineralisatiesnelheidalsdeweerbaarheidtegen
ziektes enplagen.Daarnaastvormt organische stof eenbindmiddelvoor deminerale delenvandebodem
(bepaalt samenhangenporositeit) envormt heteenbuffer voor dewaterhuishouding. Omslechtsenige
belangrijke functies tenoemen.
Eris naar gestreefd hetorganische stof gehalte indebouwvoor te handhavenopcirca 1,3%.
Omhetorganische stof-gehalteoppeilte houdenwerdeigencompost gebruikt aangevuld metGFT.Waarin
degeïntegreerde systemengezocht isnaar organische meststoffen met eenzolaagmogelijk gehalteaan
mineralen,geldt deze restrictie nietvoor het biologische systeem. Degewassenzijnhierjuist grotendeels
afhankelijk vandestikstofnalevering uitdeorganische bemesting.Decompost bevat meer stabiele humus
enistoegediendvanwege debijdrage aaneenduurzamer organische stof.

3.5.2.2
Stikstof
Destikstofbemesting vormt eenknelpunt indebiologische bloembollenteelt.
Opbasisvande stikstofopname,-recovery en-mineralisatie isdebenodigde stikstofgift voor dezes
gewassenvastgesteld (DeRuyter enJansma, 1994)
Gewas
Tulpenhyacint
Lelie
Narcis
Krokus
Dahlia

kg stikstof per ha
175
110
95
90
80

Dezegetallenzijnvastgesteld voor degangbare engeïntegreerdeteelt endienenbijgebrek aanvoldoende
gegevens voor deopnameindebiologische teelt ook als leidraadvoor debiologische bemesting.
Debemestingwerdopdeproefbedrijven grotendeels opbouwplanniveau uitgevoerd.Erwerden grasAlaver
engroenbemestersgeteeldconform deeerste bemestingsrichtlijn. DegrasAlaver wasgeplaatst voorde
meest stikstofbehoeftige gewassentulp,hyacint enlelie.Voorafgaand aantulp enhyacintwerd bovendien
dierlijke mest indevormvanpotstalmesttoegediend.
Met nameindevoorjaarsbloeiers isaanvullende stikstofbemesting nodigomdatvroeg inhetvoorjaar bijde
danlage bodemtemperaturendemineralisatie slechts langzaamente laatopgang komt. Daaromis
gezocht naar relatief snelwerkende organische meststoffen die nahetplantenkunnenwordentoegediend.
Opgewasniveauwordt bloedmeel ofvinasse-kaligegevenalsaanvullendebemesting.
Drijfmestwordttoegediendvoor detussengewassen.
AangrasAlaver wordt inprincipe geenextra meststoffen toegediend. Klaver isinstaat omstikstof uitde
luchtte bindenenhetgras kanhiervanmeeprofiteren.
Momenteelwordt geëxperimenteerd metfertigatie waarbij met gefilterde drijfmest Nnaar behoeftekan
wordentoegediend.
3.5.2.3

Fosfaat en kali

Richtlijnvoor fosfaat-enkalibemesting isdebodemvoorraad,dezogenaamde bouwplanbemesting.De
streefwaarden diehiervoor aangehouden zijn, zijnterugtevindenin2.3.5.
Wanneer hetPw-of K-getalbovenhet streeftraject lag,werdgeenaparte bemesting uitgevoerd.Wanneer
hetPw-of K-getalzichbinnenhet streeftraject bevindt,werdendefosfaat-enkaligiften afgestemd opde
afvoer met hetgewas.
Wanneer het Pw-of K-getalonder hetstreeftraject belandt,wordt bovenop deafvoer methetproducteen
zogenaamde reparatiegift metorganische meststoffentoegediend.
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Deafvoer vanfosfaat enkaliummet het leverbaar product (ca. 30-50 kgP205A\a of 75-110kg K20)wordt
veelalalmeer danvollediggecompenseerd door deaanvoer via organische bemesting (dierlijke mest,
compost enstro).
Voorfosfaatbemesting isThomasslakkenmeelindebiologische teelttoegelaten;voor kalibemesting staat
Patentkali ook inde biologische teeltter beschikking.

3.6

Natuur enlandschap

Hetbehoudenbevorderenvannatuurwaarden iseenbelangrijk onderdeelvaneenbiologische
bedrijfsvoering.Omdebiodiversiteit ophet bedrijf te vergroten zijnheggenvoorzien,iseen
slootkantbeheer ontwikkeldgericht opeenzogroot mogelijke gevarieerdheidvanvoorkomende plantenen
zijnnestkastengeplaatst.
Hetslootkantbeheer wasgericht opverschraling door afvoer vanmaaiselindeeerstejarenteneinde
bloemrijkheidte bevorderen eneenverschuiving naar soortenvoor armere grondte bewerkstelligen.In
laterejaren ishetslootkantbeheer gericht op hetzoveelmogelijk intact latenvanhetzich ontwikkelende
evenwicht.
Insamenwerking metde Dienst RuimteenGroenvandeprovincie Noord-HollandendeStichting
Landschapsbeheer Noord-Hollandiseennatuurplanopgesteld (StokkersenVandenBerg, 1993). Bijelke
beheersmaatregel stonddeinpasbaarheid binnende bedrijfsvoering voorop. DeafdelingOnderzoeken
informatie vandeDienst Ruimte enGroenvolgde deresultatenvandenatuur bevorderende maatregelen.
Bijnatuurbeheer isgeenonderscheid gemaakttussendebiologische engeïntegreerde systemen(Snoek,

2001).

Slootkantbeheeropdeproefbedrijven wasgericht ophetvergroten vandebiodiversiteit.

3.7 Afval
Bijdeteeltvanbloembollen komtveelplantaardig materiaalvrij zoalsbloemkoppen,loof, stro,pelafvalen
maaiselvandeslootkanten.Waar indegangbare teelt dit materiaal alsafvalwordt bestempeld,vormt het
indebiologische teelt eenbelangrijk onderdeelvandekringloop eniseenbasisprincipe ditmateriaalzo
veelenzogoed mogelijk binnenhetteeltsysteemte houdenenzodoende de kringloop zogoedmogelijk
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geslotentehouden.
Opdeproefbedrijven zijnombedrijfshygiënische redenen allegewasresten vanhetveldafgevoerden
gecomposteerd. Gewasresten dieop hetveldblijvenliggen kunneneenvolgendejaar bijvoorbeeld eenbron
vaneenvuurepidemie zijnterwijl bijeengoede composteringeenkiemvrijproduct indevormvancompost
wordt verkregen.(Anonymous, 1999). Ookalhetoverige organische materiaal iszoveel mogelijk verzameld
engecomposteerd. Hetresultaat vandecompostverwerking, deeigencompost, isophetbedrijf ingezet
voor deorganische stofvoorziening envoor deinstandhoudingvandebodemgezondheiden vruchtbaarheid.
Eengoede samenstelling(C/Nverhouding),vochtgehalte, opbouw enmengingvanhetafval isdebasisvoor
eengeslaagde compostering.Voor eengoedcomposteringproces isbij hetopzettenvaneencomposthoop
eenC/N-verhoudingvan2040 optimaal.Compostering iseenaëroob proces.Wanneer detemperatuur in
degehele hoopvoldoende langbovende 50-55°C isgeweest,zullenziektekiemen enonkruidzaden niet
overleven(Wondergem, 1994; BollenenVolker, 1990). Hetuitlekkenenverlorengaanvannutriëntenuit
eencomposthoop kanbeperkt blijvendoor dehoopinhetnajaar (inregenrijke periode) afte dekkenmet
daartoe geschikt materiaal(o.a.Top-texdoek).

3.8

Bedrijfsresultaat en productkwaliteit

Hetfinanciële bedrijfsresultaat isderesultante vandetotale bedrijfsvoering. Eengezonde bloembollenteelt
heeft alleenbestaansrecht wanneer hetbedrijfsresultaat ook oplangetermijnvoldoende rendement biedt.
Dekwaliteit enopbrengstvanhetleverbaar enhetplantgoed zijntwee belangrijke indicatorenvoor het
succesvaneenbiologische bedrijfsvoering. Beide bepalenimmersvoor eengroot deelhetfinanciële
bedrijfsresultaat. Eengoede kwaliteit vanhet leverbaar product isookvanuit deketengedachte een
randvoorwaarde voor hetbestaansrecht vande biologische bollenteelt oplangetermijn.
Naastdeopbrengsten zijndekostenbepalendvoor hetbedrijfsresultaat. Ominzichtteverschaffenoverde
kostenstructuur, zijnkostprijsberekeningen uitgevoerd.Aandehandvandekostprijskanbepaaldwordenof
degerealiseerde marktprijsvoldoendeis.
Omdeproefbedrijvenenigszinstekunnenvergelijkenmetpraktijkbedrijvenzijndeopbrengstenper €100
kostenberekend.
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Resultaten
Indit hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaanopdeteeltresultaten endefactoren die deze teeltresultaten
beïnvloed hebben.Achtereenvolgens komendebijzonderhedenvandeteelt, degewasbescherming,de
bodemgezondheidendebemesting aandeorde. Indelaatste paragrafen komenderesultaten ophet
gebiedvanhetverwerken vangewasresten,hetnatuurbeheer endebedrijfseconomische resultatenaan
bod.

4.1 Teelt
Vandegewassenwordt eenglobaalteeltschema metdeaanwasgegeven.Daarnaastwordende
teeltbijzonderheden beschreven.Bijdeteeltbijzonderheden wordt aandacht besteed aandepuntenwaarop
debiologische teeltverschilde vandegangbare engeïntegreerde praktijk.
Degroeiseizoenen warenbij benadering(gestippeld devariaties door seizoenenencultivars) alsvolgt:
janfebmrtaprmeijunjulaugsepoktnovdecjanfebmitaprmeijunjulaug sep okt
Tulp
Narcis
Hyacint
Krokus
Lelies
Dahlia
GrasAlaver

4.1.1

Zaaienenonderwerken afhankelijk vanvoorgaand envolgendgewas

Tulp

Deteelt vantulp inhetbiologische systeem kanalsinfiguur 2wordenweergegeven:
Figuur 2 Groeischemabiologische tulp
Jaar 1

Jaar 2

geplant
..^. Leverbaar als
telgoedca.
208.000
stuks 10/-

Deweergegeven getallenbetreffen hetgemiddeldevandecultivars diegedurende minstensdriejaar op
beide proefbedrijven zijngeteeld(zietabel 13)
Eenvergelijking met hetgeïntegreerde systeem isvoor tulp niet opportuun aangezien niet dezelfde cultivars
inzowelhetbiologische alsinhetgeïntegreerde bedrijfssysteem hebbengelegen.Decultivar 'RedRiding
Hood' isweliswaar gelijktijdig inbeide systemengeteeld maar hetgeïntegreerde systeem registreerde een
misoogst door eengalmijtaantasting(zieparagraaf 4.2.4) zodatteweinigseizoenenoverblijvenomeen
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vergelijking zinvolte maken.Decultivar 'Yokohama'is éénseizoengeteeld maar vervolgens uit hetsysteem
geëlimineerdvanwege degevoeligheidvoor galmijt.
Vantulpwordt eendeelvandeoogst afgeraapt enalstelgoedverkocht; derestwordt gereserveerd als
plantgoedvoor hetvolgendeseizoen.Heteerstejaar dateencultivar inhetbiologische systeemgeteeld
werd, iszoveelmogelijk plantgoed afkomstig uit hetfuturistische of hetgeïntegreerde systeem gebruikt;
wasdat niet mogelijk zoals bijnieuwecultivars,danwerd plantgoedaangekocht uitdegangbareteelt bij
gebrek aanbeschikbaarheidvanbiologisch uitgangsmateriaal. Omdathetplantgoed indelaterejaren uitde
biologische productie komt ishetuitgangsmateriaal ookbiologisch.
Plantgoedbeheer werd bijdeopzetvanhetbedrijfssystemenonderzoek niet beschouwdalseenbelangrijk
aandachtspunt. Inhetalgemeengeldt datdeaandacht inhetbedrijfssystemenonderzoek meer ophetveld
lagdanindeschuur. Hierdoor iser aanvankelijk teweinig aandachtaanplantgoedbeheer besteed.Bij'Red
RidingHood'en'Purissima'tradallengs meer extremeverklistering opterwijl van'Oxford'juistteweinig
plantgoedwerdgeproduceerd. Inhet biologische bedrijfssysteem is incidenteel(gangbaar) plantgoed
bijgekocht bijcultivars als'Oxford'dieweinig plantgoed produceren. Infiguur 3 isdeaanwasvande
verschillende cultivars weergegeven.'Oxford'werd op Proefbedrijf 'DeZuid'geteeld;deoverige cultivars op
Proefbedrijf 'DeNoord'.
Figuur 3
Aanwasvandebiologisch geteeldetulpencultivars dieminstens 3jaar opeenlocatie geteeld zijn.
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Deaanwaswasinsommigejaren nagenoeg nihilensomszelfs negatief. Deslechte groeivan'îledeFrance'
in 1996/97 istoete schrijven aaneengalmijtaantasting. Waar degeïntegreerdetulpenin 1996/97 een
complete misoogst registreerden door galmijt (Snoek, 2001) wasdebiologische 'îlede France' slecht
maar niet catastrofaal. Deoverigetulpencultivars warendatjaarjuist aangekocht enkwamenniet uitde
bewaring metdegenoemdegalmijtaantasting. Deslechte resultatenvanseizoen 1998/99 zijntoete
schrijvenaanfeit dattwee cultivars naovervloedige regenval inhetnajaar pas indecember onder (te)natte
omstandigheden geplant zijn.
Alleen'Oxford'vertoonde eenaanwas dieook ingangbareteelt alsgoedbestempeld zoukunnenworden.
Vuistregelvoor gangbaretelers iseenaanwasvan 100%.
Deaanwaswasmet 57% inhetbiologische systeem aandelage kant. Deoorzaak ligtwaarschijnlijk inhet
vervroegd afsterven door vuur enwellicht ente lage stikstofvoorziening.
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4.1.2

Narcis

Narciswordt inhet biologische systeem ineenvergelijkbaar rondgaand systeemgeteeldalstulp: vande
oogstwordt eengedeelte afgeraapt enverkocht (alstelgoed of ongeraapt) waarbij derest weer dientals
plantgoedvoor eenvolgend seizoen.Problemen metverklistering of nietgoedafrapen als bijtulp kent
narcis niet zodatookgeenplantgoed isbijgekocht.
Vanaf hettweedejaar isook innarcis hetuitgangsmateriaal biologisch.
Bijnarcis iseengrootverschil inaanwastussen kleinbloemige soorten('Tête-à-Tête') engrootbloemige
soorten(deoverige soorten inhetbedrijfssystemenonderzoek).
Degemiddelde aanwaspercentages inhetbiologische systeemzienvoor beidegroepennarcissen alsvolgt
uit:
geplant
11,2ton
24,0 ton

Groep
kleinbloemige
grootbloemige

geoogst

aanwas
105 %
66%

23,0 ton
39,7 ton

verkocht
11,8ton = 340.000 stuks
15,7ton = 246.000 stuks

Vankleinbloemige narcis('Tête-à-Tête' )wordt minder plantgoedgeplant enisdeaanwas hoger.De
leverbare bollenzijnlichter vangewicht.
Derelatief lage aanwasvandebiologische narcis (vuistregel vandepraktijk is 150 &aanwasvoor
kleinbloemige en90 à 100% voor grootbloemige) wordttoegeschreven aanEngelsvuur endeminder
effectieve reinigingvandebollen.
Vanwege deslechte ervaring met bolrot inhetgeïntegreerde systeem(Snoek,2001) zijninhet biologische
systeem geen Fusarium-gevoeligecultivars inhetsysteemopgenomen. Hierdoor was bolrot ookgeen
echt probleem inhetbiologische systeem.
Infiguur 4worden deaanwaspercentages vandebiologische geteelde narcissenweergegeven.
Figuur 4
Aanwasbiologisch geteelde narcissen opbeideproefbedrijven.
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Vannarciswerdenverschillende cultivars indezelfdejaren opdezelfde bedrijven zowelinhetbiologischeals
inhetgeïntegreerde systeemgeteeld namelijk 'Tête-à-Tête'en'Marieke'.
Inderechter grafiek wordendeaanwaspercentages vandegeïntegreerde teelt vandeze cultivars
gestippeldweergegeven. Hieruit blijkt dat degeïntegreerde 'Tête-à-Tête'inallejarenbehalve heteerste
(toendebiologischevariantwaarschijnlijk profiteerde vanderijke grondnaeenbraakperiode; zie paragraaf
3.2.2) eenhogere aanwasdus betere groei kendeterwijl er nauwelijksverschillen zijntussende biologische
enexperimenteel-geïntegreerde 'Marieke'.
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4.1.3

