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Samenvatting
Agressief snot (Erwinia chrysanthemi) veroorzaakt bij de hyacint veel schade. Onderzoek had eerder
aangetoond dat, naast besmet uitgangsmateriaal, beschadiging kan leiden tot meer aantasting. Een groep
van 13 hyacintentelers in De Noord was gezamenlijk op zoek naar een aanpak om een aantasting te
voorkomen. Vanuit dit initiatief is een project gestart waarbij ook DLV-adviseurs waren betrokken. In dit
project is de invloed van de beschadiging door verwerking vanaf rooien onderzocht op 10 teelt- en 5
exportbedrijven en via aanvullende financiering ook op 8 andere teeltbedrijven in De Noord. De
exportbedrijven zijn opgenomen omdat Erwinia een ketenprobleem is en ook op de exportbedrijven
beschadiging optreedt waardoor dus nieuwe aantastingen kunnen ontstaan. Per teelt- en exportbedrijf is een
beeld gevormd van de bolschade door de verwerking via inventarisatie en bespreking van de droging na
rooien en verwerken, beoordeling van de verwerkingslijnen met behulp van een elektronisch ei en het nemen
van bolmonsters. De schade varieerde per bedrijf, maar was veelal (erg) groot en werd vaak gevolgd door
een aantasting door Erwinia, Aspergillus niger en/of Penicillium. De telers, exporteurs maar ook fabrikanten
zijn zich meer bewust geworden van de kans op schade en de gevolgen van schade. Als gevolg hiervan zijn
veel bedrijven aanpassingen gaan doorvoeren.
Veel bolschade en aantasting
Het verwerken (rooien, schonen, sorteren, tellen en verpakken) van bollen zorgde zowel op de teeltbedrijven
als op de exportbedrijven voor veel bolschade. De bolschade kon oplopen tot 100% van de bollen.
Toename van bolschade werd in veel gevallen gevolgd door een toename van een aantasting door Erwinia,
Aspergillus niger (roet) en/of Penicillium. Over het algemeen viel de aantasting in de gekozen partijen door
agressief snot mee. Zonder aantasting kregen veel bollen een beschadigd en lelijk uiterlijk. De aantasting
was afhankelijk van de aanwezige (latente) besmetting in de partij, de droging/bewaring na het verwerken
en de mate van beschadiging. De bollen na verwerking bewaren bij 30°C veroorzaakte aantasting door
Erwinia en/of Aspergillus niger en bewaren bij 20-25°C leidde tot aantasting door Penicillium.
Schade per bedrijf verschillend
De mate van schade was per bedrijf zeer verschillend en hoewel er een aantal veel voorkomende
risicoplekken waren, waren en ook veel bedrijfsspecifieke risicoplekken. Om risicoplekken goed in beeld te
brengen is, mede in verband met bedrijfsblindheid, een kritische blik nodig van een ander, bijvoorbeeld een
adviseur, de inzet van een elektronisch ei en het nemen van bolmonsters. Hierdoor worden zowel grote
valplekken maar ook het effect van veel kleine plekken en schuurschade zichtbaar gemaakt.
Vaak zijn er eenvoudige oplossingen mogelijk zoals een stuk karton, gebruik van softlanding, betere
afstelling van machines en het volhouden van de bunker. Soms gaat het om duurdere oplossingen
(kanteljukken met elektronisch oog) en soms moet de constructie van machines worden aangepast
(telmachine en verpakkingsmachine). Belangrijk is ook de instelling van bedrijf en personeel. Alle
aandachtpunten zijn in een brochure vast gelegd.
Droging
De droging na rooien bleek door de bedrijven verschillend te worden uitgevoerd, maar de droogcapaciteit
voldeed veelal aan de huidige adviezen. Wel bleek er bij enkele telers nog onduidelijkheid te bestaan over de
juiste instellingen van de droogsystemen. De droging bleek in 2007 bij veel lagere temperatuur dan
gebruikelijk te kunnen worden uitgevoerd als gevolg van de lage zomertemperatuur. In enkele gevallen werd
onvoldoende goed gedroogd en/of te koel bewaard waardoor later bij leverbaar maar ook in de hol- en
snijbollen meer aantasting door Penicillium optrad.
Aanpassingen op de bedrijven
Het project heeft tot gevolg gehad dat de deelnemende bedrijven direct en/of later aanpassingen in de
verwerkingslijn hebben doorgevoerd. Ook andere bedrijven zijn naar aanleiding van deze resultaten
kritischer op de verwerkingslijn geworden. Machinefabrikanten zijn door deze resultaten en door vele vragen
van bedrijven “wakker” geschud en beseffen dat het niet meer alleen om capaciteit gaat.
Verbeteringen die leiden tot minder schade bij hyacint geven ook minder schade bij andere gewassen en
mede daardoor tot minder ziekten als zuur in tulp en bolrot bij narcis.
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1

Inleiding

Erwinia chrysanthemi (“agressief snot”) veroorzaakt de laatste jaren zeer veel aantasting en schade bij
hyacint en andere gewassen. Een hyacintenbol die is aangetast loopt leeg en verspreidt veel stank. Het
risico op deze aantasting leidt tot een slecht imago en belemmert de verkoop.
Een aantasting kan worden voorkomen door uit te gaan van gezond uitgangsmateriaal bij de vermeerdering
en door te voorkomen dat een nieuwe besmetting optreedt. Een zeer belangrijke besmetting kan
plaatsvinden via beschadiging tijdens de verwerking. Bij beschadiging komt er vocht vrij van de bol en als
Erwinia aanwezig is kunnen bollen vooral bij hogere temperatuur besmet worden en verloren gaan door een
aantasting.
Bedrijven kunnen zelf veel doen om beschadiging te voorkomen. Het is voor bedrijven vaak alleen niet goed
zichtbaar waar de beschadiging optreedt. Goede droging na rooien en na verwerking is daarbij zeer
belangrijk om een infectie te beperken.
Omdat droging en verwerking per bedrijf verschillend zijn, zijn in dit project de droging en verwerking
onderzocht op meerdere teeltbedrijven. Omdat Erwinia een ketenprobleem is, zijn ook enkele
exportbedrijven in dit onderzoek meegenomen om na te gaan welke invloed de verpakkingsmachines
hebben.
De aantasting door Aspergillus niger “roet” wordt ook gestimuleerd door een combinatie van beschadiging,
vocht en hoge temperatuur. Aspergillus niger kan bollen zowel alleen aan de buitenkant aantasten, maar
ook volledig aantasten. De bol krijgt door de zwarte schimmelsporen een zwart uiterlijk.
Omdat de aantastingsomstandigheden voor Erwinia en Aspergillus vrijwel gelijk zijn hangt het af van de
besmetting van de bollen of de een of de ander toeslaat onder eerder genoemde omstandigheden.
Doel van het hier beschreven project was om op de bedrijven de mogelijke oorzaken van een aantasting
door Erwinia chrysanthemi en Aspergillus niger in hyacint te achterhalen, door het optreden van een
aantasting te relateren aan de wijze van drogen en verwerken en aan de mate van beschadiging die bij de
verwerking optreedt. Daarnaast had het project tot doel telers en exporteurs bewust te maken van de
gevaren van (gedeeltelijke) onjuiste droging en verwerking en de telers en exporteurs aan te moedigen hun
werkwijze zonodig aan te passen.
Aanleiding van dit onderzoek was een bijeenkomst met 13 hyacintentelers uit De Noord bij Van Gent & van
der Meer die mogelijkheden zochten om een aantasting te voorkomen. Het daaruit voortvloeiende
onderzoeksproject werd gefinancierd door het Productschap Tuinbouw en de RABObank en omvatte 5
teeltbedrijven uit De Noord, 5 teeltbedrijven uit De Zuid en 5 exportbedrijven. Om ook de andere 8 bedrijven
in dit onderzoek mee te laten doen is aanvullende financiering verkregen van Provincie Noord-Holland, CNB
en LNV. De exportbedrijven hebben ook nog gebruik gemaakt MKB-vouchers van Ministerie van
Economische Zaken. Deze verslaggeving omvat de resultaten van alle bedrijven die hebben deelgenomen
aan onderzoek.

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.

7

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.

8

2

Materiaal en methode

2.1

Werkwijze onderzoek op de bedrijven

Deelnemende bedrijven:

Werkwijze bij teeltbedrijven:

-

-

Werkwijze bij exportbedrijven:-

Beoordeling bollen op PPO:

2.2

13 hyacintenbedrijven in De Noord
5 hyacintenbedrijven in De Zuid
5 exportbedrijven
voorbespreking(en) met de beide groepen apart
inventarisatie droogcapaciteit en droogwijze en groepsbespreking
(alleen De Noord), in samenwerking met Kaandorp Wijnker en
Agratechniek
bespreking door adviseur DLV Plant van droging na rooien
beoordeling van verwerkingslijn door adviseur DLV Plant met behulp
van elektronisch ei
bemonstering van één partij hyacinten in een aantal stappen in het
proces van vóór het rooien tot aan afleveren/planten door een
onafhankelijke monsternemer.
bewaring van de monsters bij 30°C
beoordeling van de bolmonsters op aantasting en bolschade op PPO
individuele bespreking van de resultaten op elk bedrijf
groepsbespreking van de resultaten

voorbespreking in de groep
- bespreking van droging door adviseur DLV Plant
- beoordeling van verwerkingslijn door adviseur DLV Plant met behulp
van elektronisch ei
- bemonstering van twee dezelfde partijen hyacinten (Jan Bos en Delft
Blue) van aanleveren tot aan een transportsimulatie na verpakken door
een onafhankelijke monsternemer
- bewaring van de monsters bij 30°C
- beoordeling van de bolmonsters op aantasting en bolschade op PPO
- individuele bespreking van de resultaten op elk bedrijf
- groepsbespreking van de resultaten
- aantasting door Erwinia, Aspergillus niger en Penicillium
- teeltmonsters ook op de mate van bolschade (bij export was teveel
aantasting)

Keuze partijen en bemonstering

De telers hebben zelf, met verschillende redenen, een keuze gemaakt van de te bemonsteren partij. De
telers kenden de partijen waarvan bekend was of verwacht werd dat een besmetting met Erwinia
chrysanthemi aanwezig was. Soms wilde men weten of de gebruikelijke verwerking deze problemen zou
kunnen veroorzaken indien er een besmetting in de partij aanwezig zou zijn. Overigens hadden niet alle
bedrijven last van Erwinia chrysanthemi. Dit leidde tot keuze voor zowel grote leverbare maten als voor
plantgoed. De bemonsterde cultivars waren: Carnegie, Delft Blue, Blue Star, Aiolos, Blue Pearl, Pink Pearl,
Woodstock, Sky Jacket, Blue Jacket, Jan Bos en Atlantic.
De keuze van de monstermomenten werd door de bedrijven zelf aangegeven of in overleg bepaald.
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Bij de telers werd het eerste monster genomen kort voor het rooien vanuit het veld (“onbeschadigd controle
monster”). De volgende bemonsteringen waren, afhankelijk van de werkwijze en de wens van de telers, op
de verwerkingslijnen van schonen, sorteren en/of tellen. Daardoor was het aantal monsters per lijn
verschillend. In het onderzoek was ruimte voor 10 monsters per bedrijf.
Voor het onderzoek op de exportbedrijven zijn 2 cultivars aangekocht waarbij in de schuur voor het sorteren
veel snotslierten te zien waren. Na sorteren zijn de bollen op PPO met de hand uitgezocht en is de gehele
partij gemengd en bewaard bij PPO tot de bollen eind augustus werden verpakt op de exportbedrijven. Bij
het uitzoeken op PPO had de partij Jan Bos 0,7 tot 12,4% aantasting met gemiddeld 3,1% per gaasbak en
de partij Delft Blue had een aantasting van 0 tot 2,4% met gemiddeld 0,6% aantasting door Erwinia. De
aangetaste bollen zijn verwijderd voordat ze naar de export gingen.
Het eerste monster bij de export werd genomen bij levering en vervolgens werden één of meerdere voor
het bedrijf gebruikelijke verpakkingslijnen bemonsterd. De verpakkingsgrootte hing samen met de
bemonsterde machine en het bedrijf. De monsterpunten werden in overleg bepaald. In enkele bedrijven
werd na het verpakken nog een transportfase gesimuleerd door bollen onder verschillende omstandigheden
enige tijd weg te zetten.
Bij het bemonsteren werden per monsterplaats 3 keer 100 bollen aselect gepakt; bij de export werden
soms minder bollen gepakt als er meer monstermomenten waren gekozen (maximum aantal bollen was
2500 stuks/cultivar/bedrijf). Bij bemonsteren van een lijn werd de gehele lijn op de verschillende plaatsen
bemonsterd alvorens de tweede bemonstering uit te voeren en daarna de derde bemonstering. Dit
voorkwam dat de bollen van één monsterplaats uit de ene en de bollen van een andere monsterplaats uit
een andere kist kwamen en daardoor risico werd gelopen op uitslagen per kist in plaats van uitslagen per
plaats in de verwerkingslijn. De bewaring bij 30°C direct na de bemonstering diende om Erwinia
chrysanthemi en Aspergillus niger meer kans te geven bollen aan te tasten. Bollen die de teler/exporteur na
verwerking bij bijvoorbeeld 25°C bewaart, zullen naar verwachting minder snel worden aangetast. Bewaring
bij 30°C laat het effect van de beschadiging en besmetting echter duidelijker zien.
Tijdens de verwerking en het nemen van monsters is allerlei informatie door telers en monsternemers
verzameld om deze eventueel later nog te kunnen koppelen aan de resultaten.
Vanwege de drukte op de bedrijven in de rooi- en verwerkingstijd en vanwege de objectiviteit is gekozen
voor een onafhankelijke monsternemer. Deze persoon kon zich geheel richten op de monstername en het
kostte dan slechts beperkte inzet van de bedrijven tijdens de drukke verwerkingsperiode. In enkele gevallen
heeft de teler door omstandigheden deels zelf bemonsterd.

