VOORLICHTING

‘Meer met minder’ in de hyacintenteelt
De bloembollensector ligt onder een vergrootglas als het gaat
om milieubelasting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Delphy heeft in samenwerking met een praktijkbedrijf
gezocht naar een integrale manier om vooral bij de teelthandelingen in de schuur een duurzamere oplossing te vinden.
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T

ussen het moment van rooien en opnieuw planten gebeurt er een heleboel
met hyacintenbollen. In de handelingen
drogen, schonen, sorteren, heetstoken, bewaren en ontsmetten voor het nieuwe teeltjaar is
gezocht naar duurzamere methoden, waarbij
minder chemische middelen toegepast worden. In dit hele verwerkingsproces van hyacint
staat de heetstook centraal. Voor plantgoed is
dit al jaren gemeengoed, maar in de holbollen, snijbollen en het leverbare goed zou een
heetstookbehandeling of andere bewaarcondities ook van meerwaarde kunnen zijn in de
bestrijding van mijten en trips in de bewaring.
De meest voorkomende bewaarschimmels zijn
roet (Aspergillus niger) en bewaarrot (Penicillium spp.). Om een roetaantasting te voorkomen, wordt soms een bolontsmetting met fungiciden toegepast voor het heetstoken. Bij de
warme temperatuur in de heetstookcel ont-

wikkelt roet zich snel, waardoor een preventieve chemische handeling nodig kan zijn. Nu
reinigingsmiddelen niet meer beschikbaar zijn,
is elke dompeling van de bollen een risico op
kruisbesmetting van andere plantpathogene
ziekten als nematoden en bacteriën als geelziek (Xanthomonas hyacinthi) en agressief
snot (Dickeya).

‘Roofmijt moet op tijd ingezet
worden en de relatieve
luchtvochtigheid mag niet te
laag zijn’
Daarnaast kan door de juiste werkvolgorde onder de juiste omstandigheden de kans
op roet zo geminimaliseerd worden dat een
behandeling met fungiciden vóór het heetstoken niet noodzakelijk is. Belangrijk hierbij
is dat het sorteren, waarbij de meeste wond-

Een van de meest voorkomende bewaarschimmels in hyacint is roet (Aspergillus niger)
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jes op de buitenste bolrok ontstaan, pas na de
heetstook gedaan wordt. Om te voorkomen dat
er leverbare maten bij de heetstook van plantgoed zitten zonder daarbij eerst te sorteren, is
het belangrijk bij het planten de jaargangen en
bolmaten gescheiden te houden. Door de kleine maten dan dikker te planten zal er zelden
leverbaar goed tussen zitten. Mocht dit toch
het geval zijn dan kan dit er na de heetstook
alsnog uitgesorteerd worden. Een bijkomend
voordeel van deze methode is dat er minder
snelle groeiers met minder nagels tussen het
leverbare goed zitten.
Blijkt het toch nodig om voor het heetstoken
nog wat grote maten uit te sorteren, doe dit
dan op een moment dat de temperatuur onder
de 23 °C is. Een hogere temperatuur zorgt voor
een grotere kans op kieming van de roetschimmels in ontstane beschadigingen op de bol.
Deze voorsortering kan bijvoorbeeld gebeuren met een radiaal- of snarensorteermachine. Ander voordeel van deze werkvolgorde in
vergelijking tot eerst alles sorteren, is dat sneller gestart kan worden met de 30°C periode
Hierdoor zijn de spruiten nog in een vroeg stadium waardoor minder snel heetstookschade
zal ontstaan.

HOL- EN SNIJBOLLEN
Een andere bedreiging van de hyacintenkraam
tijdens de bewaring van vooral de hol- en snijbollen zijn trips en bollenmijt. Een ruimtebehandeling is niet meer mogelijk. Inzet van
natuurlijke vijanden in de vorm van de roofmijt Amblyseius cucumeris, wordt in de praktijk steeds vaker toegepast ter vervanging. Het
juiste moment van inzetten en monitoring van
de roofmijtenpopulatie is wel van groot belang
om een goede werking te garanderen. Het kan
nodig zijn om nog een tweede keer roofmijten toe te voegen om de populatie op peil te
houden. Aandachtspunt is wel dat roofmijten
volwassen trips niet 100 procent bestrijden.
Roofmijt moet dus op tijd ingezet worden en
de relatieve luchtvochtigheid in de bewaarcel
mag niet te laag worden. Roofmijten gedijen
het best bij een iets hogere RV en niet teveel
luchtbeweging. Daarnaast dient een herbesmetting van trips door de luchtinlaat van de
cel voorkomen te worden door insectengaas te
gebruiken.
Omdat in het hyacintenplantgoed na heetstoken nooit schade door mijten en trips gevonden is bestaat het vermoeden dat naast geelziek ook deze organismen bestreden worden.
De vraag is echter wat een heetstookbehandeling voor effect geeft op de hol- en snijbollen. In
een proef op praktijkschaal met circa 20 kuubkisten met snijbollen werd geen visuele scha-