Hyacint

Integenstellingtot tulp,narcis enkrokus dieeenrondgaandteeltsysteemkennen,ishyacinteen
éénrichtingsteelt. Vangeselecteerde bedrijvenwordt uitgangsmateriaal indevormvanholbollengekocht.
Dezebollenworden nahollengeplant enleverenhetpluisop.Ditpluisgroeit door tot meerjarig plantgoed
endit groeit vervolgens door tot eenleverbarebol.
Opdeproefbedrijven zijnalleendelaatstejaargangen biologisch geteeld.OpProefbedrijf 'DeZuid'werd
alleendelaatstejaargang metgroot plantgoed(zetters) biologisch geteeld;op Proefbedrijf 'DeNoord'
werdendelaatstetweejaargangen biologisch geteeld.Hetplantgoedvoor deze biologische teeltenwas
afkomstig uitdegeïntegreerde systemenvoor 'Delft Blue'en'Pink Pearl';voor deoverige cultivarswerd
plantgoed aangekochtvangangbare teeltbedrijven.Hetuitgangsmateriaal voor debiologische teeltwas
derhalve nietgeheel biologisch;erwas danook geensprakevaneenbiologischteeltsysteem.Thansstaat
dewetgeving(Skal)toe dat meerjarig geteeldmateriaal dat minstenstweejaar biologisch isgeteeldals
biologischwordtverkocht.
Inhetbiologische bedrijfssystemenonderzoek isnogniet aangedurfd omverder terugte gaaninde
jaargangen.Waar misschienwel mogelijkheden liggen omgezond pluisoverte brengen naar debiologische
teelt,wordendemogelijkhedentenaanzienbiologisch hollenvandewerkbollenvooralsnog nihilbeoordeeld.
Deverwachting isdat hollenzonder gebruik vaneenmiddel omschimmelte onderdrukken leidttot teveel
ziekenzeer,voornamelijk mijtenPenicilium. Snijdeninplaatsvanhollenlevert sneller eenleverbaar product
opdoch nietallegeteelde cultivars lenenzichvoor snijden.Snijdenleidttot eenieleretros enisderhalve
voornamelijk geschikt voor deruigeretrosvormers.
Infiguur 5wordt schematisch weergegevenwelkejaargangenvanhyacint biologische geteeld zijninhet
biologisch bedrijfssystemenonderzoek. Dejaargangen linksvandeverticale streep zijnvooralsnog
geïntegreerd of gangbaar geteeld;meerjarig plantgoedonder 11isalleenop Proefbedrijf 'DeNoord'
biologischgeteeld.
Figuur 5
Groeischemavandebiologische hyacint.
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Degemiddelde groei inhet biologische systeem- omgerekend per ha-wasalsvolgt:
Jaargang
Onder 11
Boven 11

geplant
11,8ton
14,2ton

geoogst
25,6 ton,zowelplantgoedals leverbaar
28,9ton = 354.000 stuks

aanwas

118%
113%
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Erzijnevenwelgrote verschillen inaanwastussendebeideproefbedrijven: deaanwaswasindeeerste
jaren datdebiologische hyacinten op Proefbedrijf 'DeZuid'geteeldwerden,hoger danindelaterejaren
(vanaf seizoen 1997/98) toen hetbiologisch bedrijfssystemenonderzoek op Proefbedrijf 'DeNoord'werd
voortgezet. Hierbij speeltvoorts meedatvanaf seizoen 1998/99 hetplantgoedvandezetters afkomstig
wasuit debiologischeteelt terwijl indevoorgaandejarengangbaar engeïntegreerd plantgoedwas
gebruikt. Ditiseenbelangrijke oorzaakvandeafnemende aanwasindeloopderjaren; eenandere redenis
gelegen indegrond.
Proefbedrijf 'DeZuid' gold alseengoede hyacintengrond;bovendienwasdebedrijfsleider eenervaren
hyacintenteler. OpProefbedrijf 'DeNoord'isdegrondveelminder geschikt zowelquastructuur alsqua
textuur (Kramers, 1998) enhaddebedrijfsleider weinigervaring metdehyacintenteelt. Infiguur 6 isde
aanwasindeloopderjarenafte lezen;inde rechterfiguur iseenvergelijking gemaakttussende
geïntegreerde enbiologische 'Delft Blue'diegelijktijdig opdezelfde bedrijven inbeide systemengeteeld
werd.
Figuur 6
Aanwaszettersvanbiologische hyacint; 1994tot enmet 1997 opProefbedrijf 'DeZuid',ernaop
Proefbedrijf 'DeNoord'.
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Deaanwaswerdmetdejarenminderwaarbijvoor hetseizoen2000/01 geldt datdoor overvloedige regen
laatgeplant werd (december) hetgeengeengunstige invloedhadopdegroei.

4.1.4

Krokus

Krokuswordt ineenvergelijkbaar rondgaand systeem geteeld alstulp ennarcis: vandeoogstwordteen
gedeelte afgeraapt enverkocht (alstelgoed)waarbij derestweer dientalsplantgoedvoor eenvolgend
seizoen.Vanaf heteerstejaar isook inkrokus het uitgangsmateriaal biologisch. Per hageldengemiddeld
devolgendecijfers:
Systeem
biologisch

geplant
9,3 ton

geoogst
14,9ton

aanwas

60%

verkocht
5,6 ton = 597.500 stuks

Krokus isgeteeldopproefbedrijf 'DeNoord'waar inhetbiologische blok dezelfde cultivars werdengeteeld
als inbeidegeïntegreerde systemen. Eenvergelijkingtussendesystemen leertdat debiologische krokus
eenhogere aanwashad(60%)dandegeïntegreerde Gl(55%)endeexperimenteel-geïntegreerde (31%).
Bijdeevaluatievanhetgeïntegreerde bedrijfssysteem (Snoek, 2001) isreeds geconstateerd datde
geïntegreerde krokus op Proefbedrijf 'De Noord'ver achterbleef bijdepraktijkbedrijven inhet Noordelijk
Zandgebied.Depraktijk hanteert immers alsvuistregel eenaanwasvan100%.
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Eenverklaring kangezocht worden inPythium. Pythiumiséénvandebelangrijkste ziektes diekrokus
aantast. Nuis Pythiumeenzwakteparasiet dievoornamelijk gedijt alsandere micro-organismenindebodem
weinigconcurrentie kunnenbieden.Inhetbiologische systeem is meer aandacht besteed aaneen
evenwichtige gezonde bodem.Ditkangeleid hebbentot eengezonder gewas. Ditwasevenwel nietaltijdin
dewaarnemingenterugtevindenengenoemdeverklaringwerdgelogenstraft door onverklaarbare slechte
jaren inhetbiologische bedrijfssysteem. Pythium\% eenraadselachtige ziektewaarop jarenvanonderzoek
nietgoedgreep hebbenkunnenkrijgen.Zoleek eengezonde bodemmetveelorganisch stof insommige
jaren deoplossingte bieden:hetgewas bleef tot laat inhetseizoengroenenleverde eenopbrengstwaar
gangbaretelersjaloers opwaren(1998/99 infiguur 7).Hetjaar eropwashetechter op onverklaarbare
wijze eenstuk minder.
Eenandere redenwaarom krokus inhet biologische systeemvaak beter groeide daninhet geïntegreerde
systeem kangezochtworden inwaterschade: hetblokvandebiologische teelt hader minder vante leiden
danhetgeïntegreerde blok.
Krokus bleek zeer te lijdente hebbenonder deslechte structuur ende slechtewaterhuishouding vande
grondvanProefbedrijf 'DeNoord'. Eenandere mogelijke verklaringvanhet beter presterenvande
biologisch geteelde krokus kangezocht wordeninpleksgewijze verschillen inbodem ophetzelfde bedrijf en
eenandere bodemstructuur door eenandere behandelingvandegrond endeandere vruchtwisseling
(rustjaar; meer organische bemesting). Infiguur 7wordt deontwikkelingvandeaanwaspercentages inde
loopderjarenweergegeven. Hierbijvalt met namebij'Jeanned'Arc' eenafnamevanhet aanwaspercentage
waartenemen.
Figuur 7
Aanwaskrokus inhetbiologische endegeïntegreerde systemen op Proefbedrijf 'DeNoord'.
aanwaskrokus 'Remembrance'

aanwaskrokus'Jeanned"Arc'
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Lelie

Lelieswerden alleenop Proefbedrijf 'DeNoord'geteeld.Netals hyacint kent lelie eenéénrichtingsteelt:
schubbollen-aangekochtvangeselecteerde bedrijven- wordengeschubd;opdeschubbenvormenzich
nieuwe bolletjes die inenkelejaren uitgroeientot leverbarebollen.
OpProefbedrijf 'De Noord'werden alleendelaatstetweejaargangen biologisch geteeld;het
uitgangsmateriaal plantgoedvanschubwasgangbaar ofgeïntegreerd geteeld.Hetuitgangsmateriaal isin
feite nietgeheel 'biologisch' te noemenmaartweejaar biologische geteelde bollenmogenalszodanig
verkocht worden.Gezochtwordt evenwelnaar manieren omdegeheleteelt biologisch uittevoeren.
Vanwege deproblemen met Peniciliumisdeuitval bij biologisch schubbenheel hoog.Bovendienzoubijlage
groeieenextrajaargang nodig kunnenzijn. Geheel biologischtelenvanlelie isdaaromnoggeenoptie.
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Figuur 8
Groeischema lelie.Gedeelte linksvandeverticale streep komt uit degangbare ofgeïntegreerde teelt;
alleendelaatstejaargangen zijnbiologischgeteeld.
Jaar 1

JaarO

geschubd
schubbollen
geïntegreerd
ofgangbaar

Jaar 2

geplant

schubben
geïntegreerd
of gangbaar

geoogst + geplant
Plantgoed
van schub
geïntegreerd
of gangbaai

weg

• leverbaar

Dejaargangen wordenzoveelmogelijk gescheiden gehouden.Watnavierjaar nogniettot leverbaar is
gegroeid,wordtweggegooid.Degemiddelde aanwasper hawasalsvolgt:
Systeem
biologisch

geplant
10,8ton

geoogst
22,8 ton plantgoedenleverbaar

aanwas

110%

Debiologische aanwas blijft ruim achter bijdeaanwas inhetgeïntegreerde systeem die ruim 200 %
bedroeg.Alsvoornaamste redenwordenvuur envirus aangevoerd.Bijlelieisveelgezocht naar dejuiste
cultivars(zie 4.6.2)
Infiguur 9wordt deaanwasvandecultivars die minstens driejaar biologisch geteeldzijnop Proefbedrijf
'DeNoord'weergegeven.Decultivars 'Connecticut King' en'Mero Star' hebbeninsommigejaren gelijktijdig
inhetgeïntegreerde systeemgelegenzodat eenvergelijking met debiologische engeïntegreerde
teeltvariantgemaakt kanworden.Hierbijkangeconstateerdwordendatgeïntegreerde 'ConnecticutKing'
beduidendbeter presteerde dandebiologische variantterwijl bij'Mero Star' deverschillen minimaal zijn.Bij
'Mero Star' iser eentendensvanafnamevandeaanwas indeloopderjarenterwijl de biologische
'Connecticut King'juist steeds beter scoorde.
Figuur 9
Aanwasbiologische lelie(laatstejaargangen) envergelijkingtussen biologisch engeïntegreerd.

aanwas biologische lelie

biologische versus geïntegreerde lelie
500%
400%

">?

~ Connecticut King

•

300%
- Gran Paradiso

200%
100%
0%
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4.1.6

Dahlia

Dahliaisop beide bedrijvengeteeld:tot enmet 1997 opproefbedrijf 'DeZuid'envanaf 1998 op
Proefbedrijf 'DeNoord'. Erwerden ruim 180.000 stekkengeplant. Dezestekkenwerden aangekochten
warenafkomstigvaneen niet-biologischetelende leverancier. Inhet biologische systeemwerden
gemiddeld 144.000 knollenvanklasse IenIIgeproduceerd;degemiddelde uitvalwas21%.
Infiguur 10wordt hetpercentage leverbaar (aangeslagen stekkendievoldoendegegroeidzijn)
weergegeven. Decultivar 'Park Princess'heeft zowel inhetbiologische als ingeïntegreerde
bedrijfssystemenonderzoek gelegenop het laatsteteeltjaar 2001 natoengeengeïntegreerde dahlia's zijn
geteeld.Vergelijkingtussendesystemen laat ziendat invierjaar hetpercentage leverbare knollen
nagenoeggelijkwasterwijl intweejaren degeïntegreerde variant eenhoger slagingspercentage had.
Hierbij spelenechter vaakandere danteeltsysteemgebonden redeneneenrol:hetweervlak nahetplanten
bleek meer bepalendvoor hetuiteindelijke resultaat.
Figuur 10
Percentage stekken dattot eenverkoopbare knolheeft geleid indebiologischedahlia.
%dahliaknollen 'Park Princess'

% dahliaknollen van geplante stekken
100% L:r \ •• ji; • "i™; " " Ï T : - . • • • :

; . V ; it-'i>?'•"$'

Q(\o7

80%

17•—'n' i

TM

-*-

f

Ï-À

" * - - -••^-J-^W.

,,/.*&

—PorkPrince"
~ Rad Pygmy
~Orange Nugget

»

70%

PorkP.._BIO

» - - PorkPr.GI

70% - V

60%
50%

4.2

50%

^ • ' V*e

Gewasbescherming

Preventiewashet sleutelbegrip bijdebiologische gewasbescherming: door infectiebronnen zo snel mogelijk
teverwijderen isgeprobeerd de infectiedruk zo laagmogelijk te houden.Metdevruchtwisseling isernaar
gestreefd degewas-enbodemgezondheidzogoed mogelijk tehandhaven.
Alser dantochziektes enplagendreigdenopte komen,werdzomogelijk getracht handmatig inte grijpen
(vuurblaadjes plukken,ziekebollenverwijderen,wieden).Alslaatste redmiddelwerdentoegestane
gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Ineenenkelgevalwerd bijSKALontheffing aangevraagdom
middelente gebruiken diegeenbiologische toelating hadden.Hetbetrof danwelmiddelenwaarvangeen
milieuschade bekendis.

4.2.1

Bolgezondheid

Plantgoedvrijvanziektes iseenonvoorwaardelijke voorwaarde voor debiologische teelt inhetalgemeenen
indebloembollenteelt inhet bijzonder.
Allegewassen die indegangbare bollenteelt eenwarmwaterbehandeling krijgen,hebbendat inhet
biologische systeemookgekregen.Warmwaterbehandelingen dienenvoornamelijk omdoor dehoge
temperaturen aaltjes te doden.Door hetbadkunnenziektes zichechter verspreiden; redenominde
geïntegreerde engangbare teelt middelenaanhetwater toetevoegen omdeverspreidingvanziektes(o.a.
Fusariurrfi tegente gaan.Inhetbiologische bedrijfssystemenonderzoek isookformaline toegevoegd.Het
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risico vanverspreidingvanziektekiemen alseenontsmettingsmiddel achterwege wordt gelaten isgroot.Nu
isformaline eenniet-natuurlijk middel eninfeite daarom niettoegelaten indebiologische teelt. Eennietchemischalternatief voorformaline iser niet. Omgebruik te kunnenmakenvanformaline is ontheffing
aangevraagd bij SKALvoor gebruik vangangbaar plantgoed.Dezeontheffing isverkregen.Ontheffing zalin
denabijetoekomstwaarschijnlijk niet meer verleendworden.
Narcis 'Ice Follies'kreegopProefbedrijf 'DeZuid' eenwarmwaterbehandeling zonder formaline. Ditleverde
geenproblemenopomdat 'Ice Follies'eenzeer ongevoelige cultivar is..OpProefbedrijf 'De Noord'werd
welformaline toegevoegd. Eenproef met koudwater reinigeninformaline gaf inhyacint 'Pink Pearl' 94%
gezonde bollenwanneer 2,5%formaline werdgebruikttegen 33%gezonde bollenbijcontrole zonder
formaline.
Binnenhetbiologische bedrijfssystemenonderzoek is noggeenoplossingvoorhandenvoor het probleem
vanwarmwaterbehandelenvanhetbiologische plantgoed.Goeduitzoekenvanhet plantgoedomziek
materiaalvóór hetplantenteverwijderenwaseenvandebelangrijkste maatregelen omhet gebruikte
plantmateriaalzogezond mogelijk tehouden.

4.2.2

Schimmel envirus

Ineenbiologisch systeemisbedrijfshygiëne eenbelangrijke maatregel.Doorverwijderingvan
infectiebronnen wordt overlevingvanziektebronnen voorkomen.Ookwerdennaastdetulpen,leliesen
zetters vandehyacinten,hetplantgoedvandehyacinten endenarcissengekopt. Hetkoppenvannarcissen
blijkt eenbelangrijke maatregel te zijninhetvoorkomenvanEngelsvuur. Bloemenvannarcis zijnnamelijk
eeninvalspoortvoor schimmels.
Alle bloemkoppenwerdenuit het perceelverwijderd (engecomposteerd),omdatook diteeninvalspoort
voor schimmelsis.

