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MARTIN VAN DAM:

‘Met Bollencoaster buitenteelt
optimaliseren’

In deze serie vertellen onderzoekers
over hun werk voor de sector.

Bollen buiten in de volle grond telen klinkt zo vertrouwd,
maar brengt wel steeds meer problemen met zich mee.
Het nieuwe PPS-project Bollencoaster wil de buitenteelt
inkorten en optimaliseren. Onderzoeker Martin van Dam
ziet nieuwe mogelijkheden.
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Verse grond vinden voor de bloembollenteelt is steeds ingewikkelder.
Tegelijkertijd vraagt de totale oppervlakte bloembollen om ruimte, die
niet onder glas kan worden gevonden. Waar kunnen buitenteelt en
kasteelt elkaar helpen om de bloembollensector een toekomst te bieden? In de nieuwe PPS Bollencoaster
staat die zoektocht centraal.
Grond is een mooi, maar tegelijkertijd lastig substraat om bloembollen
in te telen. Het aantal bodemgebonden ziekten neemt toe en dus klinkt
steeds vaker de roep om alternatieven. Tien jaar geleden werd hieraan
al onderzoek gedaan in het project
Teelt de grond uit. Toen was de tijd
nog niet rijp voor overname van de
resultaten door de praktijk. Tien
jaar verder is de noodzaak groter en
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de kennis over mogelijke technieken
groter geworden. “Een collega-onderzoeker uit de teelt van laanbomen liet me zien hoe daar de praktijk al aan de slag is gegaan met een
teeltsysteem dat niet meer in de vollegrond plaatsvindt.”

EÉN JAAR BUITEN
Voor de bloembollensector zal in het
project Bollencoaster de inzet zijn
om in één buitenteeltseizoen bollen
op te kweken tot leverbaar. De teelt
vindt dan niet in de grond plaats,
maar anders. Hoe? Dat is voor Van
Dam en zijn collega’s Wouter Groenink en Sjoerd van Vilsteren ook
zoeken. “We willen toe naar een
systeem waarbij de bollen worden
geteeld op substraat. Dat systeem
kan dan wel in de grond terecht-

komen, maar omdat het is omhuld
door bijvoorbeeld plastic, is er geen
contact met de grond. Ook regenwater kan er niet in. Via druppelirrigatie krijgen de bollen vocht en
voedingsstoffen. Door zo op regels
te gaan telen, wordt bijvoorbeeld de
onkruidbestrijding mechanisch uitvoerbaar. Afgelopen najaar hebben
we al een oriënterende proef gedaan
met tulpen op kisten, die via druppelirrigatie zijn geteeld, los van de
ondergrond. Nu al is het verschil
tussen wel en niet fertigeren goed
zichtbaar.”
Dit jaar start het project met hyacinten en lelies. “Bij hyacint gaan
we bollen van maat 10 planten, die
in één seizoen moeten groeien tot
maat 15. Die maat is voldoende voor
gebruik in de broeierij. Ook gaan we
met lelies aan de slag, zodat we in
een jaar met twee bolgewassen ervaring opdoen.”
Deze PPS sluit goed aan op andere
projecten die inmiddels lopen, zoals
Vitale Teelt Lelie, Vitale Hyacint en
Fundamentele Systeemsprong. Daarbij is voor lelie, hyacint, tulp, narcis,
Hippeastrum en Zantedeschia het
doel om de teeltfase deels in de kas
te laten plaatsvinden, zodat de buitenperiode korter wordt. Van Dam:
“Voor hyacint zou dit kunnen betekenen dat het proces van weefselkweek, hollen en daarna buiten
telen nog maar drie jaar duurt,
waarvan een jaar buiten.”
Van Dam beseft dat zo’n nieuw systeem ook meer kennis vraagt van de
ondernemer. “Het systeem maakt
dat je beter kunt sturen, maar daarvoor heb je ook een betere stuurman nodig.”
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