‘We moeten af
van emissie bij
ontsmetting’
De in de praktijk gangbare bolontsmettingstechnieken
staan in een kwaad daglicht. Bij dompelen, douchen en
schuimen is de kans op emissie te groot. Inmiddels zijn
er alternatieven in gebruik. Flow-schuimen en coaten
zijn uiteenlopende methoden, maar hebben met elkaar
gemeen dat ze de emissie van bolontsmetting beperken.
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C

oating van bollen om de werkzame stof op de bol te houden beproeft
Ed Nobel sinds 2016. Hij vertaalde deze techniek uit de zaaizaadbehandeling met zijn bedrijf Agri Treat Projects en ontwikkelde met
Machinefabriek Akerboom een coatingproces om bollen met fungiciden te behandelen. Begin dit jaar werd de nieuwe techniek op de Mechanisatietentoonstelling in Vijfhuizen beloond met de Noviteitprijs 2020.
Na enkele proeven bij Proeftuin Zwaagdijk gaan dit najaar bollenkwekers er
voor het eerst mee aan de slag in de praktijk. In samenwerking met Agrifirm-GMN zijn vijftien kwekers uitgenodigd om enkele kisten te laten behandelen. Deze praktijkproeven vinden plaats in de Bollenstreek, het noordelijk
zandgebied en West-Friesland en waarschijnlijk ook de Noordoostpolder. Nobel
plaatst hier zijn opstelling op enkele centrale locaties, waar de kwekers hun
kisten heen brengen. “Ze kunnen dan met eigen ogen zien hoe het proces
werkt en hoe de snelheid en verdeling van de coating zijn”, zegt Nobel.

BESCHERMD BEWAREN
Ed Nobel van Agri Treat Projects: “Met coaten is 30 tot 50
procent te besparen op middelen.”
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De coating wordt nu aangebracht vlak voor het planten, maar het idee is
dit zo vroeg mogelijk te doen, na het pellen en sorteren, zodat de bollen al
beschermd de bewaring in kunnen. Nobel: “Maar uiteindelijk moet de kweker
kijken wat het handigste is voor zijn bedrijf.”
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COATEN
E.J. HOGERVORST EN ZONEN BV | NOORDWIJKERHOUT:

‘Dompelvloeistof lekt niet weg’
Klaas Hogervorst uit Noordwijkerhout liet twee kisten met hyacintenbollen coaten tijdens de demonstratie van Ed Nobel bij Machinefabriek Akerboom op 16 oktober. Zijn eerste indruk is positief. “Het
werkt relatief snel: 5 minuten per kist met een nog maar smalle coatlijn. En de bedekking ziet er goed
uit.” Hij besloot mee te doen aan de praktijkproef omdat in het onderzoek coaten er goed uit kwam.
“Het grote voordeel is dat er niets van de dompelvloeistof weglekt. Er komt geen druppel onder de
kist vandaan.” Je kunt dus coaten en direct planten.
Hogervorst is op zoek naar een alternatief voor dompelen omdat zijn dompelbad gedateerd begint
te raken. Hij vindt het een pluspunt dat met coaten het milieu wordt ontzien. “De middelen blijven
in de grond wellicht langer aan de bol plakken. Dit zou het goede resultaat in de proeven kunnen
verklaren. Als dat zo is, kunnen we misschien minder middelen gebruiken.” Hij hoopt wel dat het
planten met de gecoate bollen goed gaat. “De losse velletjes met coating moeten niet wegwaaien,
want dan is je milieuwinst in één keer weg. Maar dat is wellicht op te lossen met bijvoorbeeld zeven
of afzuiging tijdens het coaten.”

ECA-WATER
SANDER WUESTENENK | CREIL:

‘Met minder middelverbruik is al veel gewonnen’
Geen ontsmettingsmiddel, maar wel een manier om het middelengebruik terug te dringen is het gebruik
van ECA-water van BlueSense. Dit middel heeft via de KAVB onlangs weer een vrijstelling gekregen
voor gebruik in de bollenteelt. Vooral lelietelers hebben er al ervaring mee opgedaan.
Sander Wuestenenk in Creil is een van de eerste tulpentelers die het aandurven ECA-water in de
praktijk te testen bij het ontsmetten voor het planten. “We gaan het met zes kisten proberen. Eerst
dompelen in ECA-water, laten uitlekken en dan de ‘gewone’ ontsmetting”, zegt Wuestenenk. “Door
ze eerst te dompelen in ECA-water voorkom je ook dat je eventueel zuur versmeert. De sporen aan
de buitenkant van de bol ben je al kwijt. De bollen nemen daarna wel minder vloeistof met werkzame stof op, dus is het afwachten wat daarvan het resultaat is.”
Wuestenenk hoopt dat de proef goed uitpakt. “Uiteindelijk willen we terug in het middelengebruik,
want daarin wordt steeds meer geknepen. Maar onze afnemers verlangen wel kwaliteit.” Hij beseft
dat deze ene proef niet alles zegt. Een proef met alleen ontsmetten met ECA-water durft hij niet
aan. “Met minder middel is al veel gewonnen, want het is beter voor het milieu en de portemonnee.”
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De coating en ontsmettingsmiddelen worden in één werkgang gemengd. De
bollen gaan over ronddraaiende rollen over de lijn en krijgen de coating uit
‘douchestraaltjes’. De coating zorgt ervoor dat de middelen rondom aan de bol
hechten. “Door de samenstelling worden de bollen goed bedekt. Hierdoor is
een besparing op middelen te halen van 30 tot 50 procent, afhankelijk van de
partij. De ene cultivar is nu eenmaal gevoeliger voor bijvoorbeeld zuur dan de
andere. Dat weet de teler zelf het beste.”