4.2.2.1
Vuur
Ongevoeligheid voor vuurwas met namebijtulp enlelie eenbelangrijk criterium bijdekeuzevancultivars
voor hetbiologische bedrijfssystemenonderzoek.
Bijdetulpenwerden inhetbeginvandeteelt blaadjes met aantasting (spetters)verwijderd;later rond
opkomstwerden 'stekers'gezocht. Dezezijneeninfectiebronvoor vuur. Later inhetseizoenwerdendoor
vuur afgestorven blaadjesverwijderd. Dezehandmatige methode vanvuur bestrijdenvergdetussen de25
en 150 uur per haenwerdalseffectief genoeg beschouwd omhetjaarlijks te herhalen.Niettemin stierven
alle biologische tulpen- op'Oxford'naindeeerstejaren- eenmaandvoor degeïntegreerde tulpen afals
gevolgvanvuur.
Degevolgenvanvroeger afsterven door vuur zijninhetbedrijfssystemenonderzoek nietgoedtebepalen.
Feitwasweldatdebiologische tulpen eenrelatief lageaanwas kenden.Inhoeverre dezelagegroeivalttoe
te schrijvenaanvuur of aanN-bemesting of aanandere zaken,isdevraag.
Innarciswerden inhetseizoen 1996/97 door Engelsvuur aangetaste bladeren handmatigverwijderd doch
dit bleek echter geeninvloedte hebbenwant deaantasting zette door. Omdezeredenzijninlaterejaren
aangetaste bladerennietmeer handmatigverwijderd. Hetkoppenvannarcissenblijkt eenbelangrijke
maatregel te zijninhetvoorkomenvanEngelsvuur. OpProefbedrijf 'De Noord' kreegdeniet-gekopte'Têteà-Tête'alseerste problemen met Engelsvuur. Onduidelijk hierbij isof dezecultivar gevoeliger isof datdit
de invloedisvanhetniet-koppen.
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Engels vuurinnarcis
Ookdebiologische lelies stiervenalsgevolgvanvuur eerder afdandegeïntegreerde lelies op Proefbedrijf
'De Noord'.Deverschillenwarenbij deredelijk ongevoelige Orientallelie 'Mero Star' minder groot.
Orientals zijnniet erggevoeligvoor vuur enworden nauwelijks aangetast zodatergeensprake isvangrote
opbrengstderving door vuur.Aziatendaarentegen zijngevoeliger, wordenvroeger aangetast ensterven
eerder afdoor vuur. Overdeconsequentiesvanditvervroegd afsterven op hetresultaat verschillende
meningen.
Bijdekeuzevancultivars vantulp enleliewerd inlaterejarenvuurtolerantie eensteeds belangrijker
criterium.
4.2.2.2

Pythium

Waar Pythiuminhetgeïntegreerde systeem inhyacint insommigejaren schade aanrichtte,zijnergeen
echte aantastingen met Pythiumaangetroffen inhet biologische systeem.Ditkantendeleverklaardworden
doordat debodem nietverstoord iszoalsop Proefbedrijf 'DeZuid'waar eenaantasting inhyacint duidelijk
waarneembaar wasnadiepploegenwaarbij debodem ingrijpendverstoordwas.
OpProefbedrijf 'DeNoord'waar de Pythium-gevoelige krokuswerdgeteeld,is inhetbiologische blokwel
Pythiumgeconstateerd maar insommigejaren bleef hetgewas inhetbiologische systeemduidelijk groener
engezonder daninhetgeïntegreerde systeem.Mogelijk kaneenanderevruchtwisseling inhet biologische
blok geleid hebbentot eengrotere activiteit indebodem met alsgevolgeengroter afweervermogenvande
bodemtegenzwakteparasieten als Pythium.
4.2.2.3

Fusarium

Hetprobleem met FusariumopProefbedrijf 'DeNoord'isinhetbiologische systeemvoornamelijk bestreden
door te proberen problementevoorkomen.Dat Fusarium indebodemeenprobleemvormdeop
Proefbedrijf 'DeNoord'wasbekenduit hetgeïntegreerde systeem.Decultivarkeuzevoor biologische narcis
enleliewasvoor hetgrootste gedeelte ingegeven door ongevoeligheidvoor Fusarium.
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4.2.2.4

Virusbestrijding

Virusbestrijding bestaat uithetverwijderen vanziekeplanten(ziekzoeken) zodat hetvirus zichnietverder
door departij kanverspreiden enhetvoorkomenvanoverdracht door insecten(bladluis isdebelangrijkste
vector) als ervirus ineenpartij zituit.
Ziekzoekengeldt als remedie omverspreidingvanvirus binnendeperkente houden.Ziekzoekenin
voorjaarsbloeiers iseenbelangrijke maatregel omdevirusdruk te beperken.Eenlagebegindruk geeft
minder infectiekans alsdeluizenuitvliegen endeplantenaanprikken.Ziekzoeken moetgebeuren ineen
betrekkelijk korte periode alshetgewas zichtot debloei ontwikkelt. Ziekzoekenkanalleengebeurendoor
kundig personeel:viruszieke planten zijnniet altijd evengemakkelijk te herkennen.Opdeproefbedrijven is
door onvoldoende personeel minder tijdenmankracht aanwezigomhetziekzoeken uittevoeren zoalsmen
gewildzouhebben.
Metnamebij narcis Tête-à-Tête'dievirusgevoelig is(zietabel 15)is hetviruspercentage inhet biologische
systeemgestegen ,wat leiddetot degradatie vandepartij indeBKD-keuringin 1998/99

Intensiefziekzoeken waseenbelangrijkemaatregelomdeverspreidingvan virus te voorkomen.
Bijdebestrijdingvanluis spelennatuurlijke vijanden eenbelangrijke rol indebiologische bollenteelt.Een
bekende natuurlijke vijandvanluizenishetlieveheersbeestje. Deaanwezigheidvanlieveheersbeestjes wordt
zoveel mogelijk gestimuleerd door eenrijkeflora inhetnatuurbeheer (slootkanten enheggen).
Inlelieisgeëxperimenteerd mettoegelaten gewasbeschermingsmiddelen vannatuurlijke oorsprong(GNO's)
omluizente bestrijden.Inleliewordt minerale oliegebruikt omvirus 'af tevangen':alseenluis eenlelieblad
steekt, blijft hetvirus indeolielaagachter. Inhetbiologische systeem iséénjaar plantaardige olie gebruikt
(inplaatsvande minerale olie dieindegangbareteelt wordt gebruikt) maar ditgaf geenbeter resultaat(i.e.
minder virusoverdracht) danhetonbehandelde veld. Ookeennatuurlijk pyretrum(Spruzit) gafgeen
overtuigende resultaten inlelie.
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Indahlia ishetnatuurlijk pyretrumSpruzitgebruikttegen koloniserende luizen.Omdatpyretrumnogalbreed
werkt enweinigselectief is indebestrijding,doodt hetookde natuurlijkevijandenzoalsde
lieveheersbeestjes. Omdeze redenisdit GNOalleenvoor noodsituaties gereserveerd alsde
lieveheersbeestjes deluizenpopulatie nietaankunnen.Hetvirusprobleem washetgrootst bij lelie.Bijtulp
bleef hetgewas(door afsterven door vuur)niet langgenoeggroenomlastte kunnenkrijgenvoor
virusoverbrengende luizen.Deverwachting isdat alsdoor betere beheersingvandevuurproblematiektulp
langer groen blijft, hetgewas meerte duchtenzal krijgenvanvirus.

4.2.3

Onkruidbestrijding

Deonkruidbestrijdingwaseengrote uitdagingvoor hetbiologische bedrijfssystemenonderzoek:kande
biologische onkruidbestrijding uitgevoerdworden opeenmanier diegeente grote aanslagdoetopde
beschikbare arbeid.Uit
Tabel 7blijkt datover hetalgemeeninhetbiologische systeemgemiddeld meertijdisbesteedaan
onkruidbestrijding daninhetgeïntegreerde systeem.Onder de urenvoor onkruidbestrijding zijnopgenomen
deurenbesteed aanspuiten(voor degeïntegreerde systemen), handmatigwiedenenschoffelen,het
opbrengen,bijwerken&verwijderenvanstro endemechanische bestrijding (wiedeggen,schoffelen,
padenfrezen). Indetabel zijndeurenbesteedaanhethandmatigwiedenapartvermeld.Debiologische
(voornamelijk mechanische) bestrijdingvanonkruid inlelielijkt quadoelmatigheid nietonder te doenvoor de
niet alte effectieve geïntegreerde bestrijding op basisvanherbiciden.Maar degeïntegreerde
onkruidbestrijding staatwat betreft arbeidsinzet niet bepaald modelvoor wat indepraktijk gebruikelijk is.
Tabel7
Gemiddeld aantalurenonkruidbestrijding BIOenGlopdeproefbedrijven 1994-2000.
Gewas

Tulp
Narcis
Lelie
Krokus
Dahlia
Hyacint

biologischteeftsysteem
totaal
131
144
381
52
442
186

wieden
73
81
358
19
373
82

geïntegreerd en experimenteel
geïntegreerd
totaal
wieden
46
34
27
8
411
369
37
18
272
237
59
28

Inbovenstaande tabel iseenvergelijking gemaakttussendebiologische endegeïntegreerde
onkruidbestrijding opdeproefbedrijven.Telers uitdeklankbordgroep gavenaandatdearbeidsinzet inde
geïntegreerdeteelttenbehoevevandeonkruidbestrijdingveelte hoogis:indegangbare praktijk wordt niet
ofnauwelijksgewied.DeverschilleninurenbestedingtussendeBIOenGlsystemenwordenindeloopder
jaren steeds kleiner: nahetleergeldbetaaldte hebbeninde beginjaren,hebbendemensenopde
proefbedrijven deonkruidbestrijding steeds beter indevingersgekregen zoals blijkt uitfiguur 11enfiguur
12. Hetleerproces mettulp in 1995/96 hadbijvoorbeeld betrekkingop het nietgoedvastleggenvanhet
strodek met papiercellulose.Als hetdekwegwaait (zoalsdatjaar gebeurde) krijgt hetonkruid opdekale
plekken kanszichte ontwikkelen hetgeen inhetbiologische systeemdanalgauwleidttot enigehonderden
wieduren.Ookbleek intulp demechanische onkruidbestrijding in 1995/96 beduidend minder tevoldoen
danhet strodek. Inlatere jaren isintulpvoornamelijk hetstrodek toegepast alsonkruidbestrijding evenals
indeanderevoorjaarsbloeiers. Ookbijhyacint isin 1995/96 geëxperimenteerd met mechanische
onkruidbestrijding: wiedeggenenrolschoffelen.Vooralhetonkruid inderijvormdeeenprobleem zodatook
hierveelwieduren nodigwaren.Inlaterejaren bleek eendik strodek metoudstro (nieuwstro geeft
problemen metgraanopslag) ookvoor hyacint eeneffectievere methodevanonkruidbestrijding.
Insommigejarenzijnvele urenbesteed aanhethandmatigaanbrengen enbijhoudenvanhetstrodek. Dit
werk hadook door deloonwerker gedaankunnenworden.Dathethandmatigwerdgedaan heeft onder
meer te makenmetleegloop (geennuttigwerk hebbenvoor devaste arbeid) op Proefbedrijf 'DeZuid' inde
wintermaanden.
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Figuur 11
Uren(/ha/jaar) besteed aanonkruidbestrijding inBIOenGlsystemen:tulp,narcis enlelie.

Onkruidindahliawasvoornamelijk indeeerste driejaar op Proefbedrijf 'DeZuid'eenprobleem.In
1996/97 werdgeplant onder droge omstandighedenwaardoor degewasgroeitraag opgang kwam.Het
onkruidprobleem bijdahlia speeltvoornamelijk inhetbeginstadium zolang hetgewas nogniet dichtgegroeid
is. Door detrage start kreeg hetonkruidallekans zichte ontwikkelen enwarenrond800 wiedurenperha
nodigomhetergste onkruidtebeteugelen.
Dikstrodek was eenbetere manier vanonkruid bestrijdenvoor devoorjaarsbloeiers danmechanische
onkruidbestrijding.Voor dezomerbloeiersisvooralsnog demechanische onkruidbestrijding demeest reële
optie alzijner deeerste experimenten uitgevoerd met strodek inlelie.Nadeelvanstrodek isdestikstof
vastlegging (zieparagraaf 4.3.2), degrotere kansopnachtvorstschade endelageretemperatuur eronder
waardoor mineralisatietraag opgangkomt. Erwordt naarstiggezocht naar andere afdekmaterialen die
genoemde nadelenniethebben.
Figuur 12
Uren(/ha/jaar) besteed aanonkruidbestrijding inBIOenGlsystemen:krokus,dahlia enhyacint.
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4.2.4
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l

Bewaring

OpProefbedrijf 'DeZuid'wasgeenaparte bewaarcelvoor hetplantgoed uit hetbiologische systeem
aanwezigzodat hetplantgoedvandetulp 'Oxford'bewaardwerd indecelmethetplantgoeduithet
geïntegreerde bedrijfssystemenonderzoek. Hierdoor kreegook hetbiologische plantgoedeen(chemische)
ruimtebehandelingtegengalmijt mee. Degeteelde tulpencultivars inhet biologische systeemwarenonder
meer gekozenopongevoeligheidvoor aantasting metgalmijt. Decultivar 'Yokohama'isvanwegede
gevoeligheidvoor galmijt naéénjaar reeds uit hetbiologische systeemverwijderd.
OpProefbedrijf 'De Noord'wastot 1997 geenaparte celomhetbiologische plantgoedte bewaren.Het
geïntegreerde plantgoedwerddaarom eerst inde celgezet enbehandeld.Pasdaarnawerd het biologische
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plantgoederbijgezet. Doordat vermoedelijk galmijt uit deze biologische partij het reeds behandelde
geïntegreerde plantgoed herbesmette, isdegeïntegreerde tulpenteelt vanseizoen 1996/97 geheel
verlorengegaanop Proefbedrijf 'DeNoord'. Hetbiologische plantgoed -immersgeselecteerd optolerantie
tenaanzienvangalmijt- hadbeduidend minder te lijdenvandezeaantasting.
Sindseenaparte bewaarcelvoor biologisch plantgoedvoorhanden is,ishet plantgoedvantulp behandeld
met roofmijt Hypoaspisaculeifer.
Intulp blijkt roofmijt onvoldoendete werkentegengalmijt. Deroofmijt wasnietgoedbestandtegende
ventilatieomstandighedenindekuubskisten. Momenteel isaanpassingvande bewaaromstandigheden
(bewaren bij maximaal 20°C) enigszins effectief tegengalmijt.Aanalternatieventegengalmijtwordtthans
hardgewerkt.

Galmijtvormteenserieuzebedreigingvoorde tulp.

4.3

Bodemenbemesting

Inhetbiologische systeemvaltdebodemgezondheidmoeilijk loste zienvandebodemvruchtbaarheid.
Maatregelen diegenomenworden omdebodemvruchtbaarheid tevergroten zoals hetplantenvan tussenenrustgewassen,het inwerkenvanorganische mestenhetop peil houdenvanhetorganische-stofgehalte
zijnookvaninvloedopdebodemgezondheid.

