ACTUEEL

Alle kennis over lelie met een p aar muisklikken toegankelijk
Alle relevante informatie over de lelieteelt staat gebundeld op
één website. Deze ‘wikipedia’ van de lelie bevat tips, uitleg en
achtergronden voor alle schakels uit de lelieketen. De site is
onderdeel van de Systeemaanpak Lelie en heeft als doel een
gezonde lelieteelt.
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n een kast op zijn kantoor heeft onderzoeker Casper Slootweg van PPO Bloembollen
en Vaste Planten nog een dikke map over
virusvrije vasteplantenteelt. Het is een vuistdik document van enkele kilo’s zwaar, vol met
onderzoeksrapporten, checklisten en beeldmateriaal. De map bevat een schat aan informatie, maar het vraagt ondanks de inhoudsopgave
wel wat tijd om de gewenste gegevens te vinden. Daarbij is het naslagwerk een tikje onhandelbaar door zijn gewicht en omvang.
Hoe anders is dat bij de internetsite over lelies.
De site bevat evenveel informatie als de map,
maar is veel toegankelijker. Met behulp van
cartoonachtige tekeningen kunnen bezoekers
eenvoudig navigeren door alle beschikbare
informatie.
De website is onderdeel van het Project
Systeemaanpak Lelieteelt. Dit project is drie
jaar geleden gestart om een vuist te maken
tegen PlAMV. KAVB, Anthos, LTO Glaskracht
en BDK zijn onder de vlag van de Topsector
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen een publiek
private samenwerking aangegaan met de overheid, gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en het Productschap Tuinbouw.
De beoogde systeemaanpak betekent dat de
keten zo wordt georganiseerd dat elk onderdeel van het systeem werkt aan een gemeenschappelijk doel. Vanuit de gedachte dat een
systeem alleen het gemeenschappelijke doel
kan bereiken als alle onderdelen dezelfde richting op werken en op elkaar aansluiten.

KWETSBAAR
De kernvraag is bij het project is ‘hoe maken
we de teelt robuust?’. Een meer robuuste teelt
is noodzaak, zegt Slootweg. “Bedrijven worden steeds groter. Bollen gaan steeds sneller
de grond uit en worden sneller verwerkt. Elk
proces staat onder tijdsdruk. De lelieteelt is
een industriële zaak geworden en dat maakt
de keten kwetsbaar.”
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De basis van het project bestaat uit de zoektocht naar een systematische werkwijze waarbij het risico van besmetting wordt geminimaliseerd. Binnen dit systeem worden lelies
getoetst en vindt communicatie plaats met de
overige schakels in de keten over de voortgang
van het proces. Het aandachtsgebied is hierbij niet langer beperkt tot PlAMV, ondanks dat
door dit virus de discussie over een gezamenlijke aanpak op gang kwam. In plaats daarvan
komen nu alle reële bedreigingen van de lelieteelt aan de orde.

Er zijn relatief simpele documenten, maar ook
rapporten van zestig pagina’s van Wageningen UR en een beeldbank. Zo is bewust een
gelaagdheid aangebracht, zegt Slootweg: “Je
kunt kiezen hoe diep je wilt gaan en hoeveel je
wilt weten. Met de ‘top 10 teelttips’ ben je bijvoorbeeld al een heel eind op de goede weg.
Als je wilt weten waarom die tips bestaan, kun
je verder kijken. De tips zijn misschien open
deuren voor sommige kwekers, maar het is
goed voor de medewerkers om daar ook eens
naar te kijken. Zie de site als handvatten voor
alle schakels in de keten.”
De website bevat uitvoerige beschrijvingen
van de lelieketen, van het prepareren van uit-

gangsmateriaal tot en met de bloementeelt. Bij
elke schakel staat een uitvoerige beschrijving.
In de praktijk ziet dat er als volgt uit: Wie bijvoorbeeld ‘teelt’ aanklikt vindt onder meer een
teeltbeschrijving, een checklist met hygiënemaatregelen, enkele artikelen met teeltadvies
van specialisten van de KAVB en een schuurposter waarop relevante plantenziekten staan
afgebeeld.
Daarnaast zijn aparte bijlagen gemaakt voor
virussen, ziekten, aaltjes en onkruid. Wie bijvoorbeeld op ‘virussen’ klikt, kan een viruspaspoort opvragen van negen virussen, van ARMV
tot TVX. Per virus staat beschreven wat de
waardplanten zijn, wat de mogelijke bronnen

zijn en hoe een teler moet handelen. Verder
staan onder deze noemer een aantal maatregelen omschreven zoals een checklist, er staat
informatie over toetsen inclusief toetsinstructies en verwijzingen naar wetenschappelijke
onderzoeken en publicaties.

BEHOEFTE
Slootweg is in zijn nopjes met het resultaat.
Daags na de introductie van de site op de Leliedag van de KAVB en ROL in februari is duidelijk dat ruim de helft van de aanwezigen de
site heeft bekeken. “Deze site voorziet in een
behoefte. Het is een bron van informatie aan
de sector en het is belangrijk dat deze makke-

lijk toegankelijk is voor alle medewerkers in de
keten.”
De hosting van de website is voor vijf jaar vastgelegd. Het is in principe de bedoeling dat de
site daarna wordt voortgezet. Slootweg zou
graag vergelijkbare projecten zien voor andere gewassen. “Dit is de toekomst. Met de site
ben je flexibel. Je kunt informatie toevoegen.
Een map met artikelen geef je uit en daarna
doe je er niets meer aan. De site kunnen we
levend houden. Dit jaar doen we proeven en
de inzichten die daar uit voortkomen kunnen
we toevoegen. De site is nooit af en moet ook
nooit af zijn. Als er nieuwe informatie is, moet
dat worden toegevoegd.”

‘Zie de site als zijn
handvatten voor alle schakels
in de keten’
Om te komen tot de gewenste systeemaanpak
heeft Slootweg praktijkervaringen en bestaand
onderzoek gebundeld. Op basis daarvan is hij
gekomen tot een plan van aanpak voor elke
schakel van de keten, van teelt tot handel.
Zo wordt beschreven wat de risico’s zijn bij
alle aspecten van productie, de export en de
import. “Het doel is om zoveel mogelijk informatie te verstrekken en te ontsluiten om het
voor ondernemers mogelijk te maken gezonde
lelies te telen.”

CHECKLIST
De samenstellers hebben drie lagen van informatievoorziening aangebracht. Ten eerste
de eenvoudige checklisten en lijsten met tips.
Telers en hun medewerkers kunnen deze uitprinten en direct toepassen in de kas. Wie
behoefte heeft aan achtergrondinformatie over
die kennis kan die informatie eveneens vinden
met een paar muisklikken. Tot slot is ook het
achterliggende onderzoek van Wageningen UR
en PPO Bloembollen in Lisse via de site te vinden.

www.bloembollenweb.nl/systeemaanpak-lelieteelt
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