Oproep studieclub aan machinebouwers:

‘Pas de pelmachine aan’
“Doe iets aan die pelmachine, want het
zuurprobleem in de tulpen loopt uit de
hand.” Tulpenkweker Simon Pennings in
Noordwijkerhout deed deze oproep vorige
week tijdens een bijeenkomst van de
studiegroep Tulp 2 op zijn bedrijf.
Tekst en fotografie: Hans van der Lee

N

iet meer pellen zou de beste oplossing zijn, maar
daar is de markt volgens Pennings niet klaar voor.
De studiegroep ziet de pelmachine als een van
de belangrijkste oorzaken voor de verspreiding
van de fusariumschimmel, verantwoordelijk voor zuur. Om
de bollen goed te pellen, worden ze eerst in een stoomcel
natgemaakt. De bollen gaan op de pellijn eerst door de
ontklisteraar en vervolgens over de rollen van de pelmachine. De rollen daarvan worden ook vochtig gehouden, om de
kans op schade aan de bollen zo klein mogelijk te maken.
Die rollen trekken de steelresten en de wortels van de bol,
maar beschadigen toch ook de neuzen. Eventueel aanwezige
zuurschimmels komen op de vochtige rollen en tasten zo de
rest van de partij aan.

KAN ZO NIET LANGER
“Wij willen een andere machine, een andere manier van
pellen. Deze techniek is minstens dertig jaar oud, maar het
lijkt wel of er niets meer aan ontwikkeling wordt gedaan.
Zo kan het niet langer, zuur kost de sector miljoenen euro’s.
Het moet anders. Waarom pellen we eigenlijk nog, als zoveel
schade ontstaat”, vroeg Pennings retorisch. Volgens de teler
kampen de bedrijven met zuurpercentages boven de tien
procent. “Dubbele cijfers!”
Aan tafel met de studiegroepleden en teeltbegeleider Bob
Bisschops van Delphy kwam het antwoord op de vraag zeer
snel. Bisschops: “Als we niet pellen, kunnen we niet goed sorteren. Dan komen er verschillende maten bij de consument
terecht.” In narcissen is dat geen probleem, maar bij tulpen
is het ongebruikelijk. “We hebben het dus zelf gedaan”, stelde Pennings vast. “We praten al vijfentwintig jaar over zuur
en het wordt steeds erger. We moeten het oplossen. Wie een
goed idee heeft, kan zich melden bij Delphy.”
De teler heeft getest wat het effect is van het afleveren van
ongepelde bollen. Voor de groei blijkt het niets uit te maken.
Dat was overigens al bekend uit de broeierij, waar ook wordt
gewerkt met ongepelde bollen. “Het ziet er alleen ruiger uit,
ondanks het schonen van de bollen. De kans op zand tussen
de bollen is ook groter”, zag Pennings. Later rooien leverde
minder stengelresten tussen de bollen op, maar om zuur
tegen te gaan wordt juist zo vroeg mogelijk gerooid.

POETSEN

Simon Pennings legt uit wat van een pelmachine wordt verwacht.
14

De studiegroep inventariseerde de verschillende peltechnieken, maar vond geen oplossing. Poetsen in plaats van spoelen
en pellen kan volgens leden het zuurpercentage naar beneden
brengen, maar dan blijven er zand- en kleiresten over tussen
de bollen. Varianten op de pelmachine blijken te storingsgevoelig of ze zijn om onduidelijke redenen van de markt verdwenen of hebben het productiestadium zelfs niet gehaald.
Onderzoeker Martin van Dam van Wageningen UR beloofde uit te zoeken of tussen die vindingen geen mogelijke
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De bezoekers van de bijeenkomst van de studiegroep Tulp 2 krijgen uitleg bij de pelmachine van Pennings in Noordwijkerhout.

oplossing te vinden is. “Ik kan mij een machine herinneren
die de wortels eraf draaide. Nooit meer teruggezien, helaas.”
Met robots is dezelfde beweging te maken als bij handmatig
pellen, maar de capaciteit van die techniek ligt nog te laag.
Handmatig pellen is beter, maar daar zijn de bedrijven inmiddels te groot voor geworden en het aanbod van personeel
is te klein. “Dat zo’n pelmachine maar zes weken per jaar
wordt gebruikt, maakt het er niet makkelijker op.”
Pennings: “We hebben geïnvesteerd in rooimachines, kisten
en droogcapaciteit en dat scheelt zuur. De pelmachine
vervangen is het laatste punt dat we moeten aanpakken.”
Inmiddels wordt wel geëxperimenteerd met een ander soort
rubber op de rollen van de pelmachine, dat minder vocht
vraagt en waarschijnlijk de kans op verspreiding van zuur
verkleint.

RUIMTE TUSSEN DE ROKKEN
Ondertussen wordt ook naar andere oplossingen gezocht. Zo
heeft een van de studieclubleden de capaciteit van de zuurscheider vergroot. Volgens Van Dam te begrijpen, maar zuur
wordt dan te laat gevonden. “De zuurscheider werkt op basis
van ruimte tussen de rokken van de bol. Als dan zuur wordt
gevonden, is het te laat. We werken juist aan een manier om
zuur eerder aan te tonen.”
De provincie Zuid-Holland heeft inmiddels subsidie toegezegd voor een haalbaarheidsstudie naar nieuwe technieken.
De KAVB hoopt op extra subsidie voor de ontwikkeling. Vertegenwoordigers van de Rabobank, ook uitgenodigd op het
bedrijf van Pennings, opperden ook om naar andere sectoren
te kijken. Als voorbeelden noemden ze champignonplukrobots en aardappelsorteermachines. Pennings: “Als er een garnalenpelmachine gemaakt kan worden, moet dit toch ook
kunnen. Fusarium chemisch bestrijden doe ik liever niet,
ik wil zo duurzaam mogelijk werken. Bovendien verwacht
ik dat het zuurprobleem alleen maar groter wordt door de
klimaatverandering. We zien hogere bodemtemperaturen en
dus groeit de kans op zuur.”

Beschadigde neuzen na een gang over de rollen van de pelmachine: invalspoort
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