2.3

Droging

De bedrijven in de Noord hebben samen met de installatiebedrijven een inventarisatie van de droogwijze en
droogcapaciteit gemaakt. Deze werd gezamenlijk in de groep en later nog individueel besproken met een
DLV-adviseur.

2.4

Beoordeling droging en verwerkingslijn door DLV

Adviseurs van DLV Plant (Van der Weijden, Bisschops, Vasen en Braam) zijn bij de bedrijven langs geweest
ter bespreking van de droging en bewaring (vooral op de teeltbedrijven) en met een elektronisch “ei” om
tijdens het seizoen de verwerkingslijn te beoordelen op plaatsen waar de bollen te hard vallen en om waar
nodig adviezen ter verbetering te geven.
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2.5

Beoordeling bolmonsters

Na bewaring zijn de bollen in november beoordeeld op aantastingen door Erwinia, Aspergillus niger en/of
Penicillium en kort daarna op mate van bolbeschadiging. Daarbij werden de door Erwinia aangetaste bollen
verwijderd en niet meegenomen in de latere beoordeling op bolschade. Bollen die waren aangetast door
Aspergillus niger en Penicillium werden wel als beschadigd meegeteld.
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3

Resultaten

3.1

Droging

Het drogen na het rooien werd door de bedrijven verschillend toegepast.
Een enkel bedrijf droogde buiten in gaasbakken op de wind, maar de meesten droogden voor de
droogwand in palletkisten. Op voorraad rooien werd ook een enkele keer toegepast.
Uit de inventarisatie in De Noord bleek de kistgrootte, het aantal kisten voor de droogwand en de
luchthoeveelheden voor circulatie- en ventilatielucht wel te variëren, maar de berekende droogcapaciteiten
gaven echter geen aanleiding om te verwachten dat er veel “mis” zou gaan. Het product zelf, de
rooiomstandigheden, tarrahoeveelheden, de weersomstandigheden en het daadwerkelijk voor de
droogwand aantal neergezette kisten, hebben veel invloed op het droogresultaat. De inventarisatie leverde
wel een avond vol discussie op over de wijze van drogen en de toegepaste techniek, zoals toepassing van
vaste temperatuurverhoging of drogen op vochtdeficit en de instellingen van de computer. Dit gebeurde
met inbreng van de kennis en ervaring van DLV.
Omdat de zomer van 2007 koel was, werd soms uit angst voor agressief snot (ver) beneden 23°C
gedroogd en daarna ook nog eens bij lagere temperatuur dan 25°C bewaard. Dit leverde een minder goede
droging op die later in enkele gevallen werd gevolgd door meer aantasting door Penicillium in leverbaar en
de hol-/snijbollen. Dit werd ook gezien op andere bedrijven die niet deelnamen aan dit project.
Bij de export worden de bollen na het verpakken, afhankelijk van de situatie, direct verstuurd of nog enige
tijd onder verschillende omstandigheden bewaard. De mate van droging van de door de verwerking
beschadigde bollen is daarom zeer wisselend. Na het verpakken zijn bollen op enkele bedrijven daarom in
verschillende situaties gevolgd. Na bewaring bij 20°C viel een aantasting door Penicillium op in vergelijking
met bewaring bij 25 of 30°C.
De aantasting door agressief snot viel bij de meeste bedrijven in de bemonsterde partijen erg mee.

3.2

Ervaringen DLV op teeltbedrijven

Door de relatief koele zomer kon op veel bedrijven bij een relatief zeer lage temperatuur worden gedroogd.
Indien met enkele graden boven de buitentemperatuur werd gedroogd was die temperatuur vaak nog onder
de 23°C. Geadviseerd werd in die gevallen om de droogtemperatuur toch minimaal te verhogen naar 23°C
om het drogen beter en sneller te laten verlopen.
Vaak werd ook geadviseerd om te warme bollen niet te verwerken i.v.m. de kans op aantasting. De
boltemperatuur kan daarom 1 dag voor het verwerken verlaagd worden naar liefst 20°C. Bij erg warm weer
is het beter de verwerking uit te stellen. Na het verwerken is het belangrijk dat de bollen snel worden
teruggedroogd bij (indien mogelijk) lage temperatuur. Voor plantgoed werd geadviseerd dit pas na de
heetstook te verwerken en ook dan kort daarvoor de boltemperatuur te verlagen. Na elke verwerking is het
belangrijk de bollen snel bij “lage” temperatuur terug te drogen.
De ervaringen op de teeltbedrijven ten aanzien van de beoordeling van de verwerkingslijnen met het
elektronisch ei waren uiteenlopend. Het testgewas was hyacint of tulp. Bij het ene bedrijf werden meer
schademomenten gesignaleerd dan bij het andere bedrijf. Opvallend was de vervuiling in de telmachine die
een gevolg was van bollen die beschadigd werden, maar dat pas zichtbaar werd door de telmachine open
te maken. De val in kisten en bakken was een punt van aandacht bij vrijwel alle bedrijven, omdat er vrijwel
geen goede valbrekers zijn. Veel gesignaleerde risicoplaatsen hadden ook te maken met een goede
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afstelling van machines en goede instructies aan en controle van de mensen bij de machines.
Veel bedrijven pakten suggesties ter verbetering direct op. Op een aantal plaatsen was de beschadiging
eenvoudig te verhelpen, maar op andere plaatsen zou de lijn aangepast moeten worden of bepaalde
onderdelen ervan, zoals de telmachine. Andere bedrijven zouden in de winterperiode en/of voorjaar aan de
gang gaan met verbeteringen.
Een overzicht van de aandachtpunten met betrekking tot droging en verwerking.
Drogen
• Droog de bollen snel met veel buitenlucht. Verhoog de temperatuur tot maximaal 23°C. Een te
hoge temperatuur werkt Erwinia chrysanthemi (agressief snot) in de hand. Te langzaam drogen bij
een te lage temperatuur werkt Erwinia carotovora in de hand. Bij te langzaam drogen krijg je ook
meer problemen met Fusarium en Penicillium.
• Let ook op de gelijkmatigheid van drogen. De derde en vierde kist krijgen meestal minder lucht.
Breng platen aan op de bovenste kisten. Pas een brede droogwand toe (minimaal 125 cm
inwendig). Gebruik kisten met afgeschuinde balken en niet te brede latten in de bodem.
• Buiten drogen kan ook zeer goed, afhankelijk van de weersomstandigheden..
• Na elke verwerking goed nadrogen, bij voorkeur weer bij maximaal 23°C.
Klimaat tijdens de verwerking
Om de kans op roet en Erwinia chrysanthemi te verkleinen, zijn de volgende maatregelen noodzakelijk:
• Verwerk bollen bij een lage temperatuur van 23 tot maximaal 25°C Verlaag de temperatuur van de
bollen zonodig 2 dagen voor de verwerking naar bijvoorbeeld 20°C.
• Houd de temperatuur in de verwerkingsruimte zo laag mogelijk. Stel bij erg warm weer de
verwerking eventueel uit.
• Droog de bollen na de verwerking snel terug bij een zo laag mogelijke temperatuur. Wanneer kisten
lang onder de sorteermachine blijven staan verdienen deze extra aandacht: zet de kisten tijdens de
pauze op lucht of maak een beluchtingsysteem op de sorteermachine.
Algemeen
• Verwijder alle machines uit de lijn die niet beslist nodig zijn. Elke extra bewerking geeft extra
schade. Ook al staat de egelband helemaal omhoog, toch vindt er versmering plaats.
• De bollen vallen te hard in de kuubskisten: vooral de val op de bodem is veel te hard. Bij veel
bedrijven is dit een groot probleem omdat er geen echte goede valbreker is. Alle typen valbrekers
hebben hun voor- en nadelen: alleen een hydraulisch kanteljuk met oog beperkt beschadiging naar
tevredenheid. Gebruik bijvoorbeeld een schuimmatras om de eerste bollen op te vangen.
• De bollen vallen te hard op de bodem van de gaasbak. Gebruik bijv. een stuk karton.
• Breng op de plaats waar bollen vallen indien mogelijk softlanding aan.
• Voorkom bij overgangen dat de bollen op elkaar vallen. Het naar beneden rollen over bijvoorbeeld
een schuine plaat beperkt het op elkaar vallen van de bollen.
• Bij overgangen van de ene naar de andere machine komen de bollen soms met grote snelheid de
machine op. Breng de snelheid terug met bijvoorbeeld een remflap.
• Bekleed scherpe randen met softlanding.
• Maak bij onvermijdelijke valhoogtes gebruik van een valbreker (bijvoorbeeld een binnenband)
• Voorkom besmetting bij verwerking vanuit een voorgaande besmette partij en reinig machines
regelmatig en zeker tussen verschillende partijen.
• Verwerk de bollen zo laat mogelijk en droog altijd na.
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Figuur 1. Voorbeeld van aangekoekte spijlen.
Zeven
• Beperk het zeven zoveel mogelijk. Rooi bijvoorbeeld zetters met een grove zeef.
• Verlaag de snelheid waarmee de bollen worden aangevoerd zo veel mogelijk.
• Verlaag de snelheid van de schudzeef/rollenzeef zo veel mogelijk. Bij lagere snelheid springen de
bollen minder. Vaak ligt de zeef niet vol en kan de snelheid omlaag. Wanneer de bollen op de zeef
tegen elkaar liggen springen ze ook minder.
Kantelaar en bunker
• Een kantelaar met klep geeft minder beschadiging.
• Houd de bunker vol, dit kan automatisch met een oog.
• Bij een brede kantelaar is de valhoogte van de bollen in de elevator minder.
(Lees)banden
• Op de plek waar de bollen op een band vallen moet deze zonder onderplaat zijn.
Afzuiginstallatie
• De afzuigmonden zo afstellen dat de bollen niet tegen de onderkant van de afzuigmonden kunnen
springen.
Sorteerlijn
• Voorkom dat de bollen met hoge snelheid op de sorteermachine komen.
• Maak de afstand die de bollen over de sorteerlijn moeten afleggen zo kort mogelijk door
bijvoorbeeld een bovensortering te gebruiken.
• Houd de platen in de sorteermachine goed schoon. Minimaal elke dag.
• Houd er rekening mee dat de bollen erg springen op de eerste spijlenplaat (vellenplaat) .
• Sorteer plantgoed na de heetstook. Verlaag de temperatuur van de bollen voor sorteren naar ca.
20°C. Sorteer plantgoed zodanig dat plantgoed en leverbaar bij oogst al zoveel mogelijk
gescheiden is.

Tellijn
• Voorkom vellenrooster met pukkels en opstaande rand. Bekleed vellenroosters deels (waar bollen
vallen) met softlanding.
• Breng de transportsnelheid van de telmachine terug waardoor de bollen minder kans lopen te
beschadigen in de telgoten en in de telmachine. Om de kans op schade aan de bollen uit te sluiten
moet de constructie van de telmachine soms worden veranderd omdat de bollen in de telmachine
tegen de kant komen.
Positie machines
• Zet de machines goed vast. Door trillen en het verrijden van kisten verschuiven machines, als
gevolg waarvan eerder beschadigingen optreden.
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Instructies
• Blijf continu alert.
• Wijs werknemers op de gevolgen van beschadigingen.