4.3.1

Bodemgezondheid

Eengezondgewas ineengezonde bodem;indebiologische teelt speelt debodem eenessentiële rol inde
productiekringloop. Voor sommigetelers is debodemvoornamelijk eengroeimedium(substraat) waarinde
bollengroeienenwaarvandetextuur enstructuur (vertaald inwerkbaarheid endoorlatendheid)vaak
belangrijker zijndandevruchtbaarheid engezondheid.Voedingvanhetgewas kanimmers met kunstmest
snelopbehoefte gebracht worden enziektes/plagen kunnenmet middelen bestredenworden
Voor eenbiologische teler zijndebodemgezondheid enbodemvruchtbaarheid echter vanminstenseven
groot belangalsdefysieke eigenschappenvandegrond.
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Omdebodemgezondheid zogoedmogelijk oppeilte houdenzijnop deproefbedrijven inalle periodendat
hetlandlanger daneenmaandniet ingebruik wastussentweeteeltenvan bolgewassen tussengewassen
ingezaaid(bladrammenas, phacelia engele mosterd).Verder zijnindezesjarigeteeltcyclus twee 'rustjaren'
met niet-rooivruchten opgenomenomdebodemte latenrecupereren enomdat hetopnemenvannietbolgewassen deontwikkelingvanbolgewasspecifieke pathogenenremt. Inhetfuturistische systeemis
geëxperimenteerd metgraangewassen als niet-hakvrucht diedebodem ongemoeid laat,dieeengrote
bijdrage aandeontwikkelingvaneengoede bodemstructuur zoudenkunnenleverenendeontwikkelingvan
bodempathogenenzouremmen.Door vogelvraat (zie3.2.1) isdat experiment misluktwaarna uiteindelijk
gekozenwerdvoor eencombinatie vangras enklaver. Grasomdat hetsneldebodem bedekt ende
structuur verbetert; klaver omdat inpassenvaneenvlinderbloemigevanwege hetstikstofbindend vermogen
indebiologische teelttegelijkertijd eenbijdrage levert aandeopbouwvandebodemvruchtbaarheid.De
combinatie vangrasAlaver gaf goede resultatenwat betreft bodembedekking envoldeedinhetsysteem.
Omdezeredenisdekeuzevanhetrustgewas niet aangepast ook alkunnenvraagtekens geplaatstworden
tenaanziende stimulerende werkingopdeontwikkelingvanbepaalde bodempathogenen (zietabel 1).Zo
kandeteeltvangrasAlaver deontwikkelingvanhettrichodoride-aaltje, tabaksratelvirus, het
wortellesieaaltje enhetwortelknobbelaaltje stimuleren.
Erbestaan nauwelijks goede toetsen omdebodemgezondheid te meten.DedrukvanFusarium,Pythiumof
Rhizoctonia kangemetenworden maar hier geldt datdeaanwezigheidvandezepathogenennietwilzeggen
datdegewassenerdoor worden aangetast. Hooguit kanverondersteldwordendat bijeenruimschootse
aanwezigheiddekansopaantastinggroter is.
NietdeaanwezigheidvanFusarium is bijvoorbeeld bepalend maar veeleer hetaldanniet pathogeen zijnvan
deaanwezige Fusarium.Daarinzoudenbiotoetsen uitsluitsel kunnengevendochdeze biotoetsen zijnnog
nietvoor allegeteelde gewassen beschikbaar.
Opdeproefbedrijven zijnmonsters gestokenomdeaaltjesdruk te bepalen.Demonsters werdenonder
andere geanalyseerd opdeaanwezigheidvanPratylenchuspenetrans,Trichodoridae, Meloidogynehaplaen
overigetylenchide ensaprofage aaltjes. Deaantallen overigetylenchide ensaprofage aaltjes zeggenweinig
over ziektedruk maar meer over deaanwezigheidvanvers organisch materiaal indebodem.Overige
tylenchide ensaprofage aaltjes zijnniet-plantenparasitaireaaltjes.
OpProefbedrijf 'DeZuid'werden insommigejaren indebiologische percelenmeer wortelknobbelaaltjes
(Meloidogynehapla)aangetroffen danindegeïntegreerde percelen:maximaal 305 aaltjes per 100 mlgrond
inhetbiologische systeemtegenhooguit 5aaltjes per 100 mlinhetgeïntegreerde systeem.Voorde
Pratylenchuspenetransen Trichodoridaewarener geenverschillen.Vandeoverigetylenchide ensaprofage
aaltjes werdener inhetbiologische systeem meer geteld danindegeïntegreerde systemen:2500 aaltjes
per 100mlgrond over alle monsters vandriejaar inhet BIOblok tegen 1750 aaltjes indezelfde periode
voor hetgeïntegreerde blok. Ditduidt op meer organisch materiaal indebodemvanhetbiologische blok.
OpProefbedrijf 'DeNoord'iseenlangere reeksvanjaren beschikbaar voor devergelijkingin
aaltjesontwikkeling tussendebiologische engeïntegreerde systemen. Inhetbiologische blokwerdtussen
1995 en2001vijf keer ineenmonster meer dan 10trichodoride-aaltjes per 100 mlgrondenvier keer
meer dan 10pratylenchus-aaltjes. InhetGl-blokwerd ingeenenkel monster meer dan 10trichodoride-of
pratylenchus-aaltjes per 100mlgrond aangetroffen; inhetGEX-blokéénkeer eenmonster met meer dan
10trichodoride-aaltjes enéénkeer meer dan 10 pratylenchus-aaltjes. Dehogere drukvantrichodrideaaltjes inhetBlO-blokwordt tendeletoegeschreven aandeteeltvangrasAlaver alstussengewas. 10
aaltjes per 100mlgrondbenadertvoor deduinzandgronden dekritische grens.
Inde monsters vanhet BlO-blok zijnook meer overigetylenchide ensaprofage aaltjes aangetroffen danin
degeïntegreerde blokken.Gemiddeldwerden 2280 tylenchide ensaprofage aaltjes per 100 mlgrond
aangetroffen indeBlO-monsterstegen 1630 indeGl-monstersen 1730 indeGEX-monsters.
Dezehogere druk vanschadelijke aaltjes inhetBlO-blok heeft ertoe geleid datextra bladrammenas is
opgenomen ishetteeltplan.Verder heeft het nietgeleidtot hetnemenvanandere maatregelen dieachter
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dehandwerdengehoudenomintegrijpen bijdreigende calamiteiten zoalsdiepploegen (omschone grond
bovente brengen),inundatie (omhetwortellesie-aaltje of Rhizoctonia tuliparumXe bestrijden), demoeilijke
teeltvanTagetes(tegen hetwortellesie-aaltje) of dezichinhetexperimentele stadium bevindende
biologische grondontsmetting(onder anaërobe omstandigheden).
Bijdeevaluatievandegeïntegreerde bedrijfssystemen (Snoek,2001) is reeds geconstateerd datde
bodemvanProefbedrijf 'DeNoord'zwaar besmetwas met Fusarium.Waar inhet geïntegreerde
bedrijfssystemenonderzoek (tevergeefs) gezocht isnaar manierenomdeFusariumaantastingtebeperken,
isinhetbiologische systeem- geheelvolgens deprincipes vandebiologische teelt-vanmeet afaan
gekozenvoor minder gevoelige cultivars.
Eenander probleemvandebodemvanProefbedrijf 'DeNoord'wasdeslechte structuur waardoor de
bodemeenproblematische waterhuishouding heeft. Deslechte structuur vandegrond kenmerkte zichdoor
slemp eneenverdichte laagonder debouwvoor. Nietgeheel duidelijk isof dezeslechte structuur schadelijk
voor hetmicrolevenendegezondheidvandebodemwas.

4.3.2

Bemesting

Bijde bemesting indebloembollenteelt vormt stikstof hetkernelement. Hetisvoor eengroot deel
verantwoordelijk voor dekwaliteit endekwantiteit vandeproductie. Indebiologische teelt wasstikstof met
nameindevoorjaarsbloeiers debepalendefactor. Stikstofleverantie isafhankelijk vanbiologische
processen endie lopennietaltijd synchroonmet debehoefte vandegewassen.
Voorafgaand demeest stikstofbehoeftige gewassen inhetteeltplan (tulp,hyacintenlelie)vonddeteeltvan
grasAlaver plaats.Klaver bindt stikstof uitde lucht enlegt hetvast inwortelknobbels. Dezevastgelegde
stikstof komt later beschikbaar voor devolggewassen.GrasAlaver werd regelmatiggeklepeldwaarbijhet
maaiselbleef liggenenverteerde.Voor deteeltvanhetbolgewaswerdhet grasAlavergewas
ondergewerkt. Denaleveringvanstikstof vanhetgrasAlavergewas werdgeschat op 160kg Nperha.
Hiervanwerd64 kgbenutbaar verondersteld als hetvolggewas eenvoorjaarsbloeier wasen 112 kgalshet
volggewas dezomerbloeier leliewas.Eenzomerbloeier profiteert immers meer vandeopgangkomende
mineralisatie indezomermaanden.
Eenandere bronvanmineralenaanvoerwasdeorganische bemesting metvaste mest, drijfmest enGFT.
Devaste mest(30tonvaste rundveemestper haper keer)werdgegeven aande stikstofbehoeftige
voorjaarbloeiers tulp enhyacint. Dezemest moestvoor hetplantenwordentoegediend:de mestwetgeving
schrijft immersvoor dat dierlijke mestvoor 1september uitgereden enondergewerkt moetworden.Door
dezevroegetoediening is hetbenuttingspercentage vandevaste mest laag: hooguit 15 à25 % vande
stikstof indemestwordtverondersteldtengoedete komenaandevoedingvandevoorjaarsbloeiers. De
onderwerkverplichting voor dierlijke mestontneemt debiologische bollenteelt demogelijkheidom
bijvoorbeeld drijfmesttoete dienen inhetvoorjaar wanneer gewassenalstulp enhyacintveel stikstof
opnementerwijl demineralisatie nognietgoedopgangisgekomen.
Drijfmest (10tonper haper keer)isvoornamelijk gegevenaandegroenbemestersbladrammenas engele
mosterd. Groenbemesters hebbendeNuitdedrijfmest nodigvoor voldoende gewasgroei omfunctiesals
stuifwering enonkruidonderdrukking uittekunnenvoeren.Destikstof uitde(ondergewerkte) drijfmest wordt
vastgelegd indegroenbemesters enkomt nadatdezegroenbemesters ondergeploegd zijnlangzaamen
gedeeltelijk beschikbaar voor devolggewassen narcis,dahlia enkrokus. Drijfmest zougegevenkunnen
wordenvoordat dahlia geplantwordt waar hetvoor hetploegenwordt gegeven.OpProefbedrijf 'DeZuid'is
dit ook enigekerengebeurd.Dezepraktijk heeft geennavolginggekendop Proefbedrijf 'DeNoord'mede
vanwege detoepassingvanhetvalsezaaibed.
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Inhetbiologischesysteem werdenorganischemeststoffengebruiktindevormvancompost, drijfmest, vaste
rundveemest, aangevuldmet vinasse enbloedmeel.
GFT-compostistoegediendvoor deorganische stofvoorziening: compost bevatveelstabiele humusdieeen
betere bijdrage levertaanhetop peilhoudenvandeorganische stof indebodem dandedierlijke
organische meststoffen dievoornamelijk snelafbreekbare organische stof bevatten.GFTbevat Nmaar
deze komt dermate langzaamvrij dat hetgewas er heelweinigaanheeft.
NaastdeGFTwordt deeigencompostweer ophetlandteruggebracht. Dezeeigencompost geldt nietals
aanvoer evenminals hetaangevoerde stro datdeels op hetlandachterbleef, grotendeels met hetloofen
degewasrestenvanhetlandverwijderd enviadecomposthooplater alscompost weer teruggebracht
werd. Intabel8 wordt hetbemestingsschema weergegeven.
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Tabel8
Bemestingsschema biologische bedrijfssysteem 2001 /ha/jaar.
Gewas

meststof

Tulp, hyacint

nalevering grasAlaver
stalmest
bloedmeel
vinasse

Lelie

Narcis

nalevering grasAlaver
GFT-compost
bloedmeel
GFT-compost
eigencompost
bloedmeel
vinasse

dosering eenheid

kgstikstof

kgfosfaat

90

2m3

192
60
76

18ton
500 kg

151
60

88

18ton

151

88

500 kg

60
38

30ton
500 kg

lm3

bloedmeel
vinasse

500 kg

lm 3

60
38

Dahlia

GFT-compost
bloedmeel

18ton
500 kg

151
60

88

Bladrammenas
Gelemosterd
GrasAlaver

runderdrijfmest
runderdrijfmest

10ton
10ton

68
68

23
23

Krokus

-

Inhetbiologische systeem bestondenweinigmogelijkheden omstikstof bijte bemesten.Demogelijkheid
bestond uitdeaanvoer vanrelatief snel(dochinvoorjaar tochte langzaam)werkende'natuurlijke'
meststoffen alsbloedmeelenvinasse. Bloedmeelwerd afhankelijk vandegewasstand enmonsters
toegediend ineentot drie giften (van250 kgbloedmeel i.e. 30 kgNper haper keer).Vinasse(een
restproduct uitdesuikerverwerking) voert zowel stikstof alskaliaanenwerdgegeven inverdunde giften
van500 kgtot eenkuubper keer. Bloedmeelwerdvoor devoorjaarsbloeiers aanvankelijk vlakvoor het
hakselen(rondopkomst inhetvoorjaar) toegediend zodat hetdoor debewerkingvanhet hakselenopde
grondzoukomen.Omdatdestikstof uit hetbloedmeel langzamer beschikbaar komt daneerst
verondersteldwerd,isinlaterejarendebloedmeel indewinter voor hetaanbrengenvandikke strodek
toegediend. Ditvergroot weldekansopuitspoeling.
Eenandere redenomhetbloedmeel niet bijhethakselentoete dienen,isdevastleggingvanstikstof door
stro. Stro heeft eenhogeC/N verhouding zodat hetNnodigheeft bijhetverteringsproces. Eendeelvan
strodek verteert gedurende hetgroeiseizoen:op Proefbedrijf 'De Noord'is40%verteringgemetenen
omdat eenton stro onder laboratoriumomstandigheden 12,5 kgNkanvastleggen,iste berekenendatbij
eentoegediend strodek van 16ton,80 kgNwordtvastgelegd.
Demineralenaanvoer inhetbiologische blokwasper gewas hoger daninhetgeïntegreerde systeemmaar
doordat ertwee rustjaren inhetbiologische systeem opgenomen zijnendeze rustgewassen nauwelijks
bemest werden,isdeaanvoer vanmineralenopbouwplanniveau lager daninhetgeïntegreerde systeem.
Omdathetbenuttingpercentage vande stikstof uit dierlijke mest lager isdanvanstikstof uit kunstmest,is
aannemelijk datindevoorjaarsbloeiers diehogeeisenstellenaandestikstofaanvoer, teweinig stikstof
beschikbaar isgekomen omdeplanten naar behorentevoeden.Ditvermoedenwordt bevestigd door de
afbroeiproevenwaarin met name hyacint entulp uit hetbiologische systeem minder stikstof indebolleken
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te hebbenopgeslagen danbollenvandezelfde cultivars uithet geïntegreerde systeemof uit
praktijkbedrijven (zie paragraaf 4.6.1.2).
Inhetseizoen 2000/01 isinhetbiologische systeemgeëxperimenteerd metfertigatie indetulpen. Dit
systeemwaarmeeveelbelovende eerste resultatenwerden behaaldinhetgeïntegreerde
achtergrondonderzoek, ismetenigeaanpassingen geschikttemakenomtoetepassen binnen de
biologische landbouw.Vandierlijke dunnemestwordt eenvloeibare dunnefractie afgescheiden enin het
fertigatiesysteemgebruikt. Hierdoor kunnendierlijke meststoffen opdejuiste tijdenplaatsworden
toegediend.Indedunnevloeibarefractie zitmeer Nterwijl fosfaat meer inhetvaste restant achterblijft.
Deresultatenvandeproeveninheteerstejaar intulpwarenspectaculair: waar inhetveldmet denormale
biologische bemesting(met rundveemest, bloedmeel enVinassenaeenjaar metgrasAlaver) eenaanwas
werdgeregistreerd vanrondde66%,wasdeaanwasinhet gefertigeerde stuk rondde119%. In het
gefertigeerde systeemwerdwelmeer Naangevoerd daninhetcontrole deel:212kgN/hain het
gefertigeerde deelen102kgN/hainhetcontroledeel metde normale biologische bemesting,(zietabel18
Opbrengst enkostenferigatie).
Demineralenaanvoer inhetbiologische systeem bleef opbouwplanniveau grotendeels onder deMINASnorm. Destikstofaanvoer bleef ruimonder denormvoor 2003 (aangevoerd magworden265kgN)terwijl
fosfaat inhetteeltplanvan'DeZuid'denormvan85kgP205in1996/97 overschreed. Indeoverigejaren
bleef hetbiologische bedrijfssysteem onder defosfaatnorm vanMINAS,(zietabel9).
Tabel9
Aanvoer stikstof enfosfaat inhetbiologisch bedrijfssysteem opbouwplanniveau inkgperhaperjaar.
Seizoen

stikstof

DeNoord
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
Plantabel8

151
98
150
182
161
170

fosfaat

DeZuid

186
136
235
182
192
173
209

DeNoord

DeZuid

48
40
52
60
54
52

54
50
90
67
69
65
67

DeZuid=Proefbedrijf 'DeZuid'van 1994totenmet1997;teeltplan DeZuidopProefbedrijf 'DeNoord'vanaf 1997

4.3.3

Bodemvruchtbaarheid

Debelangrijkste parameters voor debodemvruchtbaarheid zijnhetpercentage organische stof,het PwgetalenhetK-getal.Jaarlijkswerdenindewinter pergewas,persysteemgrondmonstersgenomenom het
verloopvandeze parameterstebepalen.Demonsters werdengeanalyseerd door hetBLGGinOosterbeek.
Weergegevenwordt deontwikkelingvanhetpercentage organische stof,hetPw-getalenhetK-getal op
Proefbedrijf 'DeNoord'omdat hiervaneenlangere enactuelere reeksjaren beschikbaar is;degetallen van
Proefbedrijf 'DeZuid'gavengeenaanleidingtoteenanderbeeld.
4.3.3.1
Organische stof
Bijdestartvandebeschouwde periode lag dewaardevoor hetorganische stofgehalte opProefbedrijf'De
Noord' onder destreefwaarde.
Inhetbiologische systeemwerden organische meststoffen aangevoerdtenbehoevevan de
nutriëntenaanvoer. Dezeorganische meststoffen leverdenookeenbijdragetothetinstandhouden van
organische stofgehalte indebodem. Dedierlijke meststoffen hebbenminder effectieve organische stof dan
decomposten.
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Figuur 13
Ontwikkeling organische stofgehalte vandeverschillende systemenop Proefbedrijf 'DeNoord'.
Hetorganische stof gehalte steegde
eerstejarenvande beschouwde
periode;eentrend diereedswas
ingezet indeperiode ervoor.Voorde
dalinginhetjaar 1998/99 isgeen
logische verklaring:de
bemestingsstrategie isnamelijk niet
ingrijpendveranderd indatjaar.Een
dalingvanmeer dan0,2 procentpunt is
onwaarschijnlijk envalt buitendemarge
vanonnauwkeurigheid vanbemonstering
of spreidingvandeanalyseresultaten.
HetBLGGinOosterbeek heeft ookgeen
verklaring kunnengeven.Welishet
organische stofgehalte inhet
biologische systeem hoger danindegeïntegreerde systemen hetgeen klopt met dehogere aanvoervan
organische meststoffen inhetbiologischesysteem.

