‘Stop met
machinaal pellen’

Oproep

Handmatig pellen van bollen geeft minder kans
op verspreiding van zuur dan machinaal pellen

16

De Studiegroep Tulp 2 roept fabrikanten op
om met een goed ontwerp van een schoningsmachine of verbeterde pelmachine
te komen. De bollen worden daarmee bijvoorbeeld enkel geschoond en ontdaan van
klisters. Mogelijk levert dit ook een paar
knelpunten op, maar de studiegroep denkt
dat voor deze problemen oplossingen zijn
te vinden. Het doel is om het zuurpercentage in de tulpensector drastisch te verlagen. Studiegroepvoorzitter Simon Pennings
denkt dat de sector rijp is voor innovatie.
De studieclub bestaat uit exporteurs, kwekers, en broeiers en zij staan volgens hem
open voor radicale oplossingen.
Ideeën kunnen gemaild worden naar
geenzurebollen@gmail.com. Voor het beste
idee heeft de studiegroep een prijs beschikbaar gesteld. Pennings hoopt op een doorbraak. “Dat is in het belang van de hele
keten.”
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Tulpentelers moeten stoppen met pellen. Pellen draagt bij aan de verspreiding van
zuur en dat kost de sector veel geld. De sector moet daarom zoeken naar een andere
werkwijze. Die oproep doen de leden van de Studiegroep Tulp 2 aan hun collega’s.
‘Laat die discussie maar eens losbarsten.’
Tekst:René Bouwmeester | Fotografie:René Faas

Z

orgelijk vindt Simon Pennings, voorzitter van de
Studiegroep Tulp 2, het pellen van tulpenbollen. Want
juist de pelmachine waarmee deze handeling wordt
uitgevoerd, speelt een belangrijke rol bij de verspreiding van zuur. De pelmachine is ontwikkeld om de oude
wortelresten en huiden te verwijderen (‘pellen’), maar heeft
als groot nadeel dat ook de bollen beschadigd kunnen raken.
Via deze beschadigingen infecteert de Fusariumschimmel de
bol en de bol wordt dan zuur.
Deze uitval kost de tulpensector veel geld en leidt tot teleurstellingen in de hele keten. Het gevolg is dat telers en exporteurs veel tijd en geld kwijt zijn met het zoeken naar zieke
bollen. De uitval door zuur kost de sector jaarlijks handen vol
geld, zegt Pennings. “Ik heb exporteurs gesproken die meer
dan tien procent konden weggooien. We telen tulpen op miljoenen vierkante meters, maar op die anderhalve meter van de
pelmachine verwoesten we alles.”

ONDERZOEK
Adviseur Bob Bisschops van Delphy onderschrijft de oproep
van de studiegroep. Hij heeft literatuuronderzoek gedaan en is
tot dezelfde conclusie gekomen. “We weten al meer dan tien
jaar dat pellen het zuur sterk verergert. Een pelmachine is een
optelsom van alle factoren die de kans op verspreiding van
zuur vergroten. Toch gaan we ermee door.”
Tussen 2002 en 2009 heeft een groep telers uit West-Friesland
onderzoek gedaan naar tijdstip van pellen om zuur te voorkomen. De controlebehandeling bestond uit het niet-pellen.
Hoewel het niet de insteek van het onderzoek was, kon worden geconcludeerd dat het niet pellen van tulpenbollen het
zuurpercentage drastisch verlaagde. Mede om die reden is een
aantal teler-broeiers gestopt met pellen. Zij schonen de bollen
alleen.
Op basis van zijn praktijkervaring kan Bisschops de resultaten
uit het West-Friese onderzoek beamen. “Het geeft aan hoe
slecht de pelmachine is voor tulpen. Zelfs handmatig pellen
geeft al veel verbetering.”
De vraag is wat het alternatief is, zegt Bisschops. “Een tulpenbol heeft klisters en dat is het uitgangsmateriaal. Dat moet
loskomen van de hoofdbol. Dat kan ook op een andere manier
dan pellen.” Er is ook een omslag in het denken nodig, denkt
de adviseur. “Tulpen en pellen dat hoort bij elkaar. Al vanaf de
eerste dagen dat er tulpen in Nederland worden geteeld, wordt
er gepeld.”

zamelen om tulpenbollen op een andere manier te verwerken. Dat
kan op een aantal manieren. Zo kan de pelmachine worden aangepast. “De machinebouwers hebben daar ook een verantwoordelijkheid in. Het ontwerp van deze machines is veertig jaar oud. Dat is
achterhaald. Al zouden de rollen maar van een andere samenstelling zijn. Nu maken we de rollen van rubber om de wortelresten
eraf te halen. We gaat de bollen ook nog eens bevochtigen. Dat is
een kwelling voor die bollen. Mogelijk moeten de rubberen worden
vervangen door borstels of lappen. Laat de discussie maar eens
losbarsten.”
Tegelijkertijd vraagt de studiegroep zich af of de pelmachine niet
helemaal uit de verwerkingslijn moet worden verwijderd. Het
gevolg is dan dat de bollen nog wortelresten en klisters hebben.
“Misschien moeten we niet alle resten eraf willen halen”, zegt
Pennings. “Krokus en narcis wordt ook niet gepeld.
De voorkeur van de studieclub gaat uit naar het schonen van tulpen en het bepalen van een goed moment te bepalen van rooien,
drogen en schonen. ‘’Als er geen innovatie komt vanuit de sector
dan is het alternatief misschien om in de toekomst tulpenbollen
ongepeld te verhandelen.’’

NIEUWE OPLOSSINGEN
Op de onlangs gehouden Mechanisatiebeurs in Vijfhuizen
vroeg de Studiegroep opnieuw aandacht voor de problematiek.
Dat zij dit juist op dat moment en op die plek aankaartte,
heeft diverse redenen. De studiegroep bestaat 25 jaar en zet dit
jubileum kracht bij met het initiatief ‘geen zure bollen’. Dat
heeft geen feestelijk tintje. De leden constateerden dat zuur 25
jaar geleden een probleem was dat zich, vooral na 2000, flink
heeft verergerd.
De studiegroep, een initiatief van KAVB-leden uit de Bollenstreek, neemt met Delphy het initiatief om voorstellen in te
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