3.3

Ervaringen DLV op de exportbedrijven

Bespreking van de droging en verwerking op de bedrijven leverde met name veel informatie op ter
verbetering van de verwerkingslijnen.
Tijdens het inpakseizoen zijn verwerkingsmachines beoordeeld met de elektronische bol. Testgewas was
tulp. De aanbeveling staan per het knelpunt aangegeven. In veel gevallen was het knelpunt eenvoudig te
verhelpen. Hieronder een opsomming van gesignaleerde knelpunten die regelmatig voorkwamen en de
bijbehorende remedie:
Stortbak
Stortbak is half vol met bollen.
Ö Voorkom valschade door de stortbak vol te houden met bollen.
Elevator
Bollen vallen met te grote snelheid op leesband.
Ö Monteer een snelheidsremmer aan uiteinde van de elevator.
Ö Bevestig dik softlanding om de val te breken.
Leesband
Bollen rollen met grote snelheid op vellenscheider.
Ö Monteer een snelheidsremmer aan uiteinde van de leesband.
Vellenscheider
Vellenscheider vertoont aankoekplekjes als gevolg van beschadigingen
Ö Bedek eerste helft van de vellenscheider met softlanding.
Poetsmachine
Bollen rollen hard naar beneden.
Ö Gebruikt soflanding om de val te breken.
Afzuiging
Soms bestaat de kans dat de bollen tegen de onderkant van de afzuigmond komen.
Ö Afzuigmond hoger afstellen
Telmachine:
o Bollen vallen ca. 30 cm op de afvoerband.
Ö Ga met fabrikant in overleg voor een oplossing.
o Telmachines hebben verschillende instelmogelijkheden. De bollen kunnen direct in de transportbakjes
vallen of eerst worden gebufferd door metalen klepjes. Bij het gebruik van de metalen klepjes ontstaat
grote valschade.
Ö Stel de machine zo in dat de bollen direct in de transportbakjes vallen
o Bollen vallen hard van telgoot op afvoerband.
Ö Overleg met fabrikant over oplossing.
o Snelheid van de bollen in de telgoten is veel te hoog omdat de machine te hard staat. Hierdoor springen
de bollen erg.
Ö Snelheid verlagen waardoor de bollen meer tegen elkaar komen te liggen en daardoor minder
springen
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Transportbakjes
Bollen vallen in de bakjes
Ö Bekleed de transportbakjes met softlanding. Dit voorkomt een extra valschademoment.
Inpakmachine
Bollen vallen van ca. 0,75 m tot 1m in de zakjes. Bij meerdere bollen in een zakje treedt valschade door bol
op bol contact op.
Ö Ga met fabrikant in overleg voor een oplossing.
Transportband
o Zakjes met bollen vallen vanuit de inpakmachine op de rand van de transportband. De rand van de
transportband is aangekoekt door bolbeschadigingen.
Ö Plaats de transportband dieper en hoger onder de inpakmachine.
o Zakjes met bollen vallen vanuit de inpakmachine hard op een transportband.
Ö Door het aanbrengen van een schuine plaat is deze val te breken.
Draaitafel
Zakjes met bollen vallen van hoog op de draaitafel.
Ö Verklein de valhoogte door transportband horizontaler in te stellen.
Fust
o Valschade in gaasbak door val op bodem en bol-op-bolcontact.
Ö Gebruik het stuk karton niet alleen om de eerste bollen op de bodem van de gaasbak op te
vangen, maar ook om de valschade door bol-op-bolcontact te breken.
o Valschade in krat door bol op bol contact.
Ö Gebruik het stuk karton ook om valschade door bol-op-bolcontact te voorkomen.
Algemene opmerkingen
In een korte tijd moeten veel orders worden ingepakt en verzonden. Bedrijven zijn ermee bekend dat
terugdrogen na een verwerking belangrijk is, maar door tijdsdruk schiet dit er vaak bij in. Voorjaar 2008
gaan bedrijven aan de slag gaan met de aanbevelingen om valschades te beperken.

3.4
3.4.1

Bemonstering teeltbedrijven
Erwinia

Bij slechts enkele bedrijven werd een aantasting waargenomen bij rooien dan wel later tijdens de
verwerking. Een aantal partijen waarvan men verwachtte dat er een aantasting zou kunnen optreden bleef
vrijwel vrij van aantasting. De aantasting van vorig en/of dit jaar was mogelijk ook geheel of gedeeltelijk
veroorzaakt door Erwinia carotovora (witsnot) en niet door Erwinia chrysanthemi, het agressieve snot. Het
onderscheid tussen beide aantastingen was niet altijd duidelijk te zien en is niet via toetsing vastgesteld. In
tabel 1 staat een overzicht van de bedrijven waar een aantasting voorkwam van meer dan 1%. Op moment
van beoordeling waren er aanwijzingen dat in de partijen beide Erwinia-aantastingen (soms ook) naast elkaar
voorkwamen.
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Tabel 1. Het percentage door Erwinia aangetaste bollen in monsters genomen op verschillende momenten
op teeltbedrijven. Door de bedrijven werden aangetaste bollen op diverse momenten in de lijn
verwijderd.

Monstermoment
rooien
uit de grond
uit kist/bak/kieper
schonen uit kist/bak/bunker
uit bunker
na zeven
uit kist/bak
sorteren uit kist/bak
van bunker/opvoerband
van leesband
van band onder platen
uit kist/bak
tellen
uit kist/bunker
van leesband
van band na tellen
uit kist/bak

% Aantasting door Erwinia
bedrijf
1
7
8
9 12
0.4
5.6 1.0 3.3
0
3.4 4.8 3.0
7.4
18.2
27.6
11.9
3.0
1.3
2.7 1.7 8.7
3.9
1.7 2.3 11.0 1.7 3.3
1.3 9.0 9.7 0.3 6.0
2.3 9.0 10.7 1.7 9.0
1.0 1.6
2.6
0
0 4.0

13 21 22 25
0 2.0 2.6 2.7
1.0 1.3 5.3 6.8

26

27

0.7

0.7 3.7 0.3
0.8 4.7 1.3
2.6 3.0
1.7
1.7
4.5 2.7
4.8 1.2 0.3 7.3 8.0 2.3
0
3.0
1.0 1.3
1.3
1.7 0.4 0.7
0

Bij 8 bedrijven was de aantasting in de bemonsterde partij afwezig of bleef beperkt tot een enkele bol. Bij
de bedrijven genoemd in tabel 1 was wel sprake van enige tot een zware aantasting. Bij de partijen van de
bedrijven 7, 8 12, 13, 25, 26 en 27 steeg de aantasting meer of minder in een deel van de verwerkingslijn.
Bedacht moet worden dat de monsters aselect genomen zijn (uitgezonderd bij bedrijf 25 waar geen
aangetaste bollen werden meebemonsterd) en dat aangetaste bollen op de leesbanden bij de verschillende
lijnen werden verwijderd. Het percentage door de telers verwijderde bollen is echter niet bij alle partijen
bekend en zou dus bij de hier weergegeven percentages opgeteld moeten worden om de werkelijke
aantasting van de partijen te laten zien. Het verklaart wel waarom bij een volgende bemonstering in een
aantal gevallen een lager percentage werd gevonden. Het verschil tussen een hoog percentage uit de kist
na sorteren en een laag percentage uit de kist voor tellen kan ook veroorzaakt zijn door het verschil in
bemonsteren van onder uit de kist en het volgende monster boven uit de kist.
Het moment van toename van de aantasting was per bedrijf verschillend. Dit moment kon bij het rooien zijn
(nr 9, 22 en 25) maar ook bij het schonen (nr 8), sorteren (nr 7, 12, 13, 25, 26 en 27) en/of tellen (nr 12).

Figuur 2. Druipers door Erwinia
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3.4.2

Aspergillus niger

Door na beschadiging bij 30°C te bewaren werd bij veel partijen duidelijk dat er een besmetting met
Aspergillus niger aanwezig was en dat er beschadiging door de verwerking optrad. Bij bijna alle
bedrijven/partijen waar roet optrad, werd de aantasting door Aspergillus niger bij de verwerking verergerd.
Afhankelijk van het bedrijf was een toename te vinden bij rooien (nr 5, 8, 11, 12 en 21), sorteren (nr 5, 8,
11, 12, 13, 22, 23, 26 en 27) en/of tellen. (nr 24 , 26 en 27). Bij het uitzoeken werden geen roetbollen
gezien en verwijderd, dit in tegenstelling met een Erwinia-aantasting,
Tabel 2. Het percentage door Aspergillus niger (roet) aangetaste bollen in monsters genomen op
verschillende momenten op teeltbedrijven.

Monstermoment
rooien
uit de grond
uit kist/bak/kieper
schonen uit kist/bak/bunker
uit bunker
na zeven
uit kist/bak
sorteren uit kist/bak
van bunker/opvoerband
van leesband
van band onder platen
uit kist/bak
tellen
uit kist/bunker
van leesband
van band na tellen
uit kist/bak

% Aantasting door Aspergillus niger
bedrijf
5
8 10 11 12 13 22 23 24 25 26 27
0 0.7
0 3.0 0.3 3.0
0
0
0
2.3 2.0
0 2.0 5.4 0.3 13.4
0 0.3
0
0.9
2.1
1.6
0
1.3
0.7
2.0
0
1.3
0 0.3 2.7
1.4 2.0 3.7
1.0
0 1.3 9.0
7.1 3.7 1.3
1.6 4.0
0.3 0.3
3.3 6.0 2.3
8.7
0.7
3.2 6.0
10.0 4.0 2.0 6.2 7.3 6.3 23.1 9.7 1.0
0 2.1 10.4
0
0
0 1.0
1.0
1.3
31.1 16.7
1.0 2.0 16.4
0 5.4 1.8 60.3 37.0

Figuur 3. Val in gaasbak: afdruk van gaas met roet. Figuur 4. Veel uitwendige roetaantasting na
verwerking.
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3.4.3

Penicillium

Bij enkele bedrijven werd bij de beoordeling ook een aantasting door Penicillium waargenomen. Bij de
andere bedrijven kwam Penicillium niet voor of bleef het beperkt tot een enkele bol (<1%).

Figuur 5. Penicillium op beschadigde bollen (links bij Carnegie en rechts bij Delft Blue).

Tabel 3. Het percentage door Penicillium aangetaste bollen in monsters genomen op verschillende
momenten op teeltbedrijven.

Monstermoment
rooien
uit de grond
uit kist/bak/kieper
schonen uit kist/bak/bunker
uit bunker
na zeven
uit kist/bak
sorteren uit kist/bak
van bunker/opvoerband
van leesband
van band onder platen
uit kist/bak
tellen
uit kist/bunker
van leesband
van band na tellen
uit kist/bak

% bollen met Penicillium
bedrijf
7
8
9 12 13
1.0 0.6
0 0.3
1.0
0 0.3
0

23
0
0

0.3
1.2
1.4
0
1.3
1.3
1.0

0.3
2.0 1.0
5.7
1.7
6.4 0.3 2.3
3.3
0 1.7 3.3
6.0 0.3 3.3 5.3 2.0
0 1.7
2.6 9.6
1.3
1.0 1.6 9.0 5.3

Penicillium werd bij de meeste bedrijven meer gevonden naarmate meer verwerking (beschadiging) had
plaatsgevonden, vooral bij sorteren (nr 8, 13 en 23) en bij tellen (nr 13 en 23).

3.4.4

Bolschade

De schade aan de bollen was soms zeer groot. Niet alleen de verwerking had hierop invloed maar
waarschijnlijk ook de cultivar. Opvallend was dat de witschalige cultivars veel schade lieten zien. Mogelijk
dat deze ook gevoeliger zijn voor beschadiging dan donker gekleurde cultivars. De partijen Aiolos gaven
maximaal 40 en 50% en de partijen Carnegie gaven tot 30, 40, 60, 95 en 2x 100% bolschade te zien. De
cultivars Pink Pearl, Blue Pearl, Delft Blue, Woodstock en Sky Jacket bleven onder de 25% bolschade.
Atlantic, Blue Star en Blue Jacket zaten tussen 40 en 70% bolschade. Opgemerkt moet worden dat hierbij
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de bolmaat en het aantal verwerkingen van de bollen niet voor alle bedrijven gelijk was. In tabel 4 staat een
overzicht van de resultaten waarbij de monstermomenten zoveel mogelijk stapsgewijs gerangschikt zijn
naar de meest overeenkomende situaties.
Tabel 4. Het percentage bollen met een beschadiging van de bolrok(ken) in monsters, genomen op
verschillende momenten op teeltbedrijven. Bolschade werd al of niet gevolgd door een
aantasting. Genoemd percentage is zonder aantasting door Erwinia.