4.3.3.2
Fosfaat.
Bijdestartvandebeschouwde periode lagdewaardevoor het Pw-getal op Proefbedrijf 'DeNoord'boven
de streefwaarde.
Figuur 14
Pw-getalindeverschillende systemenvanProefbedrijf 'DeNoord'.

Pw-getal'DeNoord'

BIO
Gl
GEX
streef_min
streef_max

Het Pw-getal liepindeloopderjaren
op(afgezienvandeook hier niette
verklarendaling inhet seizoen
1997/98). Deaanvoer vanfosfaat
was kennelijkgroter dandeafvoer
methetgewas. Deaanvoervan
fosfaat lagooktegen deMINAS-norm
aan. Ditvaltteverklarendoor de
aanvoer vandierlijke meststoffen
(gemiddelde 5ton/ha vaste mesten
2,5 ton/ha drijfmest inbouwplan
waarmee ruim 25 kg fosfaat/jaar/ha
bouwplan) die alleeninhetbiologische
systeemwerdenaangevoerd.Deze
extra aanvoer vanfosfaat isnietterug

tevindenindeverschillen metdegeïntegreerde systemen.
Doordat dewaarde vanhetPw-getalruim bovenhetstreeftraject lag,zijngeenreparatiegiftengegeven.

4.3.3.3
Kali
Bijde start vandebeschouwde periode lagdewaardevoor het K-getal op Proefbedrijf 'DeNoord'juist
bovendeonderste waardevanhet streeftraject.
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Figuur 15
K-getalindeverschillende systemen op Proefbedrijf 'DeNoord'.
Metdedierlijke bemesting inhetbiologische systeemvan5ton/havaste mesten2,5 ton/ha drijfmestin
bouwplanwerd ruim90 kgkali/jaar/ha bouwplan meer aangevoerddaninhetgeïntegreerde systeem.
BovendienwerdVinasse
aangewend inhet
K-getal'DeNoord'
biologische systeem
waarmee 100 kgkaliper
tonVinassewerd
aangevoerd.Eenextra
kaligift indevormvan
BIO
Patentkaliwasinhet
Gl
biologische systeem niet
nodig. Patentkaliwerdwel
GEX
gegeven inde
streefjmin
geïntegreerde systemen.
streef max
HetK-getalinhet
biologische systeemwas
niet hoger daninde
geïntegreerde systemen.
Voor descherpe dalingvan
hetK-getalin 1998/99 kan
geenlogischeverklaringwordengegeven.Hetnatte najaar metgrote kansopuitspoeling geeft
onvoldoende verklaringvoor eenzogrotedaling.

4.4

Resultatennatuur enlandschap

Het behoudenbevorderenvannatuur encultuurlandschappelijke elementen iseenonderdeelvaneen
biologische bedrijfsvoering. In1992 is insamenwerking met de Dienst Ruimte enGroenvande Provincie
Noord-HollandendeStichting Landschapsbeheer Noord-Hollandeennatuurplanontwikkeldvoorde
geïntegreerde enbiologische teelt. Omdatnatuurbeheer inhetbedrijfssystemenonderzoek noginde
kinderschoenen stonden er nauwelijkstoetsingscriteria endoelstellingen geformuleerd waren,is indeloop
derjarengeenwezenlijk onderscheid gemaakt tussendebiologische engeïntegreerde systemen. Inde
biologischeteelt ishetbevorderen vaneengrotere biodiversiteit meer daninhetgeïntegreerde systeem
onderdeelvande gewasbeschermingstrategie.
Inhet natuurplan stondendeinpasbaarheid binnendebedrijfsvoering endebeperkingvanarbeidenkosten
voorop. Binnenhetbedrijfssystemenonderzoek kregen het beheer vandeslootkanten,hetaanplantenvan
eenhoutwalenhetlatenvestigenvandiverse diersoorten aandacht.

4.4.1

Slootkanten

Deslootkant vormt eenovergangsgebied tusseneennateneendroogmilieu,waarinvelesoorten planten
endierenvoorkomen.Hetslootkantenbeheer zoalstoegepast op'De Noord'beoogde de slootkantte
verschralen enverstoringvandeslootkant tevoorkomen.Opdezewijze ontstaat eenoevervegetatie met
eenstevige zode,dieweinigonderhoudvergt enwaarin probleemonkruiden alskweek enakkerdistel niet
kunnengedijen.
Inhetvoorjaar van 1993 isdehellingvandeslootkanten op'DeNoord'afgevlakttot eenhoekvan45°.
Vervolgens werd als stuifbestrijding enzaadbron bloemrijk maaiselvaneennabijgelegen dijk opgebracht.
Eenflauwere hellingbetekent meer variatie inhoogte envochtigheidsniveau endus meer verschillende
biotopen. Bovendien ishetgevaar op instortenvandeslootkant kleiner. Aandeachterkantvanhet perceel
werd over devolledige breedtevan 150 meter eenonderwaterbanket aangelegdvoor deontwikkelingvan
eenmoerasvegetatie metonder andere riet. Dezeondiepte dienttevens alspaaiplaats voorvissen.
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Indeloop derjarenontwikkelde zichopdeslootkanten eenrijke vegetatie vanhoofdzakelijkgrassen.
Probleemonkruiden kwamennauwelijksvoor. Ophetonderwaterbanket ontwikkelde zicheenrietkraag.De
slootkantenwerdenéénkeer perjaar, inaugustus,gemaaidenhetmaaiselwerddirect afgevoerd naarde
composthoop. Door deprovincie Noord-Hollandwerd deplantengroei opde slootkanten indeloop derjaren
gemonitord. Eenverslag daarvan isopgenomen inhetjaarverslag 1994/95 (Wondergemet al.,1996).De
voornaamste conclusies warendat hetbeoogde slootkantenbeheer bedrijfstechnisch inpasbaar is,dathet
niet leidttot eenvermeerdering vanlastige onkruiden endat er eenstevige onderhoudsarme slootkantis
ontstaan.
Voor 'DeZuid'heeft hetHoogheemraadschap vanRijnlandtoestemming verleendaaneenexperiment
waarbij dezuidelijke oeversvaneenbredetochtsloot slechtstweejaarlijks gemaaidengeschoondworden.
Ditresulteerttot nutoevooral inhetverder uitlopenvanhetliesgras inhetnietgeschoonde deel, echter
zonder eendirect nadelige invloedop hetwaterafvoerend vermogenvandesloot. Deoverige oevers
wordenjaarlijksgeschoond.

4.4.2

Houtwal

Inhetverleden kendedepolder Zijpe,waarinProefbedrijf 'De Noord'ligt,veelbrede(hak-)houtsingels:
houtwallen.Dezehoutwallendienden alswindkering envoor deopvangvanstuivendzand.Tegenwoordig
hebbendehoutwallengeenagrarische functie meer enzijnzeverdwenen uitgrote delenvandepolder.Een
houtwalheeft naasteenlandschappelijke waarde echter ook eennatuurwaarde. Erkunnenzeldzame planten
onder groeienendieren kunnener beschermingvinden.
Destichting Landschapsbeheer Noord-Holland heeft inhetvoorjaar van 1993 langs deRuigewegeen
houtwalaangeplantvan4 bij 50 meter. Erwerden authentieke soortengebruikt, zoalszwarte els,es,
esdoorn,lijsterbes enzomereik. Dehaaggroeide aanvankelijk niet hard. In1997 wasdehaagnogsteeds
lager dan2 meter enzeer open.Vermoedelijke oorzakenzijndestraffe zeewind,hetnauwelijks voorradig
zijnvanvoedingsstoffen indebodem,deconcurrentiekracht vanonkruidenvochttekort.Anno2001 isde
haagdichtgegroeid enheeft heteenhoogtetot 5meter bereikt.
OpProefbedrijf 'DeZuid'kwamenvanouds hagenvoor met meidoorn,haagbeuk enlinde. Dezehagen
verkeerden in 1993 ineenslechte staat enleken uitgeput. Inhetvoorjaar van 1993werdendehagen
deskundiggesnoeid eningeboet door Landschapsbeheer Noord-Holland.Dezestichting snoeide dehagen
vervolgensjaarlijks tegen onkostenvergoeding.
Deoude haagbomenzijninmiddels hersteld endichtgegroeid;ook deonderste delenzijnopnieuw
uitgelopen.Invoorjaar 1995 zijnnieuwe boompjes geplant inopenplekken indehagen.Dezezijnslechts
gedeeltelijk aangeslagen,mogelijk door eente laat planttijdstip, betreding endroogte nahetplanten.
Vanuithetoogpunt vanbestrijdingvanziektes enplagen indebolgewassen iseenhoutwalgunstigvanwege
het bevorderenvandebiodiversiteit endemogelijkheidvoor natuurlijke vijandenomzicherteontwikkelen.
Daar staattegenover dat houtwallendewindbreken waardoor deomstandigheden gunstiger zijnvoor
luizenontwikkeling. Ookkunnenplaaginsecten erinoverleven.

4.4.3

Dieren

Veeldiersoortenvervulleneennuttigefunctie als bestrijders vanlandbouwkundige plagenvanhazen,muizen
endiverse insecten.Hetvoorkomenvandezedieren isvooral afhankelijk vanschuilplaatsen inruige
overhoeken.Deaanwezigheidvannuttige dieren op 'DeNoord'werdgestimuleerd door hetplaatsenvan
eennestkast voor eentorenvalk eneenschuilkastvoor bunzings onder dehaag.Denestkastvooreen
torenvalk istijdens deonderzoeksperiode langetijd niet bewoond naar achteraf bleek door verkeerde
plaatsing. Nadejuiste plaatsingwerddeze nestkastwel bewoond.Vandeschuilkastvoor bunzings isniet
bekendof hijbewoond is.Dezeis namelijk zeer moeilijk terugtevindenonder eentakkenbos onder de
haag.
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4.4.4

Kosten

Op'DeNoord'werd perjaar gemiddeld€870 aanagrarisch natuurbeheer openrondom hetbedrijf
uitgegeven.Daarnaastwerderjaarlijks 27 uur besteed aanwerkzaamheden ophetgebiedvan
natuurbeheer (inclusief sloten schonenenmaaienvandeoverhoeken).
Aanagrarisch natuurbeheer op'DeZuid'werd gemiddeld€600 uitgegeven.Indit bedragzitten dekosten
vanaanschaf vanplantmateriaal. Daarnaastwerdjaarlijks zo'n62 uur besteedaanwerkzaamheden op
gebiedvannatuurbeheer (incl. slotenschonen enoverhoeken maaien).Vanwegedebeperkte ruimte rondom
depercelenenhetontbrekenvanaangepaste mechanisatie moestenveelwerkzaamheden metdehand
uitgevoerdworden.

4.5

Resultaten afval

Hetorganische restmateriaal isgecomposteerd. Inhetbiologische systeemwaser nietgenoeg
restmateriaal omtwee keer perjaar eencomposthoopte makenzoals inhetgeïntegreerde systeem. Inhet
geïntegreerde blokwerd hetwinterstrodek inhetvoorjaar vanhetveldverwijderd ennaar de composthoop
gebracht. Inhetbiologische systeem bleef hetstro liggenomhetonkruidteonderdrukken.
Dediverse stromenrestmateriaal zijnnietgekwantificeerd.Volgens eenvuistregel wordt circa 20m3
retsmateriaal(pelafval,gewasresten,stro) per hectare bloembollenteelt geproduceerd.Uithet biologisch
systeem ismeer restmateriaal afkomstig door hetgebruik vanhetdikke strodek voor deonkruidbestrijding.
Hetstrodek voor devoorjaarsbloeiers was 30ton/ha inhetbiologische systeemterwijl inhet geïntegreerde
systeemtussen8 en 16ton(gemiddeld 10ton) stro alswinterdek wordt gebruikt. Vanhetstrodek is
ongeveer dehelftvandeorganische stof aanheteindevanhetteeltseizoen over zodat inhet biologische
systeemtegen 10ton/ha meer daninhetgeïntegreerde systeemorganisch restmateriaal over isvoor de
composthoop.

Bloemkoppen werden vanhet veldverwijderdengecomposteerd.
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OpProefbedrijf 'De Noord'zijnbetonnen bakkengemaakt voor hetcomposteren. Derandenendebetonnen
vloer bemoeilijkten hetwerk zodatvandeze bakkengeengebruik meer isgemaakttoenduidelijk werddat
eenbetonnenvloer onder eencomposthoop nietwettelijk verplicht zouworden.
Metingangvan 1995 kwameencompostfrees beschikbaar. Dezemachine isspeciaal ontwikkeldvoor het
omzettenvancomposthopen. Devormvandecomposthoop moet aangepast wordenaandevormvande
machine.Vanhetafvalwerdenwierzen gemaaktvanmaximaal 1,5mhoogen3 mbreed zijn. Delengtevan
decomposthoop wordt bepaald door dehoeveelheid afval.Decomposthoop wordtgedurende deeerste 6
wekenvanhetcomposteringsproceswekelijks omgezet. Vervolgens wordt decomposthoop bewaardom
nate rijpen.Tijdens deze periode kunnenorganismen die aangepast zijnaaneenlageretemperatuur zich
weer indecompostvestigen.
Hettemperatuurverloop indecomposthoop iseengoede maatvoor hetverloopvandecompostering.De
temperatuur moet snelnahetop-of omzettenoplopentot 55-65°C.Wanneer dit niethetgeval is,kande
compostering omverschillende redenen niet opgangkomen.Bijvoorbeeld omdatdeC/N-verhouding niet
goedisof omdat hetmateriaalte natofte droog is.Decomposthoop die inhetbiologische systeem
gemaakt werdvanondermeer hetdekstro hadvaakeente hoogC/N-verhouding.Omditte compenseren
werd insommigejarendrijfmesttoegevoegd. Ditvoldeed.
Indeloop derjarenwerdeenaantalexperimenten gedaanmet betrekkingtot dedodingvanziektenen
onkruidentijdens decompostering.Zowerdgekeken naar Fusarium,droogrot ingladiool(Stromatinia
gladioli),knollenvanknolcyperus enkiekwortels.Allegenoemde ziekteverwekkers enonkruidenbleken
tijdens hetproces doodtegaan.Knolcyperus moestdaarvoor welenigetijdindekernvandecomposthoop
verblijven.Bijverblijf alleeninderandvandecomposthoop was debestrijding nietvolledig.
Dekostenvanhetcomposteren op'De Noord'bedragen bij 15 m3afval per haafhankelijk vandetechniek
tussende€ 90 (grote hoopmet kraanomgezet) ende€ 140(wierzen metfrees) perha.

4.6

Economische resultaten

Bijdeeconomische resultatenwordt deopbrengst bepaalddoor dekwaliteit, deopbrengst ende
marktprijs. Door deopbrengstentevergelijken metdegemaakte kosten kandeeconomische
levensvatbaarheidvanhetbiologische systeemwordenberekend.

4.6.1

Kwaliteit

Dekwaliteitvanhetproduct iseenbelangrijk aandachtspunt binnenhetbedrijfssystemenonderzoek.De
gewassenteveldezijnjaarlijks gekeurd door deBloembollen Keuring Dienst(BKD)volgens gangbare
kwaliteitsnormen. DeBKDbepaalt of hetgewasvoldoet aande algemeengeldende eisentenaanzienvan
engezondgewas.
Daarnaast is indeverschillende teeltseizoenen opde proefbedrijven deinterne kwaliteit getoetst door
bollenvandiverse bolgewassen afte broeien.Bijdezeafbroeiproevenwerden steeds biologisch geteelde
bollenvanhetproefbedrijf vergeleken met4 à5partijen uit degangbare praktijk ensoms ook methet
geïntegreerde systeemvanhet proefbedrijf.

