Zuur en de pelmachine

Timing maakt
het verschil
Afgelopen zomer zijn de Studiegroep Tulp 2.0 en Delphy begonnen met een
praktijkonderzoek naar de invloed van pellen op het percentage Fusarium in
tulp. Gekeken wordt of met de huidige apparatuur een acceptabeler percentage
Fusarium kan worden bereikt door het tijdstip van het pellen aan te passen.
Daarnaast zijn verschillende machinefabrikanten en mechanisatiebedrijven
uitgenodigd om over een nieuwe pelmachine te praten.
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p 22 juni 2018 bezochten diverse mechanisatiebedrijven bollenkwekerij WAM Pennings om zich te
laten informeren over het ontwikkelen van een
pelmachine die tot minder zuur leidt. Met een
demonstratie werd de huidige gang van zaken rond het pellen
getoond. De sector wil zonder beschadigingen maar ook zonder
capaciteitsverlies eenzelfde pelresultaat behalen. De technici
gingen met een duidelijke opdracht huiswaarts. In afwachting
van het moment dat een nieuwe versie van de pelmachine van
de productielijn zou rollen, is besloten te onderzoeken welke
factoren rond het pelproces aangepast kunnen worden om met
de huidige apparatuur het resultaat te verbeteren.
Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat de tijd tussen rooien
en pellen een grote invloed heeft op het percentage Fusari-
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um aan het einde van het bewaarseizoen. Met dat gegeven
is een proefopzet gemaakt met drie pelmomenten: 24 uur,
twee tot drie weken en acht weken na rooien. Ook is uit
eerder onderzoek gebleken dat de manier van pelrijp maken
invloed heeft. De wijze van nathouden en de duur daarvan zijn bepalend. In het verleden werden koudstoom en
natsproeien met de slang getest. Des te korter de natperiode,
des te kleiner de kans op zuur. Een minder gangbare manier
van pelrijp maken is schuimen. Een schuiminstallatie wordt
eigenlijk alleen nog voor de bolontsmetting gebruikt. Mogelijk kan schuimen bij het pelrijp maken meerwaarde bieden
omdat met weinig water (en alleen wat schuimvormend
middel) een zeer goede verdeling in de kuubskist wordt
bereikt. De vraag is vervolgens of de tijd van behandelen tot
pellen nog verder verkort kan worden.
Met twee (licht) zuurgevoelige cultivars: ‘Vogue’ en ‘Royal
Ten’, gerooid op dezelfde dag, zijn op de drie bovengenoemde momenten verschillende behandelingen uitgevoerd. Dit
betrof: alleen schonen, handmatig pellen, machinaal pellen
met natsproeien, vijf uur van tevoren schuimen en één uur
van te voren schuimen. Alleen schonen is een methode die
door een klein aantal bedrijven (vooral combinatiebedrijven) al wordt toegepast met minder zuur als gevolg. In het
voortraject werd al duidelijk dat handmatig pellen voor de
praktijk geen optie is, vanwege de achteruitgang in capaciteit en krapte op de arbeidsmarkt. Het is wel meegenomen
in het onderzoek om een vergelijk met machinaal pellen te
kunnen maken. De behandelingen na 24 uur rooien zijn niet
natgemaakt omdat de bollen door de korte periode na rooien
nog vochtig waren. Afgelopen oktober zijn alle behandelingen gescoord op percentage Fusarium en door de gehele
studiegroep optisch beoordeeld op het pelresultaat.

RESULTATEN
Percentage zuur van tulpen ‘Vogue’ en ‘Royal Ten’ bij handmatig of machinaal
pellen na 24 uur, na 2-3 weken of na 8 weken.
20

Allereerst is gekeken naar de maatverdeling van de bollen
die bij de verschillende pelmethoden uit de sorteermachine
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kwamen rollen. De verwachting dat bij alleen schonen meer
12’en uitgesorteerd zouden worden die dat door aanhangende klisters en dergelijke eigenlijk niet zijn, werd bevestigd.
Bij het machinaal pellen nam het aandeel 12/+ af terwijl het
aandeel 10’en toenam, zie figuur 1. Wat betreft het resultaat
qua schoning was de studiegroep verdeeld. Over het algemeen vond men de alleen geschoonde behandelingen te vuil,
ook al zou deze behandeling het percentage zuur mogelijk
flink beperken. Een groot deel van de afnemers heeft er
bezwaar tegen dat de bollen niet volgens de goede maatverdeling worden afgeleverd.
Gekeken naar de percentages zuur per moment van behandeling, wordt de lijn uit eerdere onderzoeken bevestigd. 24 uur na
rooien en acht weken na rooien laten een flinke vermindering
van het percentage Fusarium zien ten opzichte van de in de
praktijk vaak gangbare twee tot drie weken. Meest opmerkelijke daarbij is dat machinaal pellen binnen 24 uur na rooien
gelijkwaardig scoort aan handmatig pellen na 24 uur en zelfs
beter dan handmatig pellen na twee weken (zie tabel).

NIEUWE PELMACHINE MINDER URGENT
Met deze resultaten zou de roep om een nieuwe pelmachine dus minder urgent zijn, mits telers in staat zijn de
gehele rooiperiode binnen 24 uur te pellen. Dit lijkt in
werkelijkheid lastig doordat de rooicapaciteit zo hoog is
dat de verwerkingslijn dit niet kan bijbenen. Het werken
in ploegendienst in de schuur zou dit probleem kunnen
wegnemen. Machinaal pellen na acht weken, als de bollen
geheel in rusttoestand zijn, levert ook een vermindering op
maar is in de praktijk in verband met aflevertermijnen niet
haalbaar. Tussen de methoden van pelrijp maken door 5
uur vooraf schuimen en natmaken met de slang werd geen
verschil waargenomen. In beide gevallen was de hoeveelheid
Fusarium bij behandeling twee tot drie weken na rooien
fors, terwijl deze bij behandeling na acht weken afnam naar
gemiddeld 7% (nat sproeien) en 6% (schuimen). Op het oog
was er wel enig verschil in het pelresultaat tussen de behandeling na 24 uur en twee tot drie weken. De machinale
behandelingen na 24 uur vereisten wat meer napellen met
de hand. De winst aan vermindering van zuur was echter
groot en compenseert dit nadeel.

‘Royal Ten’ sortering
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
Zift 11

Zift 12

Zift 10

Zift 11

Zift 12

Zift 10

Zift 12

Zift 11

Zift 10

15%
10%
5%
0%
Alleen schonen

Handmatig pellen

Machinaal pellen

Maatverdeling bij sorteren van tulp ‘Royal Ten’ na alleen schonen,
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