Monstermoment
rooien
uit de grond
uit kist/bak/kieper
schonen uit kist/bak/bunker
uit bunker
na zeven
uit kist/bak
sorteren uit kist/bak
van bunker/opvoerband
van leesband
van band onder platen
uit kist/bak
tellen
uit kist/bunker
van leesband
van band na tellen
uit kist/bak

% Beschadigde bollen
bedrijf
1 11
8 10 21
5
2
5
2
10
5
8
2
5
10
8
8 10
15 45 20
20
8
25
8
30
5
5
60
5
5
40 60 70
5
5

5
2
5

5
5
15
15
20

7

10
10
15
25

6
10
20

20
30
40

2
2
5

15
25
50

24
0
2

5
5
7
5
5
5
5

4
3

23
2
2

9
5
5

25
3
5

13
10
20

3

5

5

10
15
15

50

10
20
20
20
20

30

20

8
15
25
40
40
40

60
50

50

22
5
50

12
5
30

100

35
50
60
90 100
60
60

90

95 100

60
90

Bij de nummers 10, 21, 24 was de schade zeer beperkt, hetgeen ook gold bij bedrijf 4 waar de mate van
schade zeer licht was.
Op een enkele uitzondering na nam het percentage beschadigde bollen toe naarmate de monsters later in
de verwerking waren genomen. Het moment van toename van de bolschade was per bedrijf verschillend. Bij
enkele bedrijven, maar vooral bij nummer 22 gaf het rooien (zeer veel) schade. Bij bedrijven waar het
schonen mee was bemonsterd viel nummer 11 op met een zeer sterke toename. Het sorteren was bij veel
bedrijven oorzaak van een (zeer) sterke toename. Het tellen gaf alleen bij bedrijf 12 een sterke toename.
Naarmate meer monsters in een lijn waren genomen kon de plaats van de toename beter worden
aangegeven. Binnen de schonings-, sorteer- en tellijn gaf de val in de kist of bak vaak een sterke toename
(bijvoorbeeld bij schonen nummer 11 en bij sorteren de nummers 2, 7, 9, 12, en 13). Soms was de
sterkste toename al eerder in de sorteerlijn zoals bij nummer 8 waar het sorteren over de sorteerplaten de
oorzaak was en niet de val daarna in de kist.

Figuur 6. Bolbeschadigingen bij Carnegie met een enkele roetbol.
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3.5

Bemonstering exportbedrijven

Bij de export viel direct de zware aantasting door roet op. Deze zware aantasting maakte duidelijk dat het
verpakken veel beschadigingen oplevert en dat dit bij een zwaar met Aspergillus niger besmet partij na
verpakking bij 30°C tot een vrijwel onverkoopbaar product kan leiden. De leverbare bollen worden echter bij
de export bij maximaal 25°C bewaard en in de praktijk zal deze aantasting dus veel minder te zien zijn. In dit
onderzoek laat deze warme bewaring wel het effect van de beschadiging zien.
De aantasting door Erwinia bleef op een zeer laag nivo. De aantasting door Penicillium was sterk afhankelijk
van de bewaartemperatuur na het verpakken.
De bolbeschadiging is niet apart beoordeeld omdat de aantasting voldoende informatie gaf.

Figuur 7. De verpakkingslijn, exclusief de opvang van de verpakkingen. De sterren geven aan waar de
bollen een val maken. De 3 meest linkse sterren staan voor de transportband en opvangtafel.
Tabel 5. De resultaten van bemonsteringen van de verwerkingslijnen en variatie en bewaring daarna bij
exporteur 1, weergegeven als percentage gezonde bollen en door Erwinia (snot), Aspergillus
niger (roet) en/of Penicillium aangetaste bollen.
bedrijf 1
Monstermomenten
Startmonster
Na bunker, van leesband, kleinverpakking
Uit opvangbak, na het tellen
Na verpakken
Na verpakken bewaring bij 20°C
Na verpakken bewaring bij 25°C
Na bunker, van leesband grootverpakking
Na tellen in doos
Na verpakken bewaring bij 20°C
Na verpakken bewaring bij 25°C

Jan Bos
%
gezond
80.5
78.1
69.3
57.9
80.9
63.5
80.7
70.0
75.7
75.0

%
roet
18.1
20.7
30.0
41.0
16.6
29.0
18.5
30.0
22.0
25.0

%
Pen icillium
1.4
1.1
0.7
1.0
2.0
6.0
0.4
0.0
2.3
0.3

%
snot
0
0
0
0
0.5
1.5
0.4
0
0
0

Delft Blue
%
gezond
64.3
48.9
43.7
52.3
48.4
43.9
51.5
41.0
63.7
56.7

%
roet
31.4
43.7
48.5
41.2
21.9
33.5
42.2
50.0
20.7
32.0

%
Pen icillium
4.3
8.1
8.5
7.0
28.2
24.1
8.5
9.7
15.7
11.7

%
snot
0
0.7
1.9
0.9
3.0
1.0
0.4
0
0
0

Het verwerken leidde tot meer aantasting door Aspergillus niger. Opvallend was het effect van een lagere
temperatuur na het verpakken. Aspergillus niger kreeg bij 25°C maar vooral bij 20°C veel minder of geen
kans om een aantasting te veroorzaken. Daarentegen nam de aantasting door Penicillium toe bij bewaring
bij 20 en 25°C. Erwinia werd ten opzichte van het startmonster ook meer gevonden na verwerking.
Tussen de lijnen voor kleinverpakking en die voor grootverpakking was geen duidelijk verschil. Na een val in
de bunker of het tellen in een zakje of doos nam de aantasting toe.
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Tabel 6. De resultaten van bemonsteringen van de verwerkingslijnen en bewaring daarna bij exporteur 2,
weergegeven als percentage gezonde bollen en door Erwinia (snot), Aspergillus niger (roet) en/of
Penicillium aangetaste bollen.
bedrijf 2
Monstermomenten
Start monster
Na stortbunker van ladder
Na poetsmachine/leesband
Na telmachine van bandje
Na verpakkingslijn tulpdoosje 50st
Na verpakkingslijn tulpdoosje 50st bew. bij 25°C
Na verpakkingslijn netlonzak 50st
Na verpakkingslijn netlonzak 50st bew. bij 20°C
Na verpakkingslijn krat a 250st
Na verpakkingslijn krat a 250st bew. bij 20°C

Jan Bos
%
gezond
81.0
72.7
62.6
59.8
65.0
73.7
51.7
38.7
47.7
58.8

%
roet
17.8
23.8
35.9
38.1
32.6
24.3
46.7
58.0
51.7
39.7

%
Pen icillium
1.1
0.4
1.1
1.7
1.1
1.3
1.3
2.0
0.3
1.2

%
snot
0
0.4
0.7
0.7
0.6
0.7
0.3
1.3
0.7
1.2

Delft Blue
%
gezond
42.8
41.3
18.2
8.8
7.3
59.0
13.7
18.0
12.3
28.0

%
roet
50.6
52.0
78.1
86.3
88.3
35.7
81.7
71.3
83.7
62.3

%
Pen icillium
6.7
7.7
5.5
5.8
7.0
4.0
6.3
11.3
6.7
10.7

%
snot
0
0
0
1.7
0
1.3
0
1.0
0
0

Het verpakken leidde tot veel meer roet, soms meer Penicillium . Ook de Erwinia-aantasting nam in
vergelijking met het startmonster gemiddeld iets toe. Roet kwam (soms veel) minder voor bij een lagere
bewaartemperatuur, maar Penicillium zorgde bij Delft Blue onder die omstandigheden voor meer aantasting.
De poetsmachine leidde tot een relatief grote toename van de roetaantasting. Ook de val in de netlonzakken
of kratten zorgde bij Jan Bos voor een toename van roet.
Tabel 7. De resultaten van bemonsteringen van de verwerkingslijn en bewaring daarna bij exporteur 3,
weergegeven als percentage gezonde bollen en door Erwinia (snot), Aspergillus niger (roet) en/of
Penicillium aangetaste bollen.
bedrijf 3
Monstermomenten
Startmonster
Onderuit de bunker
Uit telgootjes, vlak voor het tellen
Uit opvangbak na tellen
Na verpakken in zakjes
Van transportband
Van ronddraaiende tafel (met mat)
Na verpakken in doos bewaring bij ca 25°C

Jan Bos
%
gezond
85.0
73.1
78.7
71.3
67.7
66.3
77.0
75.3

%
roet
12.7
26.2
20.3
26.0
30.7
30.7
19.3
23.4

%
Pen icillium
2.0
0.7
0.7
1.7
0.7
0.0
2.3
0.7

%
snot
0.3
0
0.3
1.0
1.0
3.0
1.3
0.7

Delft Blue
%
gezond
59.3
42.0
40.2
38.3
34.0
32.7
36.3
56.7

%
roet
33.7
49.0
53.2
54.7
55.7
56.3
56.3
35.0

%
Pen icillium
10.0
12.3
11.3
11.0
13.7
13.7
10.3
9.0

%
snot
0
0
0
0
0
0.7
0
0.7

Verpakken leidde tot meer roet, waarbij de val in de bunker de grootste toename veroorzaakte. Daarna nam
de aantasting vrijwel niet meer toe. Bewaring bij 25°C in plaats van bij 30°C voorkwam of verminderde de
roetaantasting, zonder dat hierbij de aantasting door Penicillium toenam.
Tabel 8. De resultaten van bemonsteringen van de verwerkingslijn en bewaring daarna bij exporteur 4,
gemiddeld over verpakken in 3 en 10 stuks, weergegeven als percentage gezonde bollen en door
Erwinia (snot), Aspergillus niger (roet) en/of Penicillium aangetaste bollen.
bedrijf 4
Monstermomenten
Startmonster
Na bunker, van telgoot
Uit opvangbak, na het tellen
Uit de HP
Uit de HP van de opvoerband
Van de roltafel
Na opslag in doos 25°C
Na opslag in doos 20°C

Jan Bos
%
gezond
82.7
70.7
69.7
65.0
67.6
62.5
79.4
86.5

%
roet
16.0
28.0
29.0
33.0
30.2
35.9
17.5
12.3

%
Pen icillium
1.3
1.3
1.7
1.2
1.5
0.5
2.2
0.0

%
snot
0
0
0.3
1.0
0.7
1.1
0.8
1.1

Delft Blue
%
gezond
35.3
28.5
18.0
20.0
14.5
23.1
32.3
33.2

%
roet
59.3
65.6
75.9
72.5
76.5
72.0
55.5
56.4

%
Pen icillium
8.0
8.0
8.1
9.2
13.7
6.2
12.5
11.8

%
snot
0
0
0
0.3
0.3
0
0
0

De val in de bunker veroorzaakte de grootste toename van roet. Daarna nam de aantasting nog maar
beperkt toe. Bewaring bij een lagere temperatuur dan 30°C voorkwam de toename van de aantasting. Snot
kwam beperkt voor, maar na verwerking was er wel meer aantasting. Penicillium gaf bij Delft Blue een
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minder duidelijke toename te zien. Bij Jan Bos was er geen verschil tussen verpakken met 3 of met 10
stuks. Bij Delft Blue gaf verpakken met 10 stuks meer roet dan verpakken met 3 stuks.
Tabel 9. De resultaten van bemonsteringen van de verwerkingslijn bij exporteur 5, weergegeven als
percentage gezonde bollen en door Erwinia (snot), Aspergillus niger (roet) en/of Penicillium
aangetaste bollen.
bedrijf 5
Monstermomenten
Voor het sorteren
Na stortbunker, van opvoerband
Na sorteren, van afvoerbandje
Na sorteren, uit gaasbak
Na stortbunker van telmachine, vanaf bandje
Na telmachine, uit gaasbak

Jan Bos
%
gezond
96.0
94.0
92.3
89.9
67.9
39.0

%
roet
0.3
1.3
3.2
2.1
31.1
60.3

%
Pen icillium
0
0
0
0
0
0

%
snot
3.7
4.7
4.5
8.0
1.0
0.7

Delft Blue
%
gezond
97.0
89.7
91.3
87.2
82.0
63.0

%
roet
2.7
9.0
6.0
10.4
16.7
37.0

%
Pen icillium
0
0
0
0
0
0

%
snot
0.3
1.3
2.7
2.3
1.3
0.0

Bij het verwerken van preparatiebollen bleek veel roetaantasting te zijn veroorzaakt door de tellijn, zowel het
gedeelte van de lijn inclusief de telmachine, als de val daarna van de telmachine in de gaasbak. Het
sorteren dat dezelfde dag kort daarvoor plaatsvond, veroorzaakte alleen bij Delft Blue enige roettoename.
De aantasting door Erwinia nam door het sorteren wel (iets) toe. Het uitzoeken op de tellijn verlaagde de
aantasting door Erwinia sterk. Er was geen toename van het snot, wat wel verwacht zou zijn gezien de
toename bij roet. Dit wees op een aantasting door witsnot en niet door agressief snot.
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Discussie