4.6.1.1
BKD-keuring
Vandegeteelde gewassenwordt dekwaliteitvanhettevelde staande gewas bepaald bijdeverplichte
keuringdoor deBloembollen Keuring Dienst(BKD).Dezedienst keurt hetgewaso.a.op percentage
virusaantasting, blad-enstengelaaltjes, galmijtaantastingendwalingen.
Bijde BKD-keuringenwasinsommigejaren sprakevan.eentijdelijke terugzetting ineenlagere klasseen
incidenteel iseenpartij afgekeurd.Zoisdoor oplopendeviruspercentages (ratelvirus) het plantgoedvan
narcis 'Tête-à-Tête'in 1998/99 afgekeurd.In2000/01 is krokus 'Jeanned'Arc' vanwege virusafgekeurd.
Aanziekzoekenzijndoor gebrek aanmankracht niet altijd denoodzakelijk tijdenzorgbesteed.
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4.6.1.2
Broeikwaliteit
Debroeikwaliteit iseenindicatievoor deinterne kwaliteit vandebol.Voor narcis, hyacint enleliegolddat
debroeikwaliteit regelmatig onder dekwaliteit vandepraktijk lag.Ditisveelalterugtevoerenopde
suboptimale stikstofvoorziening inhetbiologische teeltsysteem. Eris namelijkvaak eenduidelijke relatie
tussen bemestingtevelde,stikstofvastlegging door hetgewas enuiteindelijke broeikwaliteit. Dooreen
suboptimale bemestingtevelde kaneenbolgewas minder stikstof vastleggen indebol,wat naasteen
lagere aanwasweer kanleidentot eentrager groeiendgewas met lichtere bloemen.Zowordthet
stikstofgehalte vaneenhyacintenbol gerelateerd aanhetaantal nagels per bloemsteel;eenlaag
stikstofgehalte geeft minder nagels. Bijnarcis leidt eenlager stikstofgehalte vandeboltot eenielentrager
groeiendgewas met lichtere bloemen enbijlelie kanhetleidentot eenkorter enlichter gewas metminder
goede bloemknoppen pertak. Debroeikwaliteit enhetstikstofgehalte vandebolzijnniet inallejaren
bepaald.
Tulp
Intwee teeltjaren isvanbiologisch geteelde tulp (cv.'Oxford') op Proefbedrijf 'DeZuid' eenpartij bollen
afgebroeid envergeleken met eenaantalgangbare praktijkbollenvandezelfde cultivar. Dekwaliteitvande
biologischgeteelde bollenwasinbeidejarenvergelijkbaar metdievandepraktijkpartijen uitde
Bollenstreek. Ertradwelopvallendveelbloemverdrogingop bijdebiologische bollen,maar dekwaliteitvan
debiologische bloemendie nietverdroogdwaren,wasgoed.Degewasstand wastijdens debroeiperiode in
dekaswat magerder vergeleken met dereferentiepartijen. Hetstikstofgehalte vandebollenis alleenhet
eerste seizoen bepaaldenwasvergelijkbaar metdepraktijkpartijen.
In2002 isdebiologische tulp(oogst 2001) afgebroeid. Debiologische tulpendie inhetfertigatie-blok
haddengelegen scoordenquagewicht enlengte beter dangangbare praktijkpartijen terwijl debiologische
tulpenvanProefbedrijf 'DeNoord'die denormale biologische bemesting haddengekregenvooral ingewicht
achterbleven.
Narcis
Vandegrootbloemigenarcis isdecultivar 'Ice Follies'geteeldopProefbedrijf 'DeZuid' driejaar
meegenomen inhetkwaliteitsonderzoek. Narcis 'Ice Follies'gaf over dejaren heeneenmindere
broeikwaliteit tenopzichtevandereferentiepartijen uitdegangbare praktijk.
Eris mogelijk eenverband met hetlagere stikstofgehalte vandebollenuit hetbiologische systeem.Alle
getoetstejaren laghetstikstofgehalte vandebiologische narcis metgemiddeld 8 g NtotaalAg droge stof
onder datvande praktijk (12tot 14g Ntotaal per kgdroge stof). Inallejarenheeft dit ookgeleidtoteen
mindere broeikwaliteit.
OokkleinbloemigenarcissenTête àTête'zijnafgebroeid. Debiologische bollenblekentijdens het
teeltseizoenevenveelstikstof vastgelegdte hebbenalsdevergelijkbare praktijkpartijen,waardoorde
broeikwaliteit ookvergelijkbaar was met degangbare praktijk.
In2000 isdekwaliteitvandegrootbloemige narcis 'Marieke'onderzocht. Debiologische geteelde bollen
haddentegenover depraktijkpartijen dezwaarste enmooiste bollen.HetN-gehalte,delengte vandesteel
enmanchetwarenvergelijkbaar, maar het bladwasgelijk of korter. Daardoor laghet geoogste
plantgewicht gelijk of lager vergeleken metdepraktijkpartijen. Dekwaliteit quabloeirijkheid,
manchetkwaliteit, uitvaletc.waszonder meer goedtenoemen.
Hyacint.
Dezelfde relatietussenbemestingtevelde,stikstofniveau bolenbroeikwaliteit iste zienbijhyacint 'Delft
Blue'en'Pink Pearl'. Bij'Delf Blue'laghet stikstofniveau inalleteeltjaren onder dievande praktijkpartijen
(ziefiguur 16)Ondanks hetfeit dat het stikstofniveau lager lagdandepraktijk, leidde dit alleenin 1995 en
1999tot eenmindere broeikwaliteit. Indeoverigejarenwasdezevergelijkbaar met depraktijkpartijen.
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Figuur 16
Stikstofgehalte biologische hyacinten.
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Lelie.
Erisdriejaar kwaliteitsonderzoek uitgevoerd aanlelie;in 1996 en 1997 metcv.'Connecticut King'enin
1998 met cv.'Mero Star'.Voor alle broeiproeven geldt datdebroeikwaliteit vandebiologische bollen
benedenhetniveauvandegangbare praktijk lag.Ditkwamtot uitdrukking ineenlager takgewichten
korteretakken.Ookgavendebollenper tak gemiddeld minder goede bloemknoppen (ziefiguur 17).
Figuur 17
Afbroeikwaliteit biologische lelie.
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Erzijngeen stikstofanalyses
uitgevoerdvandeleliebollen,dus
kangeenuitspraak gedaanworden
omtrent stikstofgehalte vandebol
enkwaliteitvandebloem.
Degeïntegreerd enbiologisch
geteelde leliebollenvancv.'Mero
Star' haddenin 1998 minder goede
knoppeneneenlager takgewicht
vergeleken met degemiddelde
waardenvandebollen afkomstigvan
de4 praktijkbedrijven

4.6.2

Prijs

Demarkt
Deopbrengsten zijnmeer aanprijsschommelingenonderhevig dandekosten.
Hetfinanciële resultaat vanteelt valt enstaat bijdeprijsvormingvanhetverkochte product. Inde
marketing ismenreeds enigetijdgeledentot deconclusie gekomen dat deklant koningis.Deklant bepaalt
wat hijwilendoor eenmechanisme vanvraagenaanbodwordt deprijs gevormd.Hierbij isdevraagvande
klantveelalingrote matebepalend.In eendergelijke vraaggerichte markt dient deproducent zichaante
passen aandewensenvande consument.
Ineenaanbodsmarktdaarentegen maakt deproducentwat hijhetbeste kanmakenmet zijnmiddelenen
kennis. Hierbij heeft deklant maarte kopenwataangebodenwordt. Enanders maarniet.
Vaneenvraagmarkt is sprakewanneer hetaanbodgroot is(dankaneenklant namelijk kiezeneneisen
stellen);vaneenaanbodsmarkt wanneer devraaggroot is(danmaakt hetvoor deproducent nietzoveeluit
wat hijopdemarkt brengt: hetwordttochwelgekocht).
Voor debiologische bollenteelt spelendetypen markteneenbeetje door elkaarheen.
Erisvraagnaar biologische bollenenveletelers zoekennaar mogelijkheden om'eengat indemarkt' te
vindenopwelke markt zijbollentegen eengoede prijs kunnenafzetten, (devraagmarktzijdevande
medaille)
Aandeandere kant: binnendebiologische teelt iseerder sprakevaneenaanbodsmarkt omdatde
producent opgrondvanziekteresistentie cultivars kiest die naar zijninzienbiologischtetelenzijn.
Populariteitvankleurenof soortendoenerhierbij mindertoe.
Vraagiswelk element overheerst.
Wildeconsument persé biologische bollenof bloemenenneemt hijdecultivar of kleur opdekooptoeof
kiest eenconsument indeeerste plaats decultivar of kleur enishetaldanniet biologisch zijnvande
productie eenbijkomendvoordeelwaarvoor hijeventueelwel meer wilbetalen?
Delelie'Bright Beauty'van biologische teelt bleek inhetgeheelonverkoopbaar. Juistdeze cultivar
wasvoordebiologischeteeltgekozen vanwegedegeringeziektegevoeligheid. Ditdoet vermoeden
dat de klant (inditgevalde broeier) dieviade bloemist nogeenschakelverwijderd isvan de
uiteindelijke consument vooralsnog devoorkeur geeft aaneen bepaalde cultivar of kleur.
Devraagisdanook ofde biologische bollenteelt moetfocussen opeenbepaaldminof meervast
assortiment datgoed biologischgeteeld kanwordenof dat demarkt(= mode bepaalddoor consument)
zoveelmogelijk gevolgd moetwaarbijtelkens opnieuw bekeken moetworden ofdecultivars die 'in'zijnwel
biologischgeteeldkunnenworden.
Indeperiode 1994-2001issteeds eendeelvandebiologische productie nietof slechtverkocht.Voor
sommige cultivars ofgewassen(genoemde lelie 'Bright Beauty', delaatstejarendedahlia's) zijngeen
kopersgevonden zodat deproductie opdecomposthoop belandde.Andere cultivars werdensoms
verkochttegengangbare prijzendoor teweinigvraagopde biologische markt.
Debiologische kwekersvereniging 'Biobol'hanteert als uitgangspunt bijdeprijsvorming dat de marktprijs
vanbiologische bollen 150%dientte zijnvandegangbare marktprijs. Demarktvoor biologische
bloembollen lijktthanswat beter teworden:deledenvandeklankbordgroep zijngematigdoptimistisch.

4.6.3

Kostprijs

Bijkostprijsberekeningen worden detotale kostengemaakt bijeenteelt gedeelddoor deleverbare
productie.
Bijdekostprijsberekening wordt nietgoed rechtgedaanaandesamenstellingvanhet bouwplan:sommige
laagsalderende teeltenworden ineenbouwplan opgenomenomdeteeltvanhoogsalderende gewassen
mogelijk te maken.Ditkomt indekostprijsberekening niettot uitdrukking.Niettemingeeft dekostprijs
inzicht indeopbouwvandekosten endewinstgevendheidvandeafzonderlijke teelten.Dekostprijs wordt
bepaald door de kostenvanhetuitgangsmateriaal, bemesting,overigeteeltkosten,verkoop envakheffing,
duurzame productiemiddelen, arbeid enloonwerk.
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Uitgangsmateriaal
Dekostenvanhetuitgangsmateriaal zijnberekend opgrondvandegerealiseerde marktprijzenvanhet
leverbaar. Eenhoge prijsvoor deverkochte bollen leidttot eenhoge prijsvanhet uitgangsmateriaal.Voor
deteelten metjaargangenwaarbij uitgangsmateriaal afkomstig is uitdegangbare engeïntegreerde teeltis
gerekend met deaankoopprijzen. Dekostenvanhet uitgangsmateriaal zijnhooginde bollenteelt door de
relatief geringe aanwas.Dekostenvanhet uitgangsmateriaal zijnvoor dahliaeenderdevandetotale
kosten;voor deoverige bolgewassen die inhetbiologische systeem zijngeteeldbedroegen dekostenvan
hetuitgangsmateriaal meer dandehelftvanallekosten.Bijgrootbloemige narcis bedroegen dekostenvan
hetuitgangsmateriaal 70%vandetotalekosten.
Bijdekostenvanhetuitgangsmateriaal zijnook de kostenvanhetomlopendvermogenopgenomen omdat
dezekostenpost indebollenteeltvoornamelijk betrekkingheeft opdevergoedingvanhetvastgelegde
vermogen inhetplantgoed.
Bemesting
Dekostenvandeorganische bemestingvarieerdenvan 150€/ha voor dahliatot 850€ bij narcis.De
kostenvanorganische bemesting zijnhoger dande bemestingskosteninhetgeïntegreerde systeem.De
meerkostenvandeorganische bemesting liggenvoornamelijk inhettransport enhetopbrengen.
Overige teeltkosten
Deoverigeteeltkosten zijnvoornamelijk dekostenvanhetstro. Inhetbiologische systeem isvoornamelijk
oudstrogebruikt. Ditstrowerdveelalvoor nietsverkregen. Dekostenvanhetstrowerdenvoornamelijk
bepaald door hetpersen entransport.
Verkoopen vakheffing
Deverkoopkosten bestaan uit kostenvandeveilingencommissie; devakheffing iseenvast percentagevan
hetleverbaar. Bijdeverkoopkosten iseenforfaitair bedragvoor transport opgenomenevenals dekosten
vandeverzekering.
Duurzameproductiemiddelen
Deduurzame productiemiddelen bestaan uit dejaarkosten (afschrijving,renteenonderhoud) voor degrond,
gebouwenenmachines.Omdeze kostenevenredigzwaar meete latenwegenisde bedrijfsgrootte
opgeschaald naar degemiddelde bedrijfsgrootte inde regio,te weten 16 ha.Detotale kostenzijn
vervolgens gelijkelijk verdeeld over debolgewassen (4/6 vanhetareaal). Dekostenvandeduurzame
productiemiddelen zijndoor de'toeslag'vandetwee rustjaren inhetbiologische bouwplanongeveer €
3000 per hahoger daninhetgeïntegreerde bedrijfssysteem.
Arbeidenloonwerk
Opgrondvandeurenregistratie opdeproefbedrijven iseenarbeidsoverzicht gemaakt met eeninde
praktijk normalevaste bezetting. Detotale arbeidskosten (inclusief leegloop indewintermaanden) zijn
vervolgens naar ratovanbenodigde arbeidsuren over debolgewassenverdeeld(hierbij zijnde
arbeidskostenvanderustjaren infeitetoegerekend aande bolgewassen).Uit
Tabel blijkt datover hetalgemeen inhet biologische systeem meer arbeidnodigwasdaninhet
geïntegreerde systeem.Eengroot deelvanhetverschilwordt verklaarddoor deextra inspanningdie inhet
biologische systeemgeleverd moetwordenvoor deonkruidbestrijding. Ookwerdinhet biologische
systeem meertijd besteed aanziektebestrijding :ziekzoeken,vuurbladjes plukken.Daar staattegenover
dat inhetbiologische systeem minder arbeid nodigwasvoor deverwerking omdatervaak minder product
werdgeoogst. Ditlaatste gaat echter niet altijdop:bij hetpellenvandetulpenwerd inhet biologische
systeem insommigejaren meertijd besteed daninhetgeïntegreerde systeemterwijl ertoch beduidend
minder bollente pellenwaren.Deextra peltijd inhet biologische wordtveroorzaakt doordat slecht
gegroeide bollenvaakmoeilijker machinaalpellen.
Indebijlage(figuur 19 en20 entabel 17)wordt eenoverzicht gegevenvandearbeidsinzet gedurende het
jaar. Hierinkomt naarvorendatde leegloop inhetteeltplanvan'DeZuid'groter isdanbijhetteeltplanvan
DeNoord.Ditverschilwordtverklaard door hetopnemenvanlelie inhetteeltplanvan'DeNoord'.De
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verwerkingvandelelievindtgrotendeelsindewinterplaatswaarbijdevastearbeidindewintermaanden
benutwordt.
Tabel10
Arbeidbiologischbedrijfssysteemversusgeïntegreerdinuur/ha/jaar.
Gewas
Tulp
Narcis
Hyacint
Lelie
Krokus
Dahlia

BIO
765
480
700
1325
720
780

Gl
610
445
690
1360
670
650

meer in BIO
155
35
10
-35
50
130

Overigekosten
Onderdeoverigekostenzijnbemesting-enzaaizaadkostenvandetussengewassen,abonnementen (o.a.
kostenSKAL),energiee.d.naarratovan oppervlakbolgewas toegerekend.
Kostprijs
Doordetotalekostentedelendoorhetaantalleverbarestukskandekostprijsvan deleverbarebollen
berekendworden.In detotalekostenwordendanalleenhetuitgangsmateriaaldatvan buitenhetsysteem
wordtaangevoerdopgenomen.In tabel11 wordendekostenpostenendekostprijsweergegeven.In de
bijlagewordtinfiguur21een grafischeweergavevandekostprijsopbouwgegeven.
Tabel11
Kostenperha teeltinhetbiologischesysteemenkostprijsperleverbarebolin€.
Uitgangsmateriaal
Bemesting
Overig teelt
Verkoopen vakheffing
Dpm
arbeid& loonwerk
overigekosten
Totaal
Ex. uitgangsmateriaal*
Stuksleverbaar
Kostprijsstuk
leverbaar

tulp
hyacint narcis kibi narcis gbi
23650
24900
34450
42200
750
750
850
850
950
950
950
950
800
1200
3000
1250
10950
10950
10950
10950
11250
11000
6700
6700
1000
1000
1000
1000
49 350
46 600
62 100
63 950
25700
21650
62100
21750
208300 353800 339600 246500
0.12
0.06
0.18
0.09

dahlia
krokus
11550
36800
150
350
150
950
1200
1300
10950
10950
12450
9400
1000
1000
34 300
60 650
34300
23900
144000
597500
0.24
0.04

* =maar inclusief vanbuitenaangevoerd uitgangsmateriaal

Dekostprijsvanbiologischetulpisbetrekkelijkhoogdoorhetgeringeaantalstuksleverbaar.

