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MARC VAN DER NIET:

‘Warme lucht werkt ook’

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

De vertrouwde warmwaterbehandeling tegen
stengelaaltjes in narcis kan al langer niet meer met een
biocide om het kookbad vrij van ziekten te houden. Het
aantal kisten per keer is klein. Kan het ook anders? Op
initiatief van het Narcissenfonds van de KAVB volgde
onderzoek, waarbij adviseur Marc van der Niet van Delphy
de praktijkproeven begeleidt.
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Zonder noodzaak verandert er niet
zo snel iets. Een mooi voorbeeld uit
de narcissenteelt is de aanpak van
stengelaaltje. De uitvinding van de
warmwaterbehandeling in 1915
bleek succesvol genoeg, zeker nadat
formaline erbij kwam om ook andere ziekteverwekkers aan te pakken.
Al in de jaren dertig werd een alternatief bedacht in de vorm van een
heteluchtbehandeling. Het werkte
goed, maar behoefte aan dit alternatief was er niet. Totdat formaline
verdween en ook nog eens duidelijk werd dat juist de combinatie van
vocht, warmte en een schimmel als
bolrot voor meer kwaad dan goed
kan zorgen. Tel daarbij op dat het
koken ook nog eens veel tijd vraagt
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van de teler. Per kookbeurt van vier
uur kan hij vier kisten koken.
Op initiatief van het Narcissenfonds van de KAVB werd gestart met
onderzoek naar alternatieven, waarbij de heteluchtbehandeling weer in
beeld kwam. Nadat PPO de ziektekundige facetten had bekeken, was
het aan Delphy om met de telers die
aan dit fonds meebetalen de vertaalslag te maken naar de praktijk.
Adviseur Marc van der Niet werd in
het seizoen 2018-2019 bij het project betrokken. “De opdracht was
om na te gaan welke cultivars deze
behandeling goed verdragen en
hoe deze methode was op te schalen naar de praktijk. Het eerste jaar
hebben we van acht kwekers acht

cultivars gehad, per cultivar vier kisten. Per cultivar konden we zo vier
behandelingen testen, waaronder
de gangbare warmwaterbehandeling, maar ook een aantal varianten
met voorbehandelingen en een heetstookbehandeling. Voorjaar 2019
zagen we op het veld eigenlijk geen
opvallende zaken. Alleen de variant
met voorweken in schoon water en
daarna heetstoken viel af, omdat
daardoor de kans op ziekte sterk
toenam. Bij schuimen is dat bijvoorbeeld veel minder, omdat daarbij
veel minder vocht wordt gebruikt.”
Afgelopen najaar ging een nieuwe
ronde van start, waarbij elke deelnemer voor de proef elf palletkisten
inleverde van in totaal zes cultivars:
‘Tête-à-Tête’, ‘Raoul Wallenberg’,
‘Fortissimo’, ‘Dutch Master’, ‘Attraction’ en ‘Cheerfullness’. Dat leverde
in totaal zo’n zestig kisten op, die in
drie zetten van twintig kisten zijn
behandeld bij Warmerdam Spoelbedrijf. “Dat is ook een voordeel van
deze methode”, aldus Van der Niet.
“Je kunt per keer veel meer kisten
tegelijk behandelen. Bovendien hoef
je niet van ’s morgens vroeg tot
’s avonds laat ketels te wisselen.”
Van der Niet vindt dit een leuk project. “Er is een groot raakvlak met
mijn advieswerk. Juist dat opschalen van fundamenteel naar praktijk
is mooi om te begeleiden. En met
succes, want een van de deelnemers
aan het fonds is inmiddels overgestapt. Hij stond voor de keuze om
weer in een nieuwe kookinstallatie
te investeren of overgaan op deze
methode. Het werd het laatste.”
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