DE GROENE TULP

Bolontsmetting:
hygiëne levert ook winst op

Het project De Groene Tulp zet onder meer in op alternatieven
voor de gangbare technieken. Na anderhalf jaar onderzoek is al
duidelijk dat die alternatieven er zijn, aldus onderzoeker Frank
Kreuk. Eén ervan is hygiëne. “Daar valt ook winst mee te behalen.”
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lanttijd is bolontsmettingstijd. Wie
die handeling overslaat, loopt een
grote kans op een scala aan ziekten in de bol en volgend groeiseizoen in de plant. Nu kiezen de meeste
ondernemers nog voor een mengsel van
een aantal chemische middelen die via het
dompelbad op de bol terechtkomen. Maar
er kan meer, zo blijkt nu al uit onderzoek
in het project De Groene Tulp.
Binnen het project kijkt Kreuk onder meer

naar een aantal nieuwe technieken. “We
kijken naar het coaten van bollen, zoals dat
is ontwikkeld door Agri Treat Projects van
Ed Nobel en naar het bandschuimen. We
zien dat beide technieken een goed resultaat opleveren. In De Groene Tulp vergelijken we deze technieken met de gangbare
methodes om te kijken of de effectiviteit
minimaal hetzelfde is. Wat we tot nu toe
zien bij deze methodes, is dat het geval.
Een voordeel van het schuimen is dat er

PPS De Groene Tulp
De Groene Tulp is een vierjarig project dat wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van iBulb, Agri
Treat Projects, NLG Holland, Rabobank, KAVB, FIT, Stimuflori, GreenPort NHN, Koppert, CNB
Teeltadvies en Universiteit Leiden. Deze organisaties en bedrijven investeren dus werkelijk in de
verduurzaming van de tulpenteelt. Daarnaast wordt een deel gefinancierd door Topsector Tuinbouw
& Uitgangsmaterialen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Proeftuin Zwaagdijk.
Doel van dit onderzoek is het opleveren van effectieve en duurzame strategieën voor de tulpenteelt, zodat bij hoge ziekte en plaagdruk misoogsten en onoverkomelijke schade aan zowel bol
als tulp voorkomen worden. De volgende onderdelen zullen worden gecombineerd: het gebruik
van groene middelen en biostimulanten voor behandelen van de bodem, ontsmetten van de bollen en ziektebestrijding op het land.
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geen restvloeistof achterblijft. Dat levert al
veel milieuwinst op.” Kreuk ziet dat voor
het bandschuimen al belangstelling is in de
praktijk. “Er zijn al bedrijven die hiermee
aan de slag zijn gegaan.” Wat het coaten
betreft: daar is pas sinds kort een machine
voor op de markt, die tijdens de open middag over bolontsmetting is geshowd.
Binnen dit aspect van bolontsmetting kijkt
Kreuk ook verder. “We testen ook biologische middelen uit om de bol te beschermen. Daar zien we wel resultaat, maar
beter dan chemie is het nog niet. Wel is
het beter dan de onbehandelde bollen.
Dit is echt een nieuwe toepassing die we
verder gaan onderzoeken en die doorontwikkeld moeten worden.”

HYGIËNE
Binnen De Groene Tulp is er nog een andere invalshoek waarnaar wordt gekeken:
het reinigen van de buitenkant van de bol.
“Je kunt het plantgoed ook desinfecteren.
De sporen van de zuurschimmel die aan
de buitenkant van de bol zitten, zijn te
doden. Latent zuur dat in de bol zit, kun
je hiermee niet bereiken.” In dit onderdeel
vergelijkt Kreuk enkele nieuwe producten met inmiddels gangbare producten
als ozon en ECA-water. Wat dit onderdeel
betreft, blijkt dat er nog een ander aspect
is, dat aandacht verdient: hygiëne. Kreuk:
“Wat we tot nu toe zien, is dat alleen al
door het toepassen van een betere hygiëne,
er winst is te behalen als het gaat om de
gezondheid van het plantgoed. Goedkoper
dan hierop letten is er volgens mij niet. Dit
betekent ook dat daarnaast het uitgangsmateriaal goed moet worden uitgezocht.
Zuur planten is zuur oogsten.”
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