4.6.4

Opbrengst

In dezeparagraafwordendegerealiseerde prijzenvanhetbiologischesysteemweergegevenen afgezet
tegendekostprijsdieeigenlijkopgebrachthad moetenwordenomuitdekostentekomen.De invloedvan
nietverkochtepartijenofpartijenafgezettegengangbareprijzenisverwerktindemarktprijs.De kostprijs
isberekendinparagraaf4.6.3.Demarktprijsbehoortdekostprijsteoverschrijdenom toteen financieel
duurzaamsysteemte komen.
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lelie
39300
650
100
1450
10950
18950
1000
72 400
52750
244750
0.22

Bijdemarktprijs moet gerealiseerdworden dat dekeuzevandeinhet biologische systeemtetelen
cultivars aanvankelijk voornamelijk bepaald isdoor ziektegevoeligheid enniet door marktwaarde. Hooguitis
er naar gestreefd ommeerdere kleurengeteeld inhetbiologische systeem aandeafnemers aante kunnen
bieden(hetgeenbijvoorbeeld bij lelies nietgelukt is:alle'ongevoelige'cultivars hebbengelebloemen).
Bovendiengeldt datdeproefbedrijven geenbovenmatige inspanning hebbengeleverdomdemarktte
verkennen:denadruk lagophetontwikkelenvaneenbiologisch bedrijfssysteem enproduceren vaneen
kwalitatief goedproduct. Dehandelenhetvermarkten warengeenspeciaal aandachtspunt inhet
bedrijfssystemenonderzoek. HetvoldoenaanBKD-normenenhetproducerenvaneenacceptabele interne
kwaliteit zoals die beproefd isindeafbroeiproeven,warenvoor hetbedrijfssystemenonderzoek belangrijker
daneengoede marktprijs. Inlaterejaren ismarktwaarde welmeer eencriterium geworden bijde
cultivarkeuze.
Figuur 18
Kostprijzen enmarktprijzenvanbiologische bollenper leverbare bolin ••
Gestippelddezelfde cultivars uitGlopproefbedrijven.
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Debiologische tulpen hebbeningeenenkeljaar hebbeningeenenkeljaar dekostprijs opgebracht.De
kostprijs is hoogdoor degeringe aanwas(ziefiguur 3)waardoor dekostendoor eengeringaantal
leverbaretulpengoedgemaakt moestenworden.
Voor debiologischgeteeldetulpenisvaakweleenmeerprijs betaaldtenopzichtevandegangbare teelt
dochdemeerprijs wasnietvoldoende omdekostentedekken.
DeeerstejarendatTête-à-Tête'biologischwerdgeteeld,iseengoede meerprijsverkregenwaardoor de
kostenruimschootswerdengedekt. Delaatstejaren echter isdemarktvoor kleinbloemigenarcis ingestort
enisgeenmeerprijs meerverkregen voor debiologische 'Tête-à-Tête'zodat onder debiologische kostprijs
verkochtis.
Voor degrootbloemige narcissenwerdenwel prijzenverkregen die ronddekostprijs schommelden met
'Marieke'alspositieve uitschieter. Vandeze cultivar wasalgeconstateerd dat deaanwasinhet biologische
systeem nauwelijks onderdeedvoor deaanwasinhetgeïntegreerde systeem(ziefiguur 4).Het prijsverschil
voor 'Marieke'inhetbiologische engeïntegreerde systeemwasklein.Debiologische prijswasdrie vande
vierjaar vergelijkbaar metdegeïntegreerde prijs. Eenechte meerprijs wasvoor dezecultivar niet nodigom
economisch interessant te zijn.
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Kostprijs enmarktprijs BIOhyacint

kostprijsBIO
- • — P i n k Pearl
-é—White Pearl
- • — J a n Bos

Demarktprijzen vandebiologische zetters vanhyacint lagende
eerstejaren nagenoegopdekostprijs. Later werden ervoor de
biologische zetters betere prijzengekregen.Ineenenkeljaar
datgeenbiologische meerprijs werdverkregen maarde
biologische bollentegen normale marktprijzenweggingen,werd
dekostprijs langnietgehaald.

- • — D e l f t Blue
-o-..DelftBlue_GI

Kostprijs enmarktprijs dahlia
-kostprijsBIO
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Voor debiologische dahliawerdweleenlichte meerprijsten
opzichtevandegeïntegreerd geteelde dahlia(althansvoor 'Park
Princess')verkregen dochdegerealiseerde prijswasopeen
enkelgeval nanietgenoegomdekostprijs te halen.Delaatste
jarenisdemarktvoor dahliaheelslechtenwordtver onderde
kostprijsgeboden.
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Deenigeleliecultivar diequaprijsgoedstandhoudt is'Mero
Star". Ditisook deleliecultivar die inhetbiologische systeem
eenmet degeïntegreerde teelt vergelijkbare aanwas lietzien
(ziefiguur 9).Opvallendisdatvoor debiologische 'Mero Star'
nauwelijks eenmeerprijs wordt betaald. Voor 'ConnecticutKing'
iserweleenverschil met deprijs uithetgeïntegreerde systeem
maar degerealiseerde meerprijs isnietgenoegomdekostente
dekken.'Connecticut King'is eenverouderde cultivar dieniet
meer eengrote populariteit geniethetgeentot uiting komt inde
slechteverkoopbaarheid endesteeds lager wordendeprijs.

Kostprijsenmarktprijs krokus

kostprijsBIO
H l — RemembranceBIO
• - Remenbrance.GI
- • — Jeanried'Arc_B10
. . $ . . . Jeanned'Arc.GI

ï

2

Biologische krokus hadnietalleeneenbetere aanwas inhet
biologische systeem(ziefiguur 7)maar genoot ookeen
aanzienlijk hogere prijsdandekrokusuithetgeïntegreerde
systeemzodat hettotaalbeeldvandebiologische krokus
beduidendpositiever wasdanvandekrokus inhet
geïntegreerde systeem.
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4.6.5

Opbrengstper€ 100kosten

Hetkengetal 'Opbrengst per 100€ kosten'geeft inzicht hoeeenbedrijf presteert tenopzichte vanandere
bedrijven of sectoren.Teneinde debedrijfssystemen te kunnenvergelijken met depraktijk, zijndesystemen
uit hetbedrijfssystemenonderzoek opgeschaald naar eengrootte van 16 hateneinde eenvergelijking met
cijfers vanLEIenboekhoudbureaus mogelijk temaken.
Debedrijfsgrootte isvoornamelijk vanbelangomdekostenvangebouwen enmechanisatie ineengoede
verhouding meete latenwegen.
Hetkengetal zegtweinigover deeconomische haalbaarheidvandebiologische bedrijfssysteem omdathet
biologische teeltsysteemnoglangniet uitontwikkeld is.Problemen metverschillende bouwelementenvan
hetsysteem zijnnogniet opgelost zodatvaneencoherent systeem noggeensprake kanzijn.
Niettemingeeft hetkengetal inzicht inhoever deontwikkelingvanhetbiologische teeltsysteem thans is.Bij
eenopbrengstvan€100 per€ 100 kosten,zijnalle kostengedekt. Intabel 12wordt de opbrengst
weergegevenvanachtereenvolgens hetteeltplan op Proefbedrijf 'DeZuid'van 1994/95 tot enmet
1996/97. DeopbrengstvanProefbedrijf 'DeZuid'wasmet 97 € per 100 kosten nietver onder het
gewenste niveau.LEI-bedrijven(Binternet) scoorden indezelfdejarenjuist bovende 100€ opbrengst.
Proefbedrijf 'DeNoord'scoorde minder goedmet eenopbrengstvan€ 84 per 100€ kostenvoor het
teeltplanvanhet Noordelijk Zandgebiedvanaf 1995 enmet eenopbrengst van€ 86 per 100 € kosten
voor hetteeltplanvande Bollenstreek vanaf 1997. Ditverschilwordt voor eendeelverklaard door de
minder geschikte grondvanProefbedrijf 'DeNoord'endelagere prijzendie inlaterejarenwerdengekregen
voor dahlia enlelie.LEI-bedrijven(Binternet) haaldenindezelfde periode opbrengstenvanrondde 100 €
per 100€ kosten.
Tabel 12
Opbrengst per € 100 kostenin €
Proefbedrijf
Teeltplan
Jaren
Opbrengsten
Toegerekende kosten
-uitgangsmateriaal
-bemesting
-overigteelt
-vakheffing &provisie
totaal toegerekend
Bouwplansaldo
Niet-toegerekende kosten
- bouwplanbemesting/maatregelen
-arbeidenloonwerk
-duurzame productiemiddelen
-overige kosten
totaal niet-toegerekende kosten
Netto-bedrijfsresultaat
Opbrengst per 100€ kosten

'De Noord'

'DeZuid'
'DeZuid'
1994/97
517 500

DeNoord'
'DeNoord'
1995/2001
551 000

250 500
6 500
17 500
18 500
293 500
223 500

362 000
6 500
17 500
12 000
399 500
151 000

282 000
6 500
17 000
15 500
322 000
160 000

5 000
121 000
103 000
10 000
239 500
- 1 5 500

5 000
134 000
103 000
10 000
252 500

5 000
121 000
103 000
10000
239 500
- 79 000

97

-101000
84

'DeZuid'
1997/2001
482 500

86

Hiermee isduidelijk dat hetbiologische bedrijfssysteem onvoldoende scoort ophetgebiedvan
economische duurzaamheid.
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Conclusies
Hetbiologisch bedrijfssysteem bevindt zichnogineenontwikkelfase envoldoet nognietaanalle
doelstellingen. Deoorzaken liggen deels inteelttechnische problemendieleidentot eenlagere aanwas,een
hogere uitvaleneenlagere kwaliteit, deels indeafzet enmarkt.
Doelvanhetbiologische bedrijfssystemenonderzoekwashetontwikkelenvaneenteeltmethode dievoldoet
aan:
• derichtlijnenvanbiologische productie
• de landbouwwetgeving
• economisch duurzaamheid
Watbetreft derichtlijnenvoor biologische productie moet nogeenafdoende oplossing gezocht worden
voor
• biologische uitgangsmateriaal:biologische stekkenvoor dahlialijkenhierbijeenminder groot
probleem danhetbiologisch vermeerderen vandeeerstejaargangenvanlelieenhyacint.Vooralsnogis
biologische uitgangsmateriaal voor dezeéénrichtingsteelten verrevanrealiteit. Deboliseen meerjarig
productwaardoor hetrisico vaninvallenvanziektesgroot is.Hetschubbenvanleliebollenenhethollen
vanhyacintenbol brengente grote risico's vanaantastingdoor Pénicilliumenmijten metzichmee.
reinigen van de bollen:welk biologisch alternatief iservoor dewarmwaterbehandelingomtoch
schoonte kunnenbeginnen
bewaringvan het plantgoed:met het zoekennaar oplossingentegentulpengalmijt zijner enige
ontwikkelingen maarwatte doentegen Peniciliuminleliebijtelenvanmeerderejaargangen?
N-bemesting: bijdeafbroeiwerdvaak eenlager stikstofgehalte gevonden hetgeen leiddetoteen
mindere broeikwaliteit. Eenproef metfertigatiewasveelbelovend;vraagisof dezeenezwaluween
zomer gaatmaken.
vuurbestrijding:zijner andere methodes danbedrijfshygiëne encultivarkeuze opresistentie?Volledige
resistentie iser niet bijdehuidige cultivars.
luisbestrijding:geheel ongevoeligvoor viruswarendegeteelde cultivars niet zodatdebestrijdingvan
de luisals overbrenger vanvirus belangrijk blijft
onkruidbestrijding: bestrijdingvanhetonkruidindevoorjaarsbloeiers meteendikstrodek ende
mechanische onkruidbestrijding inzomerbloeiersinhetbiologische bedrijfssysteem verschilde inde
laterejarenvanhet onderzoek quaarbeidsinzet nauwelijksvandeonkruidbestrijding inhet
geïntegreerde bedrijfssysteem. Niettemin blijft hetaantalwiedureneenpuntvanzorg.De
onkruidbestrijding vergt opde proefbedrijven veelmeer arbeiddanindepraktijk(waarbijhetdevraag
isof opdeproefbedrijven meer onkruid stond ofdat depraktijk uit strategische keuzeminder
aandachtaanonkruidbesteedt).
• strodek:alsonkruidbestrijding lijkt redelijk succesvol maar heeft repercussies opanderevlakken:Nbinding bijafbraak stro;grotere kansopnachtvorstschade enlagere bodemtemperatuur mettrage
mineralisatie.Onderzoek loopt naar andere afdekmaterialen die deze nadelenniethebben.
Watbetreft delandbouwwetgeving kangesteldwordendatderegelgeving eenbiologische bemesting
bemoeilijkt. Hetverboddierlijke meststoffen inbepaalde periodes uitte rijden endeverplichting mestonder
tewerken maakt hetvoor debiologische teelt moeilijk omeengoede benuttingvandestikstof uitde
aangevoerde organische meststoffen te verkrijgen. Metnamevoor devoorjaarsbloeiers leidt hettijdstipvan
toedieningvandemesttot suboptimale benuttingvande stikstof.
Economisch duurzaam ishetbiologische bedrijfssysteem indevormzoals hetopdeproefbedrijvenlag,
niet. Deopbrengst per €100 kostenoverschreed de€ 100 nietzodat het systeemop langetermijn niet
duurzaam is. Tulp,dahliaenlelie brachten minder opdandekostprijs;voor narcis, krokus enhyacint
werdenwel prijzenverkregen die bovende kostprijs lagen.Metnamebijkrokusengrootbloemige narcis
deeddeaanwasvandebiologische teelt niet onder voor degroei inhetgeïntegreerde systeem.Welmoet
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aangetekendwordendat degroeivandeze gewassen inhetgeïntegreerde systeem op Proefbedrijf 'De
Noord' onder dievandestandaard praktijk lag.Voor dekleinbloemige narcis enhyacintwerddegeringe
groei ruimschoots goedgemaakt door dehogere prijs. Bijdahliaenlelieisdegangbare marktthans slecht
endevraag naar debiologische bollen nihil.Tulp kendeeenslechte aanwasdoor vuur enwaarschijnlijk een
te lagestikstofbemesting.
Indevolgende paragrafenworden sommige elementenenaspecten uithetbiologische bedrijfssysteem
nader belicht. Dithoofdstuk wordt afgesloten met eenvergelijkingtussen debiologische engeïntegreerde
bloembollenteelt zoals die opdeproefbedrijven isuitgevoerd.

5.1

Bodemenbemesting

Inhetbiologische systeemgeldt eengezondevruchtbare bodemalshetuitgangspunt voor eengoede
teelt. Debodemvan(proefbedrijf) PPO'De Noord'wasquastructuur minder geschikt dandebodemvanhet
voormalige proefbedrijf 'DeZuid' hetgeenzichvooral uitte inproblemen metdewaterhuishouding opPPO
'De Noord'.Thanswordenop PPO'DeNoord'ingrijpende structuurverbeterende maatregelen uitgevoerd
omdeze problementeelimineren.
Debemestingenbodemgezondheidzijnniet losvanelkaar te beschouwen:desamenhangtussen
verschillende aspectenvandebedrijfsvoering isgroot indebiologische teelt.
Eengoede bodemgezondheid werd oppeilgehouden c.q.verbeterd door eenruimevruchtwisseling van 1:6
mettwee rustjaren met eenvlinderbloemige om stikstof te binden.Detwee rustjaren gevendebodem
gelegenheidte recupererenvandeveeleisende bloembollenteelt. Hetrustjaar metgrasAlaver isminder
gunstigvoor deontwikkelingvanbodempathogenenaangezien deze combinatie vantussengewassen de
ontwikkelingvanhetwortellesie-aaltje enhettrichodoride-aaltje stimuleert. Inaaltjesmonsters bleekde
grondvanhetbiologische blok meer aaltjes, zowelpathogènealsniet pathogène, te bevatten danhet
geïntegreerde blok.Vanwege depathogèneaaltjes wordt decombinatie grasAlaver deelsvervangendoor
deteelt vandevlinderbloemige luzerne dat eenminder gunstige waardplant isvoor schadelijke aaltjes.
Debemestingwasgebaseerd opdeteelt vanvlinderbloemigenvlakvoor demeest stikstofeisende
gewassen hyacint,tulp enlelie.Voor dehyacint entulpwerd 30ton rundveemestgegeven;
groenbemesters,diegeteeldwerdentussentwee bolgewassen,kregendrijfmesttoegediend.Aanvullende
N-bijbemesting geschiedde met bloedmeel (gemiddelde 2giftenvan250 kg)enVinasse.Voor derijkst
bemeste gewassenwerd zoruim 300 kg Nen 110kgfosfaattoegediend.Destikstofbemesting kreeg
grote aandachtvanwege desterke relatietussen beschikbare Nenopbrengst enkwaliteit.De
stikstofbemesting indebiologische teelt iseenprobleem door hetlagewerkingcoëfficiënt vande
organische meststoffen endemineralisatie diete laatopgang komtvoor devoorjaarsbloeiers. Inde
organische bemesting is hetzaakvoldoende Nbijdegewassente krijgen zonder eenovermaat aanfosfaat
enkalitoete dienen.Compost werdtoegediendvoor deorganische stofvoorziening.
Opbouwplanniveau (dusinclusief derustjaren waarin niet of nauwelijkswerd bemest)wasdegemiddelde
aanvoer rond 170kgstikstof en60 kgfosfaat waarmee deaanvoer ruimonder deMINAS-normvoor 2003
bleef.
Hetfosfaatniveau indebodem laggedurende hetonderzoek ruim bovenhet streeftraject; hetorganische
stofgehalte enhet K-getallagenrond destreefwaarden.

