Schoon starten bij tulp

Investering die loont
Wat bij de lelieteelt al jaren gangbaar is, is dat bij de tulpenteelt
nog niet: de teelt starten met een schone partij. Daarbij staat
schoon voor ‘vrij van de belangrijkste virussen’. Tulpenteler J & T
Bloembollen uit ’t Veld startte zes jaar geleden met deze manier
van werken in samenwerking met Iribov. Ook voor een gangbare
tulpencultivar is dit een investering die kan lonen.

Jaar opschonen

2015

2019

Maat

12/op

12/op

Type materiaal

Blad

Bol

TVX-besmetting

0,9%

0,6%

Aantal bollen

5.625

18.800

Grootte pools

25

25

Aantal pools

225

752

WAAR ZIT HET?

Aantal bollen schoon

4.500

14.450

TVX-besmetting

n.v.t.

0,0%

Toetsmoment

n.v.t.

Mei 2020

n.v.t.

20*24, blad

Opgeschoonde partij

1,5%

n.v.t.

Niet opgeschoonde partij 2)

9,2%

n.v.t.

Mei 2020

n.v.t.

10*24, blad

n.v.t.
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Controle
na 5 jaar

Controle
na 1 jaar

Opschonen

Opschonen ‘Barcelona’

Toetsmethode

1)

Toetsmoment
Toetsmethode

1)

1) Percentagebepaling is uitgevoerd door middel van een partijtoetsing met
PCR, waarbij 10*24 staat voor 10 submonsters van elk 24 bladeren/bollen.
2) B
 eide partijen waren één gezamenlijke partij vóór het opschonen in 2015.
Vóór het opschonen met PCR in 2015 betrof het percentage virus 0,9% TVX.
In beide partijen is met dezelfde intensiteit geselecteerd.
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et was een hele klus, zo herinnert Louis Tesselaar zich nog.
Hij is hoofd selectie bij J & T
Bloembollen in ’t Veld, gerund
door zijn zwager Ton Bruin en diens zoon
Jelle Bruin. Al jaren is de tulp ‘Barcelona’
een van de goed renderende cultivars van
dit bedrijf. Rond 2000 vond Tesselaar daarin een roze mutant, die de naam ‘Barcelona
Beauty’ kreeg. Van één bol naar honderd
roe duurde meer dan tien jaar. “In 2014
lieten we deze partij toetsen op TVX. Er
bleek 3% in te zitten. We zijn toen gaan nadenken hoe we daar weer een schone partij
van konden maken. Ik wist al langer dat
PCR (zie kader) vanwege de gevoeligheid gebruikt werd in de lelies, en die gevoeligheid
kon hier goed van pas komen. De 8.000
bollen die we hadden heb ik in groepen
van 25 opgeplant en elke groep een code
gegeven. Daarna heb ik van elke groep 25
bladeren geplukt en laten testen op TVX.
Alle groepen die besmet bleken te zijn, heb
ik met de hand uitgespit. Wat overbleef
was gezond. Het jaar erop hebben we dat
op dezelfde manier gedaan met ‘Barcelona’
voor TVX en TBV. Omdat het een erg bewerkelijke methode was, bleef ik nadenken
hoe het eenvoudiger zou kunnen.”

De afgelopen jaren heeft Louis Tesselaar met
zijn zwager Ton Bruin de plannen voor een
betere manier van testen uitgewerkt. Zo is
het uitsteken van besmette planten die in
netten staan geen optie. “Dat is lastig werk”,
aldus Bruin. “Je moet het net voorzichtig
openmaken en dan maar hopen dat het
bij het rooien niet breekt.” Maar wanneer
toets je de partij dan? Vóór het planten zou
een optie zijn, maar dan moesten er nog
wel twee vragen worden beantwoord. In de
eerste plaats de vraag of TVX zich evenredig over de hele bol verspreidt. De tweede
vraag was of er een methode is waarmee je
wel een bol kunt aanprikken zonder dat de
bol beschadigd raakt. Als je wel een uitslag
hebt, maar geen bollen meer, dan is dat
geen praktische oplossing.
Vanaf dat moment ging weefselkweek- en
toetslaboratorium Iribov uit Heerhugowaard meedenken. “We zijn een toetsmethode gaan ontwikkelen die een antwoord
gaf op de vragen van Louis en Ton. Eerst
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Louis Tesselaar (links) en Ton Bruin zien in het schoon starten met een partij mogelijkheden om renderende cultivars gezond te blijven telen.

zijn we gaan bepalen of het virus op alle
plekken in de bol te detecteren is. Dat bleek
niet het geval, dus hebben we daar onze
toetsmethode op moeten aanpassen.” aldus
Rick Vreugdenhil, vertegenwoordiger van
Iribov en betrokken bij de ontwikkeling
van toetsmethodes in tulp en lelie. “Ook
wilden we weten of een bol die is aangeprikt
geen verdere schade ondervindt tijdens
het groeiseizoen. Met de gekozen techniek
bleek dat de bollen goed uitgroeien en geen
schade ondervinden.”

