ACTUEEL

Nieuw broeiseizoen
vroeg en zonder lozing

De eerste van twee actualiteitenavonden van de KAVB en
CNB stond in het teken van het
afgelopen teeltseizoen en nieuwe regels rond het lozen uit de
kas op het oppervlaktewater. Er
werd vroeg gerooid en de tulpen waren snel in stadium G.

plastic liep het moment van koppen sterk uiteen door het grote verschil in temperatuur voor
en na 9 april. Ervoor was het relatief warm,
waardoor de vroege tulpen er midden april
afkonden, terwijl door de drie weken kou in de
rest van de aprilmaand de laatste tulpen pas
rond 10 mei gekopt werden.
In de koude aprilweken kwam meermalen
nachtvorst voor, met bijvoorbeeld helsvuur als
gevolg. De al eerder genoemde droogte zorgde
voor veel extra beregeningswerk en dat heeft
zijn geld zeker opgebracht. Hof liet zien dat als
een perceel net niet helemaal was beregend,
de kopeinden aanzienlijk eerder afstierven dan
het deel dat wel was beregend.
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ls er iets elk jaar weer duidelijk wordt
in het verhaal dat Nico Hof van CNB
Kwaliteit+ houdt op de eerste actualiteitenavond van CNB en de KAVB, is het dat
geen teeltjaar hetzelfde is. Waar vorig jaar het
vierletterige woord zuur als rode draad door
zijn verhaal liep, ging het nu vooral over de
vroegheid van het seizoen. Naast die vroegheid
kwam met regelmaat het begrip droogte langs.
Terugblikkend op het hele teeltseizoen, stelde
Hof dat eigenlijk alle maanden te weinig neerslag kenden. Pas in juli viel er meer neerslag
dan gemiddeld.

ZUUR EN TVX
Het planten vond onder ideale omstandigheden plaats, ook wat de bodemtemperatuur
betreft. Die kwam midden oktober onder de
gewenste 12 graden Celsius. In januari was het
even koud, maar dat was niet lang genoeg om
bijvoorbeeld mijten die op de tulpenbol zaten
te doden.
De eerste tulpen kwamen eind februari boven
de grond. Werd er onder plastic geteeld, dan
kon er eind maart al worden gekopt. Zonder

Ziekten die dit teeltseizoen toch nogal eens
de kop opstaken waren Augustaziek en TVX.
Augustaziek is toe te schrijven aan het vele
beregenen, maar wat is het alternatief? TVX
noemde Hof de tijdbom onder de tulpensector. “Het wordt steeds duidelijker dat TVX toeneemt door het doortelen van afbroei. Dat
levert echt een flinke overdracht op, waardoor
het percentage in een partij wel met een factor tien kan toenemen. Het beste zou zijn als
van besmette partijen de afbroei wordt weggegooid, maar ik besef dat dit lastig is nu de vraag
naar snijtulpen nog steeds toeneemt.”
Wat zuur betreft, stelde Hof dat dit minder
vaak voorkomt dan vorig jaar, maar het tegelijkertijd wel weer in hoge percentages in partijen is te vinden, vooral bij gespoelde partijen.
“Het spoelwater is een ideaal medium om de
zuursporen te verspreiden. Ik begreep van een
bedrijf dat dit jaar niet heeft gespoeld en vorig
najaar secuur zijn plantgoed heeft uitgezocht,
dat het percentage zuur onder de 1 is gezakt.”
Wat betreft Stadium G is 2017 een bijzonder
jaar. De Franse tulpen en de partijen die in
Nederland onder plastic zijn geteeld, waren
niet eerder zo vroeg in G. De Franse bollen
kwamen tussen 30 juni en 20 juli in G, de bollen onder plastic geteeld tussen 14 juli en 8

De meeste tulpen waren dit jaar
al vroeg in stadium G
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augustus. Daarna volgden de Zeeuwse en de
overige tulpen. Op basis van deze gegevens verwacht Hof de eerste tulpen van oogst 2017 vanaf half november ‘voor de klok’. Begin december
komen de tulpen die onder plastic zijn geteeld,
vlak erna de Zeeuwse en rond half december
kunnen de eerste tulpen van de zavel en de klei
worden verwacht. Die vroege start komt goed
uit, want Pasen valt komend jaar op 1 april, twee
weken eerder dan dit jaar.

NIET LOZEN
Het perspectief voor de tulpenbroeierij mag dan
voor het komende seizoen helder zijn, nieuwe
ontwikkelingen komen er ook op deze sector af.
Vanaf 1 januari 2018 krijgt de gehele glastuinbouw te maken met de uitwerking van het zogenoemde Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering
Glastuinbouw.
Daan van Empel van LTO Glaskracht gaf over
dit onderwerp een verhelderende toelichting.
De glastuinbouw krijgt met deze maatregel te
maken omdat er nog steeds in het oppervlaktewater overschrijdingen van middelen en mineralen worden aangetroffen. Om die terug te
dringen, ziet de overheid twee mogelijkheden:
of stoppen met lozen op het oppervlaktewater
of investeren in een zuiveringsinstallatie op het
eigen bedrijf. Van Empel maakte duidelijk dat
alle glastuinbouwbedrijven, dus ook als sprake is
van ondersteunend glas, onder het akkoord vallen. Alleen tunnelkassen en rolkassen zijn vrijgesteld.
Van Empel benadrukte dat het belangrijk is om
als broeier met dit onderwerp aan de slag te
gaan. “Door of niet meer te lozen of alleen nog
gezuiverd water te lozen, komen er geen middelen meer in het oppervlaktewater. Dat helpt
om een goed middelenpakket voor de komende
jaren in stand te houden.”
Het advies dat Van Empel de aanwezige broeiers
gaf, komt neer op het zelf op het bedrijf nagaan
waar zich in de kas afvoerputjes bevinden, waar
nog drains liggen en welke andere routes er zijn
waarlangs water vanuit de kas in het oppervlaktewater kan komen. Inmiddels heeft Van Empel
zelf al heel wat glastuinbouwbedrijven bezocht
en zijn er ook groepen bedrijven met dit onderwerp aan de slag gegaan. “Zo zijn we gaan meten
in een polder in het Westland. Voordat de ondernemers op hun bedrijf nagingen waar de afvoeren naar toe liepen, worden de gehaltes aan stikstof en kali hoog, daarna liep het heel sterk terug.
Dat was het resultaat van het goed kijken door de
ondernemers zelf.”
Investeren in een zuiveringsinstallatie kan, maar
hoeft niet. Zeker in de tulpenbroei, waar geen
middelen worden gebruikt, kan de broeier er
voor kiezen om het water dat hij overhoudt uit
de broeierij op te slaan en later over het gewas
uit te rijden. Overleg hierover met de waterkwaliteitsbeheerder is hiervoor wel gewenst.
De KAVB werkt op dit terrein samen met LTO
Glaskracht. Op de website van de KAVB is infor• BLOEMBOLLENVISIE • 14 september 2017
matie over dit onderwerp te vinden.
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