5.2

Ziektes enplagen

Vruchtwisseling,cultivarkeuze, hygiëne enmechanische maatregelenvormdendemethode omdedrukvan
ziektes, plagenenonkruidenbinnendeperkentehouden.
Devruchtwisseling waszodanigruimdatdeinvloed vangewasspecifieke ziektesalsFusariumenPythium
beperkt blijft. Devruchtopeenvolging was zouitgekozen dat er eenminimale kansopontwikkelingvan
schadelijk bodempathogenen was. Pyth/umleek mededoor deruimevruchtwisseling,actiever bodemleven,
hetniet-verstoren vande bodemtijdens derustjaren enorganische bemesting inhetbiologische systeem
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eenminder groot probleem daninhetgeïntegreerde systeem.
Decultivarkeuze wasvoornamelijk ingegevendoor resistentie tegenenongevoeligheidvoor de
belangrijkste ziektes. Bolrot {Fusarium/'was hierdoor eenminder groot probleem inhetbiologische systeem
tenopzichtevanhetgeïntegreerde systeem.Tegenvuur hielpdecultivarkeuze minder: volleedige
resistentie isinhethuidige cultivarsegmentimmers niettevinden. Allejaren stiervendebiologische tulpen
eerder af dandegeïntegreerde tulpen.Tegenvirus isalleeneenweiniggevoelige cultivar nietgenoeg:
verschillende partijen zijnbijde BKD-keuringenteruggezet vanwege eente hoogvirusgehalte
Hygiëne waseenderde pijler tegen ziektes enplagen.Koppen(ookvannarcissen),opruimenen
composterenvangewasresten,intensief ziekzoekenenreinigenvanbollenwarenhierbij belangrijke
maatregelen.Deeffectiviteit vanelke maatregel afzonderlijk is binneneengeheel systeemnauwelijkste
bepalen maar aldeze maatregelen hebbenbijgedragen aanhetzogezond mogelijk houdenvande
gewassen.
Mechanische maatregelen bestonden uithetaanbrengenvaneenstrodek voor deonkruidbestrijding, het
wiedeggen enschoffelen tegen onkruid,hethandmatigverwijderenvanstekers envuurblaadjes.Aanhetnut
vanhetplukkenvanvuurblaadjes wordt getwijfeld.Deoverige maatregelen hebbenhunnut bewezen.De
arbeidsinzetwasechter met nametenaanzienvandeonkruidbestrijding hoger dantelers uitde
klankbordgroep acceptabelachten.

5.3

Natuur

Eengrote biodiversiteit ennatuurlijke vijandentegen belagersvandegewassenvormeneenonlosmakelijk
onderdeelvoor hetbiologische teeltsysteem. Opdeproefbedrijven isdenodige aandacht besteedaanhet
beheer vandeteeltvrije zonesende slootkantenteneinde eenrijkereflora enfaunateverkrijgen.Het
belangvaneenrijke natuur is hierbijonderkend.Natuurontwikkeling op bloembollenbedrijvenstaat echter
nogindekinderenschoenen. Nieuwe strategieënvoor hetvergrotenvandenatuurlijke verscheidenheid
wordenthans ontwikkeld.Binnenhetbiologische bedrijfssystemenonderzoek isgeenstudie gedaannaarde
effecten vaneengrotere biodiversiteit opdeteelten.

5.4

Economie

Deeconomische haalbaarheidwordt bepaald door deopbrengst endekosten.Deopbrengst wordt bepaald
door dekwantiteit, dekwaliteit ende markt.
Deopbrengst, uitgedrukt inaanwas,vandebiologische tulp, hyacint, kleinbloemigenarcis enleliewas
minder dandeaanwasvandegeïntegreerde variant. Bijdahliawasergeenverschiltussen biologischeen
geïntegreerde teelt inpercentage goede knollen.Bovendienwarendeopbrengstenvergelijkbaar metwat
gangbaar isinde praktijk. Bijkrokus engrootbloemigenarciswasdeaanwasinhetbiologische systeem
iets beter danindegeïntegreerde variant maarwellager dandepraktijk..
Bijdekosten ligt hetverschiltussen biologisch engeïntegreerdvoornamelijk inde kostenvanhet
uitgangsmateriaal (eenhogere prijsvoor biologische bollen leidttot eenhogere prijsvanhet biologisch
uitgangsmateriaal), detoerekeningvandetwee rustjaren indevruchtwisseling aandebolgewassen ende
meerkostenvanarbeidinhetbiologische systeem.Dezearbeidskosten wordenvoor eengroot gedeelte
bepaald door deonkruidbestrijding enhandmatige ziektebestrijding.Tegenover dezemeerkostenstaan
besparingvangewasbeschermingsmiddelen. Dochdeze besparingwordttendeleteniet gedaandoor de
hogere kostenvan(hetopbrengenvan)organische bemesting.
Dekwaliteit is bepaaldinde BKD-keuringenendeafbroeiproeven. Bijde BKD-keuringenwerdensoms
partijengedegradeerd eneenenkele partij afgekeurdvanwege eente hoogvirusgehalte engalmijt..
Handhavingvandebiologische kwaliteitvolgens BKDO-normenlijkt mogelijk maarvergt eengrotere
inspanningvandeteler. Bijdeafbroeiproeven bleek dekwaliteitvandebiologische bollenvaakwat minder.
Ditkondeelsverklaardworden door eenlager N-gehalteindebol.
Demarkt schreeuwt nognietombiologische bollen:deafzet isvaak moeizaam.Aandeafzetkant zullende
ketenpartijen nogdenodige inspanningen moeten leveren.Maardevooruitzichten lijkenbeter teworden.
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5.5

Perspectief biologische bloembollenteelt

Intabel 13worden eenpaar belangrijke kengetallen uit hetbiologische bedrijfssystemenonderzoek afgezet
tegenderesultaten uit hetgeïntegreerde bedrijfssystemenonderzoek. Eengoedevergelijkingvanbeide
systemen looptspaak doordat verschillende cultivars indesystemenwerdengeteeld enniet allegegevens
vandegeïntegreerde teelt beschikbaar waren.Devergelijking dientlouter omdesystemenop hoofdlijnen
tevergelijken ende plaatsvandebiologische teeltte bepalentegenover geïntegreerde teelt ineen
vergelijkbare setting(Proefbedrijf 'DeNoord'enProefbedrijf 'DeZuid')opdezelfde grond indezelfdejaren.
Hierbijmoet inogenschouw worden genomendat hetgeïntegreerde systeem minder goed presteerde dan
depraktijk (Snoek, 2001) endat inhetgeïntegreerde systeem opbepaalde onderdelen(metname
onkruidwieden) meer arbeidwerd ingezet daninde praktijk.
Bijtulpwordenwaarschijnlijk door vuur en/of te lage stikstofbemestingteweinig stuks leverbaar
geproduceerd. Bij300.000 stuks leverbaar per hazakt dekostprijs per leverbare bolnaar 9 eurocent
hetgeen dichter bijdegerealiseerde verkoopprijs komtte liggen.Deproef met biofertigatie liet ziendathet
eenaanwasvanruim 100 % (i.e.ongeveer 400.000 stuks leverbaar)te realiserenvalt ineen niet-vuurjaar.
Deextra arbeidindebiologische tulp komtvoor rekeningvandeonkruidbestrijding enhetmoeilijkepellen.
Bijkleinbloemige narcisisdeaanwasvande biologische bolweliswaar lager dandegeïntegreerdevariantmaar demeerprijsvandebiologische bolligt ruimbovendekostprijs zodatdezeteelt zeker lonendis.
Voor grootbloemige narcisgeldt deverschillen isaanwas,prijs enkostprijs gering zijn. Demarktprijs ligt
bovendekostprijs zodat ookdezeteelt perspectief heeft.
Voor dezetters vanhyacint geldt datdeaanwasvandebiologischeteelt lager isdanindegeïntegreerde
teelt maar degemiddelde marktprijs ligt bovendekostprijs.
Bijleliedaarentegen isdebiologische aanwasdehelftvanhetgeïntegreerde systeem enwordtde
kostprijs bijlangenanietgehaald.
Krokus gedijt beter inhetbiologische systeem daninhetgeïntegreerde systeem.Ditkanvoor eendeel
verklaardwordendoordat hetgeïntegreerde blok meerte leidenhadvanwaterschade. Dekostprijs werd
overschreden door demarktprijs waardoor dezeteelt integenstellingtot degeïntegreerde variant
economisch interessant bleek.
Dahlia gaf weinigverschil inknolontwikkeling tussenbeidesystemen.Omdatdemarktvoor dahliade
laatstejaren slecht isenindahlia meer arbeid inhetbiologische systeem nodigwas,isdebiologische teelt
verrevanrendabel.
Tabel 13
Vergelijkingtussen BIOenGlzoals uitgevoerd opdeproefbedrijven.
Gewas

systeem

BIO
Gl
BIO
Gl
BIO
Gl
BIO
Gl
BIO
Gl
BIO
Gl
BIO
Gl

aanwas of
%knol

stuksleverbaarx1000

57%
97%

208
390
340
502
246
233
354
458
245
498
598
531
144
144

gemverkoop-prijs kostprijsin€
in€

urenarbeid
/ha/jaar

0.076
0.123
765
0.047
610
0.055
105%
0.064
480
Narcis
0.073
(kleinbl.)
148%
0.039
0.043
445
Narcis
66%
0.105
480
0.088
(grootbl.)
62%
0.106
0.093
445
Hyacint
113%
0.176
700
0.181
(zetters)
167%
0.109
0.100
690
Lelie
110%
0.125
1325
0.216
223%
0.095
0.081
1360
Krokus
0.044
60%
0.040
720
0.022
0.042
670
55%
Dahlia
79%
0.182
780
0.238
650
79%
0.169
0.208
Vergelijking c>p bedrijfsniv eaulaatzien dathetgeïnte greerde systeem eenhogere Îopbrengst had per 100 €
Tulp
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kosten danhetbiologische systeem.Daarbij presteerde voormalig Proefbedrijf 'DeZuid' opgoede grond
eninvroegerejaren inbeide systemen beter danPPO'DeNoord'meteenmindere bodemstructuur.

5.6

Eindconclusie

Bijdehuidige standvantechniek enkennis moeten indebiologische teelt concessies wordengedaanaan
kwantiteit enkwaliteit. Bijdehuidige marktprijzen enhethuidige productieniveau isde biologische
bollenteelt geenhaalbare kaart. Niettemin zijner positieve ontwikkelingen ophetgebiedvanbemestingen
onkruidbestrijding enlijkter ookwarmere windte gaanwaaienopdemarkt. Deopbrengst endekwaliteit
zullenverhoogd moetenworden endeprijsverbeterdwil biologische bollenteelt eenkansmaken.
Daarbijdienenoplossingen gevondentewordenvoor verschillende aspectenwaar het praktijkonderzoek
biologische bollenteelt zichdekomendejarenopgaatrichten:
Productie:

optimalisatie stikstofvoorziening (o.adoor fertigatie)
onkruidbestrijding(mogelijkhedenvanafdekmaterialen)
afdoende aanpakvanziektes (vuur,virus)

Kwaliteit:

stikstofgehalte indeafbroeibol
bolreiniging enbewaring
vermeerdering (voornamelijk éénrichtingsteelten)

Markt:

ketenanalyse vandemarkt
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Tabel 15
Ziektegevoeligheid vangeteelde cultivars.
Gewas

cultivar

gevoelgheid
zuur
Rhizoctonia

vuur
Tulp

He deFrance
Oxford
Purissima
RedRidingHood
Toronto
Yokohama

Krokus

Jeanned'Arc
Remembrance

Hyacint

DelftBlue
JanBos
PinkPearl
WhitePearl

Lelie

Narcis

Bright Beauty
ConnecticutKing
GranParadiso
MeroStar

IceFollies
Marieke
sirWinstonChurchill
Tête-à-Tête

2
2
2
3
2
2

1
1
1
4
1
2

1
2
2

wortelrot

knolrot

grijs

3
4

1
3

3
4

wortelrot

geelziek

Fusarium

3
4
5
5

3
2
2
2

2
3
5
5

wortelrot

vuur

Fusarium
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Figuur 19
Overzicht arbeidsverdeling teeltplan DeNoord.
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Tabel 16
Arbeidsinzet bijteeltplan DeNoord.
Scenario:
Bouwplan:
Tulp

Hyacint
Lelie
Narcis
Dahlia
Krokus
Iris
GrasA'aver
Groenbemester
Broeitulp
Broeinarcis

Bouwplan 'DeNoord'
ha:
2.7
0.0
2.7
2.7
0.0
2.7
0.0
5.3

habolgewas/vaste arbeidskracht
Vaste bezetting
urenperweek
vastearbeidper2wkn
berekendloonvast
tarievenlossearbeid

bedrijfsgrootte

4.5
2
40
160
32 000 €
scholier

kundig

11.50

18.50

16.0

ha

8.0
stuks:
0
m2

urenvaste arbeid
uren/v.a.k
urenlosse arbeid
kostenvaste arbeid

3 818
1909
5 341
64000€

0

kosten lossearbeid

66 435€

totaalaantaluren
uren/ha bedrijf

9159
572
130435€

totaal kosten
kosten/ha bedrijf

76

8152€

Figuur 20
Overzicht arbeidsverdeling teeltplan DeZuid.
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Tabel 17
Arbeidsinzet bijteeltplan DeZuid
Scenario
Bouwplan:
Tulp
Hyacint
Lelie
Narcis
Dahlia
Krokus
Iris
GrasAlaver
Groenbemester
Broeitulp
Broeinarcis

Bouwplan 'DeZuid'
ha:
2.7
2.7
0.0
2.7
2.7
0.0
0.0
5.3

habolgewas/vaste arbeidskracht
Vaste bezetting
urenperweek
vastearbeidper2 wkn
berekendloonvast
tarievenlossearbeid

bedrijfsgrootte

4.5
2
40
160
32 000 €
scholier

kundig

11.50

18.50

16.0

ha

8.0
stuks:
0
m2

urenvastearbeid
uren/v.a.k
urenlossearbeid
kostenvastearbeid

2 881
1440
4 866
64 000€

0

kosten lossearbeid

60892€

totaalaantaluren
uren/ha bedrijf

7 746
484
124892€

totaal kosten
kosten/ha bedrijf

77

7 806€

Tabel 18
Opbrengst enkostenfertigatie.
Biofertigatie
Per ha:
inkg:

Leenvan der Mark opplant 8/10
BIOfertigatie

BIO controle

2000/2001
Geïntegreerde
GIEX

9 106
6 029
2 727
4 503

2 728
4 659
3 464
6 100

6 698
6 076
3 800
7 521

254 968
235 131

76 384
181 701

187 544
236 964

In kg:

€0.09
€0.08
€2.70

€0.09
€0.08
€2.70

€0.06
€0.04
€1.62

Opbrengst (kg)
Plantgoed in(kg)
Aanwas

22 365
10 220
119%

16 951
10 220
66%

24 095
11 311
113%

Opbrengsten in €
Opbrengsttelgoed
Opbrengst plantgoed

40 122
19 494

20 603
25 787

20 741
18 382

12/+
11/12
10/11
-/10
Instuks:

12/+
11/12
Prijs:
Instuks:

12/+
11/12

Opbrengst in €
Kosten in €
Plantgoed
Bemestingskosten
Beregeningskosten
Fertigatiekosten

59 615

46 389

39 123

27 555
700

27 555
578
600

18 365
296
600

Saldo in e

28 562

17 656

19 862

2 798

Kostenfertigatie in€ zoals uitgevoerd op Proefbedrijf 'De Noord'
Investering dpm per ha
Jaarkosten dpm per ha
Tapes 26667 mà€ 0.05
Waterstofperoxide tegen algen
Totaalkosten fertigatie per ha perjaar

1772
337
1333
1128
2798
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