Droging
De aanwezige droogsystemen op de bedrijven voldeden meestal aan de normen. In de praktijk kan de
droging minder goed zijn door te veel bollen voor een wand, te veel tarra etc. Bij de bespreking van de
droging bleek dat er nog wel enige onduidelijkheid heerste over de juiste instellingen bij de verschillende
systemen. Discussie was er ook over op voorraad rooien en buiten drogen. Deze werkwijze werd soms ook
door bedrijven toegepast. De resultaten daarvan waren ook uiteenlopend en zullen ook afhankelijk zijn van
besmetting in de partijen en weersomstandigheden.
Uitgangspunt is dat de bollen goed en snel drogen na rooien. Daarbij kan tot een boltemperatuur van 23°C
veilig worden gedroogd om een aantasting door Erwinia chrysanthemi te voorkomen. Bij lage
buitentemperatuur kan de aangevoerde buitenlucht dus zondermeer tot die temperatuur worden
opgewarmd. Bij lagere temperatuur drogen zal het drogen meestal langzamer en/of minder goed gaan.
Snel en goed drogen is van groot belang ter bestrijding van Fusarium en Penicillium, maar ook bijvoorbeeld
Erwinia carotovora subsp. carotovora (witsnot).
Penicillium wordt beter bestreden door een hoge temperatuur (vooral 30°C).In 2007 was de ervaring in de
praktijk dat door het te voorzichtig drogen mogelijk infectie door Penicillium is opgetreden op de
beschadigingen en dat de aantasting pas veel later goed zichtbaar is geworden. Door bollen na het drogen
ook nog eens niet bij de gebruikelijke 25°C te bewaren is de bestrijding van met name Penicillium
onvoldoende geweest. In 2007 kwamen ten opzichte van andere jaren veel meer problemen voor met
aantastingen door Penicillium en Fusarium. Exacte informatie over de relatie droogtemperatuur,
droogsnelheid en aantasting door Penicillium bij hyacint ontbreekt echter.
Bij de teelt, maar vooral ook bij de export, vindt na het verwerken geen of tekort droging plaats. Het snel
moet leveren of versturen is hier debet aan. Afhankelijk van die omstandigheden zal ook meer of minder
aantasting door vooral Erwinia en Penicillium optreden. Ten aanzien van agressief snot zouden bollen na
verwerking nog enkele dagen op warmte moeten staan om te weten of er alsnog een aantasting optreedt.
In de voorlichting en publicaties hebben de aspecten voldoende goed drogen en warm bewaren (ook in
verband met een goed bloemkwaliteit) extra aandacht gekregen.
Verwerking
De verwerkingslijnen bij de teelt- en exportbedrijven veroorzaakten veel te veel schade aan de bollen. Dit
aspect krijgt bij veel bedrijven onvoldoende aandacht. De machinefabrikanten moeten niet alleen aandacht
hebben voor capaciteit, maar zullen ook meer aan dit aspect moeten werken. Zowel de beoordeling door
DLV met het elektronisch ei als de resultaten van de bemonstering, maakten duidelijk dat er per bedrijf op
verschillende plaatsen in de verwerking iets moet veranderen of dat machines moeten worden aangepast.
Bolmonsters lieten vaak een zeer sterke toename van bolbeschadiging zien en in een aantal gevallen een
toename van aantasting door Erwinia, Penicillium maar voor al van roet. Dit kwam overeen met eerder
behaalde onderzoekresultaten en ook met hetgeen bekend is uit eerder onderzoek bij zuur in tulp en bolrot
in narcis.
Witschalige cultivars leken gevoeliger voor beschadigingen dan donkergekleurde cultivars, maar daar kan
ook een combinatie van bedrijf en cultivar doorheen spelen. Per bedrijf was er ook verschil in bolmaat en
aantal bewerkingen was evenals in de tijd tussen de drie verwerkingslijnen. Dit was mede reden in dit
verslag vooral de grote lijn weer te geven en niet te veel op details per bedrijf in te gaan.
De bedrijven waren na afloop verrast door de resultaten, maar ook doordrongen van de noodzaak tot
aanpassing. Veel bedrijven waren al snel bezig kleine zaken aan te passen en/of zouden voor het nieuwe
seizoen zaken gaan aanpassen. Aanpassingen die leiden tot minder bolschade zijn niet alleen gunstig voor
hyacint, maar ook voor alle andere gewassen die over die verwerkingslijnen gaan.
De groep in De Noord gaat in 2008 de bemonstering voortzetten ter controle op de aangepaste
verwerkingslijnen.
Met de exportgroep is in het voorjaar van 2008 op een exportbedrijf samen met de fabrikant gezocht naar
mogelijke aanpassingen van de machines. Daarbij zijn vele suggesties genoemd. Een daarvan was
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aanpassing van de bunker omdat daar vaak al veel beschadiging optrad. Een onbeantwoorde vraag was of
een grote val van veel bollen tegelijk in de verpakkingsmachine minder schade doet dan de val van een
aantal bollen achterelkaar, in verband met het bol-op-bolcontact. Dit heeft gevolgen voor de constructie van
de verpakkingsmachine.
Op de vele momenten dat deze resultaten zijn besproken en waarbij ook de invloed van beschadiging op
aantasting door Fusarium in tulp (zuur) en in narcis (bolrot) werd meegenomen, werd door vele telers en
exporteurs het probleem van beschadiging herkend en erkend.
Aantastingen
De aanleiding van dit project was de relatie tussen beschadiging en Erwina chysanthemi (agressief snot).
Doordat veel bemonsterde partijen zo goed als vrij waren van een aantasting, als gevolg van de keuze van
de partijen, de weersomstandigheden enz., werd dit aspect slechts beperkt aangetoond. De gebruikte
partijen bij de export bleken achteraf vooral aangetast met Erwinia carotovora subsp. carotovora (witsnot)
hetgeen ook bij enkele deelnemende teeltbedrijven en in het algemeen in de praktijk in 2007 veel meer
voorkwam dat voorgaande jaren. Als gevolg van de bewaring van de bolmonsters bij 30°C kreeg Aspergillus
niger veel kans om aan te tasten en door de soms koele droging na rooien en/of bewaring na verwerken
gold dit ook Penicillium. Deze aantastingen maakte de relatie tussen verwerking en opgetreden
beschadiging echter ook duidelijk zichtbaar.
Duidelijk werd ook dat er tussen bedrijven grote verschillen aanwezig zijn en dat die op voorhand niet direct
al bekend zijn. Een kritische blik van een adviseur, een collega en de inzet van een elektronisch ei helpt
bedrijfsblindheid voorkomen. Het elektronisch ei signaleert de grote valmomenten. Bolmonstering geeft het
totale resultaat van grote valschades, maar ook van (veel) kleine valschades en schuurschade.
Betrokkenheid van de teler/exporteur/personeel bij het verwerkingsproces is een belangrijke voorwaarde
voor een blijvende vermindering van de bolbeschadigingen. Enkele bedrijven zijn nog een stap verder
gegaan door bijvoorbeeld de plantmachine zodanig aan te passen dat ook daarbij minder schade optreedt.
Enkele bedrijven die de verwerking de afgelopen jaren met DLV aangepast hebben, ervaren dat de
aantasting door agressief snot op hun bedrijven vermindert..
Tot slot
Het belang van voorkomen van bolbeschadiging is niet nieuw. In de afgelopen tientallen jaren is regelmatig
extra aandacht vanuit onderzoek en voorlichting gegeven aan “vallen is schade”. De resultaten uit dit project
maakten echter duidelijk dat dit weer naar de achtergrond is gezakt, wellicht samenhangend met de
toegenomen schaalgrootte van de bedrijven. Er moet weer veel aandacht op bedrijven komen voor het
voorkomen van bolschade om daarmee de hoeveelheid snot, zuur en bolrot te beperken, maar ook om het
uiterlijk van niet-aangetaste bollen te verbeteren.

Figuur 8. Ook bij het planten vallen bollen!
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Conclusies
•
•
•
•
•
•

•

In dit project is aangetoond dat op veel teelt- en exportbedrijven veel te veel beschadiging optreedt
door het verwerken van de bollen.
De mate van beschadiging en de plaats(en) waar dit veroorzaakt wordt is per bedrijf verschillend.
Naast veel algemeen voorkomende risicoplaatsen komen ook bedrijfsspecifieke risicoplaatsen
voor.
Ter bepaling van de schadeplaats(en) zijn de kritische blik van anderen (bijv. DLV adviseur of
collega), toepassing van een elektronisch ei én bolmonsters nuttige en noodzakelijke hulpmiddelen.
Bedrijfsblindheid wordt daarmee voorkomen.
Beschadiging van de bol leidt tot lelijke bollen en kan leiden tot een aantasting door Erwinia, zowel
van E. chrysanthemi (agressief snot) als van E. carotovora (witsnot), Aspergillus niger (roet) en
Penicillium.
Drogen en bewaren na verwerking bij een te lage temperatuur leidt tot een toename van een
aantasting door Penicillium. Bij een hoge temperatuur kunnen Aspergillus niger en Erwinia
chrysanthemi toeslaan.
De deelnemende bedrijven, maar ook de bedrijven die resultaten vanuit dit project hebben
vernomen, zijn bewuster geworden van plaatsen waar bolschade op kan treden en hebben de
verwerkingslijnen aangepast. Machinefabrikanten zijn er ook op aangesproken dat capaciteit niet
ten koste mag gaan van de kwaliteit.
Dit onderzoek heeft ook positieve gevolgen voor het voorkomen van schade bij andere gewassen
zoals tulp en narcis waar eveneens een relatie bestaat tussen bolschade en aantasting door zuur
en bolrot.
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6

Communicatie

De communicatie met de deelnemende bedrijven
Met alle deelnemende teelt- en exportbedrijven zijn de resultaten op de bedrijven besproken.
Vooraf is met de bedrijven in groepen (teelt De Noord, teelt De Zuid en export) doel, opzet en uitvoering
besproken. Er waren 3-4 groepsbesprekingen met teelt De Noord, tussen oktober 2006 en april 2008; De
Zuid tussen december 2006 en juni 2008 (inclusief meerdere bedrijven) en export (“schuurbazen overleg ca
15 bedrijven) tussen maart 2007 en februari 2008. De exportgroep heeft in april 2008 samen met de
leverancier van de verpakkingsmachine Cremer, twee bestaande verpakkingslijnen bij een exporteur
beoordeeld om na te gaan waar aanpassingen mogelijk zouden zijn.
Communicatie naar het vak:
Mondelinge communicatie: (in veel gevallen is de informatie gekoppeld aan die van zuur in tulp en bolrot
in narcis, soms samen met Martin van Dam (onderzoeker tulp PPO)
7 november 2007,de Bollensoos op BolleNoord in ’t Zand.
22 november 2007, studiegroep Hyacint De Zuid in Noordwijkerhout.
12 december 2007, Telen met toekomst groep Kennemerland in Castricum.
8 januari 2008, leden van Anthos in Lisse.
10 en 11 januari 2008, veel fabrikanten gesproken over de resultaten op de Mechanisatie Show in Lisse.
8 februari 2008, open dag van PPO Bollen, Bomen & Fruit in Lisse: 2 lezingen en een demonstratie van het
elektronisch ei door DLV.
25 maart 2008, ledenvergadering van de KAVB Productgroep Hyacint op Keukenhof.
31 maart 2008, studiegroep T&P in Lisse.
24 april 2008, bedrijvendag PPO Bollen, Bomen & Fruit in Lisse, incl. demo door DLV.
30 mei 2008, open dag PPO Bollen, Bomen & Fruit in Lisse
Ook de in de project participerende adviseurs van DLV Plant (inzet elektronisch ei en adviezen met
betrekking tot droging en aanpassing verwerkingslijn) nemen de resultaten in hun advisering naar bedrijven
mee. In 2008 hebben zij vanuit de teelt ook meer aanvragen gehad om verwerkingslijnen na te lopen op
schaderisico’s.
Schriftelijke communicatie:
Artikelen:
BloembollenVisie 143 van 19 juni 2008 pag. 30-31: “Verwerking hyacinten veroorzaakt meer schade dan
verwacht” van Peter Vreeburg en André Korsuize.
BloembollenVisie 143 van 19 juni 2008 pag. 28-29: “Erwinia-onderzoek 2007: hoe beperk je de risico’s?”,
van Peter Vreeburg, André Korsuize, Joop van Doorn en Robert Dees.
Brochures:
“Praktische tips om de kans op snot te verkleinen” verspreid op onder andere open dagen en te
downloaden op de website: ppo.wur.nl (bij publicaties bloembollen).
“Zo voorkom je beschadiging van bloembollen”, informatie uit dit onderzoek is ook opgenomen in de Telen
met toekomst brochure die gemaakt is samen met en verspreid wordt door Alb. Groot BV. De brochure is
ook te downloaden op de websites van Telen met toekomst (Telenmettoekomst.nl) bij bollenteelt en van
PPO (ppo.wur.nl) bij publicaties bloembollen.
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Bijlagen

Artikel BloembollenVisie “Verwerking hyacinten veroorzaakt meer schade dan verwacht”
Artikel BloembollenVisie “Erwinia-onderzoek 2007: hoe beperk je de risico’s?”
Brochure “Praktisch tips om de kans op snot te verkleinen”
Brochure Telen met toekomst ”Zo voorkom je beschadiging van bloembollen”
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onderzoek

Verwerking hyacinten veroorzaakt meer schade dan verwacht
Agressief snot kan verspreid worden door beschadiging. Dit was
de reden om op de verwerkingslijn bij telers en de inpaklijn bij
exporteurs de valkrachten op bollen te meten. Door op diverse
momenten en plaatsen in de lijn bolmonsters te nemen en de
zichtbare schade daaraan vast te stellen, werd veel inzicht verkregen waar schade aan bollen kan ontstaan. Het drogen na
rooien werd ook beoordeeld, omdat dit ook van invloed is op
een aantasting door Erwinia.