WAKKER GESCHUD
Flow-schuimen vindt zijn oorsprong in de teelt van plantuien. Total Systems en
CAV Agrotheek zorgden ervoor dat er een machine beschikbaar kwam voor de
bollenteelt. Uit onderzoek van Proeftuin Zwaagdijk bleek dat de techniek goed
kon meekomen met het ‘gewone’ dompelen. “Percentage zuur en huidkwaliteit waren vergelijkbaar”, aldus CAV Agrotheek-vertegenwoordiger Nico van
Langen. Hij werd naar eigen zeggen ‘wakker geschud’ door het project Schoon
erf, schone sloot. “We moesten toe naar een fustloze toepassing om nadruppelen van het fust te voorkomen. Dan vermijd je emissie naar de sloot.”
Sinds de proef in Zwaagdijk, vijf jaar geleden, is het snel gegaan met de toepassing van flow-schuimen. “Er zijn ongeveer tien kwekers met een eigen installatie en CAV heeft er vijf, waarvan twee mobiel die we op locatie verhuren. Alles
bij elkaar wordt ongeveer 1.000 ha behandeld door flow-schuimen”, zegt Van
Langen. Zo’n vijftig kwekers maken gebruik van de mobiele installatie. Deze
wordt per vrachtwagen afgeleverd op het erf. De chauffeur stelt de machine af
en helpt de kweker op te starten.

TOEKOMSTBESTENDIG
Van Langen noemt flow-schuimen een ‘toekomstbestendige en snel werkende’
methode met een capaciteit van vijftien tot dertig kuubkisten per uur. “Na de behandeling verlies je geen uitlektijd. Binnen een half uur kun je planten. Verder
verbruik je veel minder water en ben je flexibeler doordat je snel de mix kunt
aanpassen als een andere cultivar wordt behandeld die andere middelen vraagt.
Bovendien is 20% minder middel nodig.”
Het belangrijkste is de beperking van de emissie met 99%. “Daar moeten we het
voor doen”, meent Van Langen. “Als de waterschappen te veel middelen in het
water vinden, dan raken we ze kwijt.” Mede daarom ziet hij onder kwekers veel
belangstelling. Illustratief is dat CAV Agrotheek zijn twee douches weg heeft
gedaan. “Dat zijn enorme waterfabrieken. Dat moet je niet meer willen.”

FLOW-SCHUIMEN
STEF VAN VILSTEREN | LUTTELGEEST:

‘Je moet het een beetje in de vingers krijgen’
Stef van Vilsteren van bloembollenbedrijf Vavi Tulips in Luttelgeest teelt zo’n 40 ha tulpen. Voor het
planten ontsmet hij de bollen zelf door te schuimen met een mobiele flow-schuiminstallatie. Deze
huurt hij van CAV Agrotheek. “We wilden niet meteen zo’n installatie kopen omdat het nog in de
experimentele fase zit. Ik heb er niet aan zitten rekenen, maar ik denk dat het voor onze omvang
ook niet uitkan. Bovendien kun je wel weer een machine kopen, maar als dan over een paar jaar
een middel wegvalt waardoor schuimen misschien ook niet meer kan, dan belandt hij in de hoek
van een schuur. Dat is ook gebeurd met de bollendouche die we zes jaar geleden kochten. Dus
laten we het eerst maar eens twee of drie jaar proberen voordat we weer zo’n grote investering
doen. Je kunt niet altijd vooruitlopen.”
De overweging om met deze methode te werken is vooral een praktische. “We planten zelf, dus
moeten de bollen klaar staan. Regen of niet, nu kunnen we zo aan de gang.” Daarnaast spelen
duurzame motieven een rol. “We hebben ook voor flow-schuimen gekozen omdat je minimaal middel overhoudt. En de kisten blijven schoner. De claim is dat de dosering fors omlaag kan, maar dat
moet ik nog zien. We moeten het eerst goed in de vingers krijgen.”
14

23 oktober 2020

23 oktober 2020
012-14 Bolontsmetting.indd 14

19-10-20 09:23