de geconstateerd. Wel was er een groeiachterstand te zien. Een heetstookbehandeling met
holbollen is nog niet met grote hoeveelheden
bollen op praktijkschaal uitgevoerd. Andere
bewaaromstandigenheden zoals het verkrijgen
van een laag zuurstofgehalte in de cel leidt ook
tot tripsdoding. Hierbij is een minder hoge celtemperatuur noodzakelijk, waardoor het risico op gewasschade kleiner lijkt. De gangbare
bewaarcellen bevatten echter niet de technieken om dit te kunnen realiseren.

BOLONTSMETTING
Ook bij de natte bolontsmetting door middel van dompelen is er een kans op kruisbesmetting van nematoden en bacterieziekten.
De hele kraam wordt in hetzelfde dompelbad
gedompeld, waardoor bij een besmet dompelbad de hele teelt wordt bedreigd. Daarnaast
is er een groot risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen. Om de kans op kruisbesmetting te voorkomen wordt in de praktijk
steeds vaker gebruik gemaakt van schuimen.
Daarbij wordt per kist een hoeveelheid fungiciden in schuimvorm toegediend waardoor
alleen nog verspreiding binnen de kist mogelijk is. Ook kan per partij op basis van cultivargevoeligheid gekozen worden welke fungicidenmix wordt gebruikt. Gebruikelijk is om
de fungicidencocktail samen te stellen op de
meest gevoelige of aangetaste partij. Doordat
nu maatwerk kan worden toegepast, wordt op
middelen bespaard.
Een ander voordeel is dat het schuim langzaam afbreekt waardoor de kans op het lekken
van fungiciden uit de kist tijdens transport ook
veel kleiner is dan bij dompelen. Extra emissiebeperkende maatregelen, zoals het overdekt
plaatsen van het schuimapparaat, het laten uitlekken boven een lekbak en het vermijden van
kistentransport met de heftruck over het erf,
blijven wel nodig om ook bij schuimen geen
fungiciden in het oppervlaktewater te lekken.
Daarnaast dient vanaf dit jaar de toch nog
opgevangen restvloeistof op het eigen bedrijf
te worden gezuiverd door gebruik te maken
van bijvoorbeeld een biologische filter als de
fytobak. Dit voorkomt het risico van verontreiniging van oppervlaktewater als op het perceel
wordt geloosd en uitspoeling optreedt door
neerslag.

BODEMWEERBAARHEID
Om op de lange termijn verder op de hoeveelheid fungiciden in de preventieve bolontsmetting te besparen, moet verder in de teelt
worden gekeken. De bolontsmetting en grondbehandeling zijn tijdens het opvolgende teeltseizoen immers bescherming tegen voor-

Schuimen versmeert minder ziekteverwekkers dan dompelen

al bodemschimmels. Om hierin te minderen
zonder verlies van opbrengst is het verhogen
van de bodemweerbaarheid tegen deze plantpathogene schimmels een must. Belangrijkste
factor die de bodemweerbaarheid verhoogt, is
het aanbrengen van veel organische stof door
middel van compost en groenbemesters. In
het project GoeddoorGrond gaf dit een stimulans op de bodemweerbaarheid tegen Pythium. Ook dient de organische stof van groenbemesters en stro benut te worden en een ruime
vruchtwisseling aangehouden te worden. Ook
de ontwatering en een juiste grondbewerking

spelen een rol bij de vochtminnende bodemschimmels zoals Pythium.
Concluderend kan gesteld worden dat de afgelopen tijd al veel verandering gaande is in de
hyacintenteelt. Het wachten is op de eerste
hyacintenbol die onder SKAL of SMK certificaat verkocht gaat worden.
Dit innovatie-adviesproject is mede tot stand
gekomen door het ministerie van Economische Zaken: ‘MKB-innovatiestimulering
Regio en Topsectoren’ en is uitgevoerd door
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