Geduld zuurwerkgroep gevraagd

‘We werken
koortsachtig aan
een oplossing’
Er wordt druk gewerkt aan nieuwe peltechnieken, maar voorlopig ligt er geen
kant-en-klare oplossing. Dat blijkt uit navraag bij mechanisatiebedrijven. “We
werken koortsachtig aan een nieuwe techniek, maar we weten echt nog niet
of het een oplossing is”, zegt Harm-Jan van Dijke van pelmachinebouwer Van
Dijke Groep. De zuurstudiegroep Tulp 2 riep vorige maand nogmaals de hulp van
technici in om Fusarium het hoofd te bieden.
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De pelmachine in de verwerkingslijn is een van de
verdachten als het om verspreiding van Fusariumsporen gaat. De schimmel veroorzaakt zuur.

S

imon Pennings riep vorige maand namens de zuurwerkgroep machinebouwers op samen te werken aan
een nieuwe techniek voor het pellen van tulpen. De
pelmachine wordt gezien als een van de bronnen voor
de verspreiding van schimmelsporen in het bedrijf, omdat de
tulpen nat worden gemaakt en soms ook beschadigen.
De oproep is niet aan dovemansoren gericht, laten de bouwers
weten. “Er wordt aan gewerkt, maar er ligt eenvoudig nog geen
oplossing”, zegt mede-directeur en eigenaar Mark Fikkers van
Havatec in Noordwijkerhout (ZH). Ook Van Dijke kent dus de
wens van de tulpentelers en ook bij Schouten Kampen wordt
gezocht, maar een oplossing is nog niet in zicht.
Er is volgens Fikkers ook maar een klein aantal bedrijven dat
bezig is met het aanpassen van de pelmachine. “Dat maakt
het lastig over dit probleem mee te praten met een zuurwerkgroep, of welke studiegroep dan ook. We hebben allemaal
onze eigen belangen en commercieel is het niet aantrekkelijk
om ideeën te delen. Als we een machine zouden hebben en

we laten die vervolgens proefdraaien bij een teler, dan weet
binnen drie dagen de hele sector het.” Bij Havatec speelt hetzelfde. “Wij volgen ons eigen innovatietraject.”

ROBOT
Tijdens de bijeenkomst van de zuurwerkgroep op het bedrijf
van Pennings in Noordwijkerhout is met elkaar gesproken
over verdere robotisering. Dat wordt een uitdaging, voorspelt Martin van Dam van WUR Bloembollen. Hij zocht op
verzoek van de werkgroep uit wat er was terechtgekomen
van een machine die iedere bol afzonderlijk pelde. De
techniek is dertig jaar geleden gepresenteerd, maar van de
machine is niets meer vernomen. De leden redeneren dat
delen van de techniek van toen mogelijk nu wél interessant
zijn, omdat het zuurprobleem alleen maar toeneemt.
“Die machine was te storingsgevoelig door de grote hoeveelheid bewegende delen en de capaciteit was te laag”, weet
Van Dam inmiddels van het apparaat dat bij toenmalig bollenkweker Peter Clemens draaide. De tulpenbol werd boven
en onder vastgeklemd, waarna de wortel eraf gedraaid werd.
Het bleek te lastig om de bol in de juiste positie te krijgen.
Door het vocht uit de bollen en het stof dat erop terechtkwam, had het mechaniek te veel te lijden.
“Het heeft wel iets opgeleverd”, heeft Van Dam uitgezocht.
“De ontklisteringstechniek van de machine wordt nog steeds
gebruikt. De pelmachine zelf is echter op de schroothoop
terechtgekomen.” Het toont volgens de onderzoeker wel aan
dat robotisering van het pellen geen eenvoudige route is.
“Ook de techniek met ontsmetting door uv-licht is nog lang
niet zaligmakend. Het licht brengt wel het aantal fusariumsporen terug, maar het percentage besmette bollen daalt
niet. Dat is nu juist wat je wilt.”
De onderzoeker, die sinds 1984 bezig is met het fusariumprobleem, pleit voor een betere herkenning van de schimmelziekte. “Het ene jaar hebben we veel zuur, het andere
minder. Het komt in golven, maar het wordt wel steeds erger. We hebben nu een extreem droog jaar en dat is goed. De
bollen komen droog op het bedrijf. Als het straks regent en
de RV stijgt, neemt het risico op latent zuur in de bewaring
weer toe. De kunst is om geen zuur mee te nemen, maar hoe
doe je dat als je weet dat op een gezonde bol evengoed tweeá driehonderdduizend Fusariumsporen zitten?”
Hoofd kwaliteitszorg en teeltadvies Nico Hof van CNB is
verontrust. De tulpen zijn onder ideale omstandigheden de
cel in gegaan, maar de rijping was dit seizoen ongelijk. “Dat
kan extra Fusariumdruk geven.” Vooralsnog zijn hem geen
nieuwe uitbraken bekend. “De rooiomstandigheden waren
prefect, maar Fusarium is een taaie schimmel. Laten we
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hopen dat het meevalt.”
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