Veel bolschade met enkele roetbol
Tekst: Peter Vreeburg en André Korsuize,
PPO Bloembollen
Foto’s: PPO Bloembollen

H

et is bekend dat verwerken van de
bollen beschadiging geeft en daarmee ook een grotere kans geeft op
agressief snot. Het drogen is ook van invloed
op agressief snot (Erwinia chrysanthemi; Ech)
en witsnot (Erwinia carotovora subsp. carotovora; Ecc). Om die reden is besloten de manieren van droging en verwerken op bedrijven in
kaart te brengen en de invloed op agressief snot
te bestuderen. Het onderzoek was een initiatief
van een telersgroep in Breezand, maar is breder getrokken met vijf telers uit De Zuid en ook
met vijf exporteurs, omdat Erwinia een ketenprobleem is.
Het onderzoek is in 2007 uitgevoerd door
PPO in samenwerking met DLV met financiering door PT, de RABO-bank en vouchers van
Ministerie van Economische Zaken. Om alle
30 • BLOEMBOLLENVISIE • 19 juni 2008
19 juni 2008 • BLOEMBOLLENVISIE •

Soms veel beschadiging
Op de teeltbedrijven heeft DLV met een elektronisch ei de verwerkingslijn beoordeeld op
valmomenten. Duidelijk werd dat een kritisch
oog van een ander persoon bedrijfsblindheid
helpt voorkomen. De daarbij gedane suggesties ter verbetering werden soms direct uitgevoerd. Op veel bedrijven werden dezelfde punten gesignaleerd, maar ook bedrijfsspecifieke
zaken, die samenhingen met werkwijze, afstelling en gebruikte machines. Als machineonderdelen aankoekten was dit een duidelijk punt
waar schade optrad. Opvallend was de schade
die optrad in sommige telmachines, hetgeen
alleen zichtbaar werd door de machine open
te maken. Vaak waren simpele oplossingen
mogelijk, zoals het beplakken met softlanding
en het gebruik van meer valbrekers. Belangrijk
waren ook de instructies aan en controle van
het personeel, zoals volhouden van bunkers,
goed toepassen van valbrekers en beperken
van snelheid op de machines. Op www.ppo.
wur.nl staat een compleet overzicht van bevindingen en aandachtspunten. Deze is gemaakt
voor hyacint, maar veel genoemde zaken zijn
net zo belangrijk bij andere gewassen.
Bij de export beoordeelde DLV de inpaklijn
met het elektronisch ei en werd de bewaring
voor en na inpakken besproken. Duidelijk werd
dat de bollen ook hier vaak vallen. Aanpassingen konden soms direct worden doorgevoerd.
De exportgroep heeft later samen met fabrikant Cremer twee inpakmachines nagelopen,
waarbij op veel punten nuttige suggesties ter
verbetering zijn gedaan.

Bemonstering teelt
dertien bedrijven van die groep mee te laten
doen is aanvullende financiering verkregen
vanuit Provincie Noord-Holland, CNB en vouchers van Ministerie van LNV. Daarnaast werd
medewerking verkregen uit het bedrijfsleven
van Van Gent & van der Meer, Kaandorp Wijnker en Agratechniek.

Droging
Uit een inventarisatie van de droogwijze en
droogcapaciteit bij telers in Breezand bleek dat
het drogen naar verwachting grote verschillen
in aantasting zou geven. Deze werd gezamenlijk en individueel besproken met een DLVadviseur. Een enkel bedrijf droogde ook buiten. Omdat de temperatuur in de rooitijd laag
was kon bij een relatief lage temperatuur worden gedroogd. Deze lage temperatuur werd
later in enkele gevallen gevolgd door aantasting door Penicillium (zie ook artikel op pagina 28 en 29). De aantasting door agressief snot
viel bij de meeste bedrijven in de bemonsterde
partijen erg mee.

Bij de teelt werd één partij bemonsterd van kort
voor het rooien tot aan einde van de verwerking. Deze monsters zijn na bewaring bij 30°C
om agressief snot extra kans op aantasting te
geven beoordeeld op aantasting door Erwinia,
Aspergillus niger (roet) en Penicillium en op
beschadiging. De bedrijven kozen zelf de partij
en monstermomenten. Uit de resultaten bleek
dat in weinig partijen agressief snot voorkwam.
Mogelijk heeft de koele zomer een rol gespeeld.
Ook kan het zijn dat de aantasting vorig jaar is
veroorzaakt door de witsnot-Erwinia (Ecc), net
als de soms aanwezige aantasting op het veld

Meer nuttige informatie
Voor meer gedetailleerde informatie
over beschadigingsmomenten, het
beperken van Erwinia en bolschade
verwijzen we graag naar www.ppo.
wur.nl. Daar vindt u ook informatie hoe
u zelf bolschade in beeld kunt brengen
met behulp van een Schade-check.

30°C heeft geleid tot sterke toename van roet,
terwijl bewaring bij 20°C leidde tot een duidelijk toename van Penicillium. Het effect van
bewaring bij 25°C zat daar tussen in. Vanwege
de ernstige roetaantasting is hier niet apart op
bolschade beoordeeld.

Samenvatting

Gaasbakpatroon als gevolg van roetaantasting, na val in gaasbak
en niet door agressief snot (Ech). Bij de beoordeling kwamen ook roet en Penicillium voor.
Aantasting door roet treedt veelal onder dezelfde omstandigheden op als agressief snot. Penicillium treedt ook op na beschadiging en vocht,
maar bij veel lagere temperatuur. Bolbeschadiging werd zeer veel geconstateerd en liet grote
verschillen zien tussen bedrijven (zie figuur).
Soms was de rooimachine, dan weer de sorteermachine of weer vooral de val in de gaasbak of palletkist de oorzaak. Opvallend was dat
witschalige cultivars zoals ‘Carnegie’ veel meer
beschadigd werden dan de rood/blauwschalige
cultivars. In veel partijen werden geen aantastingen waargenomen, ondanks de soms hoge
percentages bolschade. In enkele gevallen ging
een toename van de bolschade gepaard met
een toename van aantasting door Erwinia, roet
en/of Penicillium.
De groep in De Noord wil komende zomer
weer gaan bemonsteren met een witschalige
cultivar om na te gaan of de toegepaste verbeteringen leiden tot minder bolschade.

aantasting door Erwinia, roet en Penicillium.
Hieruit bleek dat er geen Erwinia-aantasting
meer was bijgekomen. De eerder gevonden
aantasting was vermoedelijk vooral een aantasting door Ecc en mogelijk dat ook de late
verwerking bij de export (eind augustus) hierbij een rol heeft gespeeld. Bij bollen die later in
de tijd worden verwerkt is de kans op agressief
snot namelijk kleiner Bollen die direct na verpakken bij 30°C waren bewaard werden voor
maximaal 60-90% door roet aangetast. De aantasting nam toe naarmate verder in de lijn was
bemonsterd. Opvallend was wel dat de val in
de bunker soms al voor de grootste toename
zorgde. De bewaring van de verpakte bollen bij

Het onderzoek maakte duidelijk dat bollen veel
beschadigd worden tijdens de verwerking bij
telers en exporteurs. De oorzaken verschillen
per bedrijf. Inschakelen van anderen, bijvoorbeeld DLV, voorkomt bedrijfsblindheid. Werkwijze, machines en personeel zijn van invloed.
Daarnaast hebben de cultivar en de temperatuur na verwerken invloed op de mate en soort
aantasting.
Bolbeschadiging kan leiden tot meer aantasting door Erwinia, roet en Penicillium.
Op de Bollensoos van de KAVB in de kring
Noordelijk Zandgebied, bij Anthos, op de
Mechanisatieshow, studiegroepen en open
dagen PPO is veel aandacht gegeven aan de
beschadigingsproblematiek. Vaak werd daarbij ook zuur en bolrot genoemd, omdat ook
daar een relatie is tussen beschadiging en aantasting.
Bedrijven zijn actief bezig verbeteringen aan te
brengen. Grote valhoogtes bij planten vragen
ook aandacht.
Bij drogen en bewaren moet er ook aandacht
blijven voor bloemkwaliteit en voor andere
ziekten dan agressief snot. Het blijft nodig om
hyacint voldoende snel en goed te drogen en
te bewaren bij 25°C.

Verschillen in % bolschade op hyacintenbedrijven na bemonstering van vóór het rooien tot na het
tellen.

Bemonstering export
De exportbedrijven kregen verschillende partijen (‘Delft Blue’ en ‘Jan Bos’). De partijen werden vooraf uitgezocht en gemixt vanwege de
variabele aantasting door Erwinia (1 tot 12%
per bak bij ‘Jan Bos’). Bij ‘Delft Blue’ was er
minder snot, maar werd wel al een enkele roetbol gezien. De bollen werden op verschillende
wijzen in klein- en grootverpakking verpakt.
De verpakte bollen werden direct bij de 30°C
bewaard of kregen een bewaar- en transportsimulatie op het bedrijf, waarbij de verpakkingen
bij 20 of 25°C werden bewaard. Bolmonsters
werden op diverse plaatsen in de verpakkingslijn genomen en ook na afloop van de bewaring. De bollen werden later beoordeeld op

Bedrijf A: zeer weinig bolschade.
Bedrijf B: toename bolschade bij sorteren en dan vooral door de val in de kist.
Bedrijf C: e en geleidelijke maar sterke toename van bolschade. Bij schonen was er een toename
door de val in kisten en er was een sterke toename door sorteren.
Bedrijf D: e en sterke toename door het rooien en na sorteren. Omdat er weinig monsters zijn
genomen, is niet duidelijk welke onderdeel bij het sorteren verantwoordelijk was voor
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• 19 juni 2008
de zeer zware bolschade, die gezien werd bij de bollen uit• de
kist na sorteren.
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onderzoek

Erwinia-onderzoek 2007: hoe beperk je de risico’s?
In hyacint werd in 2007 weer
veel Erwinia-aantasting waargenomen. Opvallend echter
was, dat dit niet alleen agressief snot, maar ook heel vaak
het gewone witsnot betrof.
Inmiddels heeft PPO in de
strijd tegen Erwinia op meer
fronten nieuwe inzichten ontwikkeld. Er zijn praktische toetsen getest om latente infecties
zichtbaar te maken. Daarnaast
bleek dat een besmetting al
kan ontstaan bij het gebruik
van besmette messen bij hollen en snijden. Bolontsmetting geeft extra risico’s op aantasting. Tenslotte bleek dat
het koele weer bij rooien, ver-

Wegvallende planten met Erwinia op het veld

werken en bewaren tot min-

lager dan die van Ech. Op het veld was hier en
daar al een aantasting waargenomen van wegvallende planten als gevolg van Ecc zoals vastgesteld met o.a. een DNA-methode.
In 2007 kon het drogen bij relatief zeer lage
temperatuur plaatsvinden, zelfs na het verhogen van de droogtemperatuur tot enkele graden boven de buitentemperatuur. Al enkele jaren wordt ter voorkoming van agressief
snot geadviseerd om bij drogen en verwerking
een (bol-) temperatuur van lager dan 25°C
en bijvoorkeur van 23°C aan te houden. Hierbij wordt er wel vanuit gegaan dat goed drogen altijd vereist is om witsnot, Penicillium en
Fusarium te voorkomen. Uitgangspunt is ook
dat leverbaar voor een optimale bloemkwaliteit
altijd bewaard wordt bij 25°C.
Mede uit angst voor agressief snot werd dit
jaar soms ook bij een temperatuur ver onder
de 23°C gedroogd. Bovendien werd het leverbaar daarna soms niet bij de gebruikelijke
25°C,maar bij maximaal 23°C bewaard. Agres-

der agressief snot leidde, maar
soms wel andere problemen
gaf zoals Penicillium.
Tekst: Peter Vreeburg, André Korsuize, Joop van
Doorn en Robert Dees, PPO Bloembollen
Foto: PPO Bloembollen

I

n 2007 is bij hyacint maar ook bij andere
gewassen, naast het agressieve snot (Erwinia chrysanthemi, Ech) opvallend vaak
Erwinia carotovora subsp. carotovora (Ecc),
de veroorzaker van “witsnot” gevonden. Het is
mogelijk, dat de koelere en nattere omstandigheden kort voor en rond het rooien en drogen
hiervoor verantwoordelijk waren. De optimale
groeitemperatuur van Ecc ligt namelijk 5-8 °C
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sief snot werd daarna niet of nauwelijks gezien.
Later in de bewaring en bij afbroei bleek er
soms (veel) Penicilliumaantasting op te treden. De droging was blijkbaar onvoldoende
goed geweest, waardoor Penicillium meer
kans kreeg voor infectie, maar werd de aantasting pas later goed zichtbaar. Bedrijven die wel
tot 23°C verwarmd hebben en bij 25°C hebben
bewaard hadden veelal geen of veel minder
Penicilliumaantasting.
In enkele gevallen bleek dat agressief snot in bij
23°C bewaarde bollen later alsnog optrad bij de
afnemer, nadat deze de bollen bij 25°C bewaarde. De relatief koele zomer heeft bij de verwerking ook tot minder agressief snot geleid.

