VASTEPLANTENVARIA

Teleurstellend is het beeld van
torenhoog onkruid op bollenpercelen vlak voor de oogst.
Ogenschijnlijk geen probleem
voor de bollenteler en een drama voor de vasteplantenteler.
Alleen als de twee hun gedeelde percelen samen gaan beheren, kan er vooruitgang worden
geboekt.
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Teelt- en bedrijfsadvies

E

en rondrit door de Bollenstreek half juni
levert een teleurstellend beeld op van de
manier waarop sommige bollentelers
met het onkruidprobleem op de duinzandgronden omgaan. Ik hoor van bollentelers dat
de onkruidbestrijding in de bollen geen probleem is, maar zie op bijna de helft van de percelen het onkruid ruim een halve meter hoog
staan zaaien. In veel gevallen zijn het alleen de
paden, maar daar wordt de zaadproductie niet
minder van. De gele plekken met bloeiende
kiek maken het plaatje ‘compleet’.
Voor de vasteplantentelers in de streek is deze
manier van onkruidbeheer een ramp. En het
kan ook anders. Als je in diezelfde periode door
de Noordoostpolder rijdt, zie je schone hoeken
afstervende tulpen.

VIRUSPROBLEMEN
Bollentelers denken waarschijnlijk zelf geen
last van het onkruidprobleem te hebben, maar
schijn bedriegt. Er worden een aantal problemen gecreëerd die zowel voor de bollen- als
vasteplantenteler bedreigend zijn. De massale onkruidzaadwinning is een groot probleem
en de groei van kiek zorgt er voor dat de grond
ongeschikt is voor de vasteplantenteelt.
Een probleem dat voor bollen- en vasteplantentelers geldt, is virus. Het zou toch algemeen
bekend moeten zijn dat virussen zich massaal
vermeerderen in deze onkruiden. Er wordt dus
een virusreservoir van jewelste aangelegd. In
de bollen worden uren doorgebracht met het
selecteren op virussen die waarschijnlijk deze
onkruiden als waardplant hebben. Je hoeft
alleen nog maar een vector te hebben (luis of
aaltje) en je hebt een virusprobleem waar geen
middel tegen opgewassen is. Toch gaat bij het
indammen van een virusprobleem bijna alle
aandacht naar het bestrijden van vectoren als

Onkruid in de bollen
zorgt voor valse start
aaltjes en luizen. Ondertussen staat het virusreservoir welig te groeien.

SAMENWERKEN
Eigenlijk is het onbegrijpelijk. We moeten met
z’n allen het middelengebruik terugdringen, de
vasteplantenteler en de bollenteler samen. Hoe
kunnen we dat bereiken als we door nalatigheid
al gedwongen zijn meer bodemherbiciden te
gebruiken? Waarom moeten we kilo’s bestrijdingsmiddelen gebruiken tegen vectoren, als
we redelijk eenvoudig een virusreservoir kunnen verminderen?
Als bollen- en vasteplantentelers in de Bollenstreek niet kunnen samenwerken, heeft de teelt
van vaste planten hier geen toekomst. Dat zou
jammer zijn, omdat de percelen uitstekend
geschikt zijn voor de teelt van vaste planten voor
verre markten.
Een rit door de Bollenstreek leert dat de schone grote percelen van plantentelers zijn, terwijl regelmatig het tegenovergestelde wordt

beweerd. Excuus voor de bollentelers die hun
zaakjes wel op orde hebben. Ik twijfel er niet aan
dat deze zich net zo ergeren aan het onkruid van
hun collega’s als vasteplantentelers.

DRIEHOEK
Het virusprobleem in de vaste planten is aanwezig, maar loopt niet uit de hand. Dit komt mede
door de bewustwording bij de telers, dankzij het
laatste onderzoek dat het virusprobleem breed
in kaart bracht. Niemand heeft meer van dat
project geleerd dan de schrijver van dit stuk. Er
zijn veel zaken duidelijk geworden waar het gaat
om de driehoek ‘virus’, ‘vector’ en ‘waardplant’.
Alle vasteplantentelers hebben dit boek in hun
bezit. Ik stel voor dat iedere teler dit boek ter
beschikking stelt aan een buurman of toekomstige landbaas om het eerste hoofdstuk eens
door te nemen. En natuurlijk moet elke vasteplantenteler die aan het eind van het seizoen
geen aandacht meer heeft voor het onkruid dit
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