OPSCHONEN 2019
Om de komende jaren over een gezonde partij ‘Barcelona’ te kunnen blijven
beschikken, werden in het vroege najaar
van 2019 18.800 leverbare bollen van
deze cultivar geselecteerd. Die partij werd
verdeeld in groepjes van 25 bollen. Alle
bollen werden zodanig bemonsterd dat er
uit elke bol een klein beetje weefsel werd
verzameld. Iribov heeft met de PCR-methode alle 752 monsters getoetst.
“Als een monster van 25 bollen schoon
was, dus geen TVX bevatte, dan werd deze
opgeplant. Als er wel virus in een monster
van 25 bollen zat, werd het hele monster
niet opgeplant. Op basis van deze toetsuitslag konden we 14.450 gezonde bollen van
‘Barcelona’ opplanten. Daar hebben we
over drie jaar weer een hectare van.”
Is ziekzoeken niet voldoende als het om
TVX gaat? Tesselaar: “TBV lukt nog wel,
maar TVX kun je visueel niet goed genoeg

beoordelen op het veld om een partij zuiver
te houden. Het ene jaar zie je het wel, het
andere jaar niet. Dat is niet betrouwbaar
genoeg. Visueel ga je deze strijd niet winnen.”
Waar Tesselaar en Bruin naar toe willen, is
een teeltsysteem dat begint met een door
PCR opgeschoonde partij van zowel ‘Barcelona’ als van ‘Barcelona Beauty’. Deze
partijen moeten vervolgens in een paar jaar
worden afgeteeld. Een manier van telen
die sterk doet denken aan stamselectie bij
de aardappelteelt. “We moeten er misschien wel naartoe dat we in het voorjaar
nauwelijks meer gaan ziekzoeken, maar
dat we regelmatig met een schone partij
starten. De kosten die je niet meer maakt
met ziekzoeken kun je gebruiken voor het
toetsen”, aldus Bruin. “Als het niet meer op
deze manier kan, dan moeten we stoppen
met cultivars als ‘Barcelona’ en ‘Barcelona
Beauty’”, vult Tesselaar aan.
Hij ziet ook mogelijkheden voor andere
cultivars. “Als je bijvoorbeeld een tulp
hebt waar je veel perspectief in ziet, kun
je deze methode daar ook op toepassen,
zeker als TVX niet of moeilijk te zien is. En
misschien biedt deze methode ook kansen
voor de aanpak van TBV.”

REKENMODEL
“De gekozen route vraagt een investering”, zo legt Vreugdenhil van Iribov uit.
“Per situatie zal moeten worden bepaald
of deze uitkan. Het besmettingspercentage
bij de start en de vermeerderingsfactor

zijn hierbij belangrijke factoren. Maar
essentieel is hoe de kweker na het opschonen omgaat met zijn schone materiaal.”
Feit blijft dat een partij bollen die gezond
is ook een goede marktprijs oplevert,
zeker als de partij bestemd is voor afzetmarkten die hoge eisen stellen aan de bollen. Rick Vreugdenhil: ”Om te bepalen of
een opschoonactie voor een ondernemer
uitkan, hebben we een rekenmodel ontwikkeld dat rekening houdt met een reeks
aan factoren. Hierdoor kan een gegronde
keuze worden gemaakt.”

PCR-methode
De in het artikel genoemde PCR-methode staat voor ‘polymerase-kettingreactie’.
Hierbij is een enzym in staat om slechts bij
één of enkele virusdeeltjes een vermeerderingsreactie op gang te brengen. Hierbij
wordt het aantal virusdeeltjes elke cyclus
verdubbeld, zodat het virus makkelijk te
detecteren is. Dit is een groot voordeel van
de PCR-methode, de gevoeligheid. Zelfs een
lichte virusaantasting is met deze methode
te detecteren.
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