Toetsontwikkeling
Het is belangrijk om te weten in welke mate
een partij besmet is met Erwinia. Zoals bekend
kan een bol besmet zijn zonder dat het zichtbaar is; de aantasting ontwikkelt zich pas later
als de omstandigheden gunstig zijn. Er zijn drie

testen beproefd om deze latente (niet-zichtbare) besmettingen zichtbaar te maken.
Kort invriezen en laten vallen werden als
methoden getest om na te gaan of latente infecties zichtbaar gemaakt konden worden. Door
de bollen aan “stress” bloot te stellen en de bollen onder gunstige omstandigheden (vochtig en bij 30°C) te bewaren zou deze infectie
zichtbaar gemaakt kunnen worden. Op enkele bedrijven zijn partijen op verschillende
momenten bemonsterd en onderworpen aan
een val- en vriestoets en zijn bollen vermalen
en met een PCR-toets op aanwezigheid van
Erwinia’s beoordeeld.
Bij de valtoets bestaat de mogelijkheid dat de
latente infectie niet zichtbaar wordt op plaatsen waar geen beschadiging optreedt. Bollen
uit een met Erwinia besmette partij gaven met
de valtoets minder aantasting te zien dan met
en PCR-toets. De valtoets is wel praktischer
toepasbaar dan de vriestoets. Bij invriezen trad
soms ook schade op waarbij het onderscheid
tussen vorstschade en Erwinia erg moeilijk was
te maken..
Opvallend was dat er bij de PCR-toets veel
Ecc gevonden werd, zowel alleen als samen
met Ech en in verschillende verhoudingen per
partij en per monsterdatum. Ook werden bollen getoetst waarbij een rotting zichtbaar was,
maar waarbij geen van beide Erwinia’s werden
aangetoond. Het is niet bekend welk organisme die rotting dan wel heeft veroorzaakt. Bij
de PCR-toets kunnen ook zeer lichte besmettingen zichtbaar worden die onder “normale”
omstandigheden mogelijk niet zouden leiden
tot een aantasting.
De gegevens van de drie toetsen kwamen
onvoldoende overeen om een valtoets te kunnen adviseren; de valtoets moet verbeterd worden. Samen met de BKD wordt getracht zo snel
mogelijk een (DNA-) toets voor de toetsing van
werkbollen praktijkklaar te maken. Door uitsluitend Erwiniavrije werkbollen te gebruiken
kan het Erwiniaprobleem al bij de start van de
teelt worden aangepakt.
Tussen de partijen werden verschillen in aantasting waargenomen. Vaak werd de aantasting
later in het seizoen minder erg, maar een relatie met het droge stofgehalte van de bollen was
niet duidelijk aanwezig. Het idee dat bij bollen
met een hoger vochtgehalte meer Erwinia zou
kunnen optreden werd niet bevestigd.

Bolontsmetting
Er is ook onderzocht of ontsmetting van bollen
of van de bewaarcellen kunnen bijdragen aan
terugdringing van Erwinia. Daarvoor zijn bollen beschadigd, besmet en gedroogd. De bollen die droog bleven werden niet aangetast en
hierbij was geen verschil tussen wel of geen

ruimtebehandeling (tabel). Na dompelen in
schoon water werd 9% aangetast en door toevoeging van formaline of andere desinfecterende middelen werd de aantasting gehalveerd.
Duidelijk werd weer bevestigd dat water een
belangrijke factor is voor aantasting. Onnodige ontsmetting moet dan ook worden voorkomen. Van het ruimtebehandelingmiddel werd
in de praktijk als voordeel gemeld dat partijen
minder dropen en stonken. Dit kan ook deels
een gevolg zijn van het feit dat er in 2007 relatief meer ouderwets witsnot was, dat ook eerder opdroogt.

Latente besmetting bij
snijden
In 2005 werden 2 cultivars gehold en gesneden waarbij deels een met Erwinia besmet
mes werd gebruikt. Een besmet mes kon tot 8
achterelkaar gesneden bollen besmetten. Tijdens de bewaring bleek alleen bij snijden uitval
door Erwinia op te treden. Alleen op het oog
gezonde hol- en snijbollen werden geplant. Op
het veld werden enkele wegvallende snijbollen gezien in besmette snijbollen. Na rooien en
heetstoken werd de meeste uitval door Erwi-

nia weer waargenomen in bij snijden besmette bollen.Maar er werd nu ook wat uitval waargenomen bij bollen die bij het hollen waren
besmet. De visueel gezonde bollen zijn weer
opgeplant. Duidelijk is geworden dat via hollen
maar vooral door snijden bollen besmet kunnen worden terwijl dit soms pas een jaar later
zichtbaar wordt.

Onderzoek op bedrijven
Besmetting vanuit aangetaste bollen of partijen kan plaatsvinden bij de verwerking. Vanaf
rooien tot en met planten vinden vele verwerkingen plaats waarbij beschadiging op kan treden. Wonden zijn invalspoorten voor infectie
en aanwezige latente infecties kunnen door
beschadigen ook leiden tot aantasting. Op de
twee volgende pagina’s van BloembollenVisie wordt verslag gedaan van de resultaten
van onderzoek op teelt- en exportbedrijven.
Dit heeft veel inzicht gegeven met betrekking
tot de plaatsen waar beschadiging en daarmee soms ook aantasting door Erwinia, roet
en Penicillium optreedt. Duidelijk is geworden
dat veel aandacht nodig is op de bedrijven om
beschadiging te beperken.

Onderwerpen voor het vervolgonderzoek Erwinia (“Deltaplan Erwinia”):
- Welke andere bacterie/organisme kan een met Erwinia vergelijkbare rotting geven?
-	Verdere verbetering van de laboratoriumtoetsen op Erwinia, zodat een betrouwbare
toetsing op latent aanwezige besmetting mogelijk is en analyse van verschillende typen
Erwinia chrysanthemi.
-	Volgen van de partijen hol- en snijbollen en getoetste partijen werkbollen om het
belang van gezond uitgangsmateriaal en de waarde van een werkbollentoets vast te
stellen. Achterhalen waar Erwinia de keten binnenkomt.
-	Zoeken naar bestrijding van Erwiniabesmetting, bijvoorbeeld na verwerking en bij de
vermeerdering, zonder dat gebruik gemaakt wordt van water.
-	Nagaan of verspreiding bij droging (via luchtbeweging) op kan treden en hoe dit kan
worden voorkomen.
-	Zijn er (meer) resistente cultivars bij de Erwinia-gevoelige bolgewassen, met name bij
Dahlia en Zantedeschia?
-	Nagaan welke ervaringen uit het aardappelpraktijkonderzoek meerwaarde kunnen opleveren voor de bollen .
-	Uitvoeren van een korte enquête naar de ervaringen van hyacintentelers van de afgelopen jaren met Erwinia.

Tabel. Percentage agressief snot na dompellen of een ruimtebehandeling van een met Erwinia
chrysanthemi besmet partij hyacinten
Behandeling
controle droog, niet beschadigd
controle droog
ruimte behandeling (gem. van 2 behandelingen)
controle water
dompeling 1% formaline
dompeling in andere middelen (gem. 3 behandelingen)

% snot
0,0
0,3
1,0
8,8
4,0
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Tellijn
- Voorkom vellenrooster met pukkels en opstaande rand. Bekleed vellenroosters deels (waar
bollen vallen) met softlanding.
- Verlaag de transportsnelheid van de telmachine; de bollen lopen minder kans op
beschadiging in telgoten en telmachine. Let op beschadiging in de telmachine.
Positie machines
- Zet de machines goed vast. Machines verschuiven door trillen en het verrijden van kisten.
Heetstook
- Zorg dat de temperatuur in de cel overal zo gelijk mogelijk is. Fijnste bollen het verst van de
wand en goed verdelen over de rijen (niet
alle fijne bollen op één rij).
- Gebruik platen op de bovenste kisten.
- Voorkom snelle temperatuursveranderingen.

Praktische tips om de kans op snot te verkleinen
Erwinia (agressief snot en witsnot) wordt vooral verspreid via vermeerdering en
mechanische overdracht bij verwerking. In deze handleiding vindt u een verzameling
praktische tips om Erwinia te voorkomen. De tips gelden niet alleen voor de teelt maar
ook voor de verwerking. De adviezen zijn mede gebaseerd op het Erwinia-onderzoek
van PPO op 18 teeltbedrijven en 5 exportbedrijven in 2007.
Bolbeschadiging is één van de
oorzaken van het optreden van
Erwinia. Hiernaast een
voorbeeld van hoe groot de
verschillen in beschadiging
tussen de bedrijven kunnen zijn:
Bedrijf A: zeer weinig
bolschade. Bedrijf B: toename
bolschade bij sorteren, vooral
door de val in de kist.
Bedrijf C: een geleidelijke maar
sterke toename van bolschade.
Bij schonen was er een
toename door de val in kisten
en er was een sterke toename
door sorteren.
Bedrijf D: een sterke toename
door het rooien en na sorteren.

Bolontsmetting
- Ontsmetting voor de heetstook tegen roet
vergroot de kans op Erwinia.
- Ontsmet alleen indien nodig, gebruik altijd
formaline en controleer de concentratie
regelmatig.

Tekst: Peter Vreeburg (PPO) en Bert van der Weijden (DLV Plant) © PPO en DLV Plant.
Dit onderzoek is gefinancierd door: Productschap Tuinbouw, Rabobank, CNB, Prov. Noord-Holland, MKBvouchers van Min. v. Economische Zaken en vouchers van Min. v. Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Van Gent & van der Meer, Kaandorp Wijnker, Agratechniek en deelnemende telers en exporteurs

In deze folder komen de aandachtspunten in de hele teelt en verwerking aan bod.
Omdat de omstandigheden voor verspreiding en aantasting door roet en Erwinia
chrysanthemi (agressief snot) grotendeels gelijk zijn, werken veel van de genoemde
maatregelen ook om roet te voorkomen.
Een regelmatige check kan veel problemen helpen te voorkomen
•
Een beter inzicht in de ziektendruk in uw partij krijgt u door regelmatig een monster
bollen te nemen en later op aantastingen en bolschade te beoordelen.
•
Het uitvoeren van een schade-check geeft inzicht in de plaatsen in de verwerkingslijn
waar schade aan de bollen wordt veroorzaakt.

Geef deze informatie door aan iedereen die met de bollen werkt!
•
•

Zorg voor een goede instructie van het personeel en blijft alert op de werkwijze.
Wijs werknemers op de gevolgen.

Algemeen
- Verwijder aangetaste bollen in de schuur en op het veld.
- Verwerk een partij met aantasting zo laat mogelijk.
- Verwijder alle machines uit de lijn die niet beslist nodig zijn.
- Bollen vallen te hard in kuubkisten en gaasbakken. Gebruik bij kisten een kanteljuk met
elektrisch oog en onderin schuimmatras, bij gaasbak een stuk karton.
- Voorkom bij overgangen dat bollen op elkaar vallen. Laat ze via een schuine plaat rollen.
- Reinig fust en machines in ieder geval tussen verschillende partijen.
- Verwerk de bollen zo laat mogelijk en droog altijd na.
Uitgangsmateriaal
- Ga uit van gezonde werkbollen; dit is zéér belangrijk. Erwinia kan latent meegaan.
- Geef de voorkeur aan hollen; dit is veiliger dan snijden. Ontsmet de messen regelmatig.
- Meng geen verschillende partijen en jaargangen.
Uitzoeken
- Verwijder aangetaste bollen altijd zo snel mogelijk om besmetting machines te voorkomen.
Planten
- Beperk valhoogtes bij het planten.
Beregenen
- Beregenen vergroot de kans op Erwinia
carotovora subsp. carotovora ( witsnot).
Selectie
- Voorkom dat zieke bollen worden meegerooid.
Loof hakselen
- Verspreiding van snot door hakselen van het loof is mogelijk; voorkom overwaaien .
- Verwijder het loof zo kort mogelijk voor het rooien. Verwijderen zorgt namelijk voor
verhoging van de bodemtemperatuur. Dit geldt vooral tijdens warme dagen en bij regen.
Rooien
- Rooi aangetaste of verdachte partijen zo vroeg mogelijk, ook al kost dit opbrengst. De
temperatuur is dan normaal gesproken nog laag. Kleinere bollen zijn minder gevoelig.
- Rooi niet bij natte weersomstandigheden.
- Goede onkruidbestrijding voorkomt een teveel aan tarra en de noodzaak van schonen voor
drogen.
Transport naar de schuur
- Laat de bollen zo kort mogelijk in kisten op het land staan.
Spoelen
- De voor de bacterie gunstige omstandigheden zoals beschadiging, vocht en verspreiding
treden bij het spoelen op.

Drogen
- Droog de bollen snel met veel buitenlucht. Verhoog, indien mogelijk, de temperatuur tot
maximaal 23°C. Een te hoge temperatuur werkt Erwinia chrysanthemi in de hand. Te
langzaam drogen bij een te lage temperatuur werkt Erwinia carotovora in de hand. Bij te
langzaam drogen ontstaan ook meer problemen met Fusarium en Penicillium.
- Let ook op de gelijkmatigheid van drogen. De derde en vierde kist krijgen meestal minder
lucht. Gebruik afdekplaten op de bovenste kisten. Brede droogwand (minimaal 125 cm
inwendig).
- Buiten drogen kan, afhankelijk van de weersomstandigheden, ook zeer goed.
- Droog na elke verwerking goed na, bij voorkeur weer bij maximaal 23°C.
Klimaat tijdens de verwerking
- Verlaag de temperatuur van de bollen voor de verwerking naar bijvoorbeeld 20oC.
- Houd de temperatuur in de verwerkingsruimte zo laag mogelijk. Stel bij erg warm weer de
verwerking eventueel uit.
- Droog de bollen na de verwerking snel terug bij een zo laag mogelijke temperatuur.
Wanneer kisten lang onder de sorteermachine blijven staan verdienen deze extra aandacht:
zet de kisten tijdens de pauze op lucht of maak een beluchtingsysteem op de
sorteermachine.
Zeven
- Beperk het zeven; rooi bijvoorbeeld zetters met een grove zeef.
- Verlaag de snelheid waarmee de bollen worden aangevoerd.
- Verlaag de snelheid van de schudzeef/rollenzeef zoveel mogelijk, dan springen de bollen
minder. Vaak ligt de zeef niet vol en kan de snelheid omlaag. Wanneer de bollen op de zeef
tegen elkaar liggen springen ze ook minder.
Kantelaar en bunker
- Een kantelaar met klep geeft minder beschadiging.
- Houd de bunker vol, dit kan automatisch met een elektrisch oog.
- Bij een brede kantelaar is de valhoogte van de bollen in de elevator kleiner.
(Lees)banden
- Verwijder een eventueel aanwezige onderplaat op de plek waar de bollen op een band
vallen.
Afzuiginstallatie
- De afzuigmonden zo afstellen dat de bollen niet tegen de onderkant van de afzuigmonden
kunnen springen.
Sorteerlijn
- Voorkom dat de bollen met hoge snelheid de sorteermachine opkomen en “springen”.
- Maak de afstand die de bollen over de sorteerlijn moeten afleggen zo kort mogelijk door
bijvoorbeeld een bovensortering te gebruiken.
- Houd platen in de sorteermachine goed schoon. Minimaal elke dag.
- Sorteer plantgoed na de heetstook. Verlaag de temperatuur van de bollen voor sorteren
naar ca. 20°C. Sorteer plantgoed zodanig dat bij oogst plantgoed en leverbaar al zoveel
mogelijk gescheiden zijn.

Zo voorkom je beschadiging
van bloembollen

Aantastingen door schimmels en bacteriën zijn in bloembollen een groot probleem en veroorzaken veel
financiële schade. Zuur in tulpen, bolrot in narcissen, agressief snot en roet in hyacinten en Penicillium in
diverse gewassen zijn hier enkele voorbeelden van. Als er beschadiging aan de bollen optreedt is de kans
op aantasting door schimmels en bacteriën die deze ziekten veroorzaken veel groter.

Zelf aan de slag met de Schade Check
De Schade Check is een hulpmiddel waarmee u kunt nagaan waar
tijdens de verwerking schade aan de bollen ontstaat. Door monsters te nemen op verschillende momenten tijdens de verwerking
maakt u zichtbaar waar de bollen het meest beschadigen.
Nemen van Monsters

•	Hoe meer monsters u neemt, des
te preciezer u weet waar tijdens de
verwerking de meeste schade aan
de bollen ontstaat (zie figuur 1).
•	Neem vooral monsters van partijen waarvan u de duidelijkste
beelden van bolschade verwacht.
Bij hyacint zijn witschalige
cultivars gevoeliger en deze

tonen bolschade eerder dan donker gekleurde cultivars.
•	Neem monsters van hetzelfde
deel van het partij.
Merk eventueel de kisten.
•	Neem monsters na elke bewerking dus na rooien, na zeven,
na spoelen, na pellen, na sorteren, na tellen enz. U kunt extra
monsters van de verschillende

onderdelen van een verwerkingslijn nemen op plaatsen
waar u beschadiging verwacht.
Hierdoor krijgt u nog meer
inzicht in welk onderdeel van
de lijn de meeste beschadiging
geeft. Door bijvoorbeeld zowel
vóór en nadat de bollen in een
kist zijn gevallen te bemonsteren wordt duidelijk of de
schade veroorzaakt wordt door
de machine of door de val in
de kist. Maak een schets van
de verwerkingslijn en noteer
duidelijk wanneer en waar de
monsters zijn genomen.
•	Neem van elk punt een monster van 50 bollen. Door van
elk punt 2 of 3 monsters te
nemen worden de gegevens
veel betrouwbaarder. Neem de
monsters aselect, dus ook zieke
en beschadigde bollen mee bemonsteren. Label de monsters
duidelijk.
•	Droog de monsters snel en
bewaar ze daarna allen bij dezelfde temperatuur.

Beoordeling monsters

•	Verwijder bij tulpen de huiden
van de bollen.
•	Leg het percentage zieke en beschadigde bollen van elk monster vast.
•	Vergelijk de mate van beschadiging en het percentage zieke
bollen van de afzonderlijke
monsters. Als het percentage
tussen twee monsterplaatsen
sterk toeneemt is daar wat aan
de hand geweest.
•	Voor het vastleggen van resultaten kunt u van de monsters
uit een serie een digitale foto
nemen (zie foto 1).
(Foto 1) Digitale foto van resultaten Schade Check. Uit monsters van 20 bollen, zijn 10 representatieve bollen gefotografeerd, incl. alle zure bollen. Opvallend is de toename van het aantal
beschadigde en zure bollen tijdens de verwerking
(Bron foto: Alb. Groot BV).

Bolbeschadiging tijdens verwerking hyacint
Bedrijf A: Zeer weinig bolschade.
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Bedrijf B: Toename bolschade bij sorteren
en dan vooral door de val in de kist.
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bedrijf

Bedrijf C: Geleidelijke maar sterke toename van bolschade. Bij schonen was er
een toename door de val in kisten en er
was een sterke toename door sorteren.
Bedrijf D: Sterke toename door het rooien
en na sorteren. Omdat er weinig monsters
zijn genomen, is niet duidelijk welk onderdeel bij het sorteren verantwoordelijk
was voor de zeer zware bolschade, die gezien werd bij de bollen na sorteren.

en

( Figuur 1) Overzicht van bemonstering op hyacintenbedrijven. De mate van toename en het
moment van toename van schade is per bedrijf verschillend.

Tips om beschadiging te voorkomen
Algemeen

•	Verwijder alle machines uit de
lijn die niet beslist nodig zijn.
Elke extra bewerking geeft extra
schade. Een voorbeeld hiervan
is de egelband: ook al staat deze
helemaal omhoog, toch vindt er
besmetting plaats.
•	Beperk de valhoogte van de bollen zo veel mogelijk.
•	Breng op de plaats waar bollen
vallen indien mogelijk softlanding aan.
•	Voorkom bij overgangen dat de
bollen op elkaar vallen, bijvoorbeeld door de bollen over een
schuine plaat naar beneden te
laten rollen.
•	Bij overgangen van de ene naar
de andere machine komen de
bollen soms met grote snelheid
de machine op. Breng de snelheid
terug met bijvoorbeeld een
remflap.
•	Bekleed scherpe randen met
softlanding.
•	Maak bij onoverkomelijke

valhoogtes gebruik van een
valbreker (bijvoorbeeld een binnenband).

Zeven

•	Beperk het zeven zoveel mogelijk.
Rooi bijvoorbeeld zetters met een
grove zeef.
•	Breng de snelheid waarmee de
bollen worden aangevoerd zo
veel mogelijk terug.
•	Verlaag de snelheid van de
schudzeef/rollenzeef zo veel mogelijk. Bij lagere snelheid stuite-

ren de bollen minder. Vaak ligt
de zeef niet vol en kan de snelheid omlaag. Wanneer de bollen
op de zeef tegen elkaar liggen,
stuiteren ze ook minder. Maak
gebruik van automatische kistenvullers.
•	Indien er gebruik wordt gemaakt
van een rollensorteerder, mogen
de rollen niet zijn aangekoekt. De
rollen moeten schoon en recht
zijn om zoveel mogelijk beschadigingen te voorkomen.

(Foto 2) Vervuilde rollen leiden tot beschadiging van de bollen.

Pelmachine

•	Voer het plantgoed voor de pelmachine al af, in ieder geval de
zeer kleine maten. Kleine bollen
beschadigen gemakkelijk tussen
de rollen van de pelmachine.
•	Voorkom dat de bollen met hoge
snelheid de pelmachine opkomen. Dit kan bijvoorbeeld met
rubberen flappen.
•	De rollen mogen nooit droog zijn.
Spuit pulsgewijs een kleine
hoeveelheid water op de rollen.
•	Zorg voor voldoende bollen op
de pelmachine, zodat de bollen
gelijkmatig over de pelmachine
gaan.
•	Voorkom dat er schelpen of
andere scherpe voorwerpen op de
rollen van de pelmachine komen
of er tussen blijven hangen.
•	Zorg ervoor dat de bollen maximaal 3 á 4 seconden op de pelmachine verblijven.

Sorteerlijn

•	Voorkom dat de bollen met hoge
snelheid de sorteermachine opkomen. Gebruik indien nodig
rubberen flappen om de snelheid
uit de bollen te halen.
•	Stel de sorteermachine zo af, dat
de bollen van gat naar gat springen.
•	Maak de afstand die de bollen
over de sorteerlijn moeten afleggen zo kort mogelijk door bijvoorbeeld een bovensortering te
gebruiken.
•	Platen in de sorteermachine goed
schoon houden. Minimaal elke
dag schoonmaken.
•	Voorkom dat de bollen erg springen. Ga na of de eerste spijlenplaat (vellenplaat) wel nodig is.
•	De bollen vallen te hard in de
palletkisten, vooral de val op de
bodem is veel te hard. Bij veel bedrijven is dit een groot probleem

Colofon

Tekst: Telen met toekomst en
André Conijn (Alb. Groot B.V.)
Vormgeving en druk: Graphiset bv, Uden
Meer informatie over Telen met toekomst
op www.telenmettoekomst.nl

(Foto 3) De kritische blik van collega's of adviseurs en de inzet van het electronische ei kunnen
risicoplekken aan het licht brengen die u zelf over het hoofd ziet.

omdat er geen echte goede valbreker is. Alle typen valbrekers
hebben hun voor- en nadelen.
Alleen een hydraulisch kanteljuk
(+/- €4200,-) met oog beperkt
beschadiging naar tevredenheid.

Tellijn

•	Zorg er voor dat de voorraadbak
van de telmachine vol blijft.
•	Houd het vellenrooster schoon.
Bekleed vellenroosters deels
(waar bollen vallen) met softlanding.
•	Breng de transportsnelheid van
de telmachine terug, waardoor de
bollen minder kans lopen om in
de telgoten en in de telmachine
te beschadigen.
•	De bollen vallen te hard op de
bodem van de gaasbak. Gebruik
daarom als valbreker bijv. een
stuk karton.

Kantelaar en bunker

•	Een kantelaar met klep geeft
minder beschadiging.
•	Houd de bunker vol, dit kan automatisch met een oog (doseerkantelaar).

•	Bij een brede bunker is de
valhoogte van de bollen in de
elevator minder.

Banden

Op de plek waar de bollen op een
band vallen mag geen onderplaat,
of harde rol aanwezig zijn.

Afzuiginstallatie

De afzuigmonden zo afstellen dat
de bollen niet tegen de onderkant
van de afzuigmonden kunnen
springen.

Positie machines

Zet de machines goed vast. Door
trillen en kisten verrijden verschuiven machines, waardoor eerder
beschadigingen optreden.

Instructies

Blijf continue alert. Wijs werknemers op de risico’s van beschadigingen.

