Top drie
tulpenziekten
Ziektes genoeg in de teelt en broeierij van tulpen, maar er zijn er altijd die met
stip bovenaan staan. Voor deze special over de toekomst van de tulp stelde
Greenity een top drie samen. Naast een korte beschrijving van de ziekte zelf
komen ook de belangrijkste onderzoeksprojecten en ontwikkelingen aan de orde.
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Zuur
Wat betreft de jaarlĳkse schade in euro’s, staat de schimmelziekte zuur, veroorzaakt door Fusarium oxysporum, met
stip op de eerste plaats. Berekeningen van de schade lopen
al gauw in de miljoenen euro’s. Als de jaarlĳkse opbrengst
van naar schatting vĳf miljard leverbare tulpen gemiddeld
2 procent zuur bevat, dan zĳn 100 miljoen bollen ziek. Dat,
vermenigvuldigd met een gemiddelde bolprĳs van 10 cent,
levert een schadepost op van 10 miljoen euro.
Wat is er aan zuur te doen? Al sinds de verschĳning van het
Zuurboekje in 1971 geldt een lĳst met adviezen, variërend
van een zorgvuldige bolontsmetting, laat planten en goed
drogen na het spoelen. Hygiëne is essentieel, maar zeker in
een drukke oogsttĳd lastig te handhaven.
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Voor de controle van tulpenbollen op de inwendige aanwezigheid van zuur zĳn machines ontwikkeld die telers en
exporteurs gebruiken. Daarbĳ wordt niet de oorzaak bestreden. Dat geldt wel voor diverse nieuwe ontsmettingstechnieken voor proceswater, waarbĳ ziektekiemen zoals de sporen
van Fusarium worden gedood. De schade door ethyleen, een
product dat vrĳkomt bĳ een aantasting door Fusarium, is te
beperken met het middel FreshStart.
Vanuit het project Het Nieuwe Verwerken is een eerste
aanzet gegeven tot het coaten van bollen. Dat wordt voortgezet in De Groene Tulp. Tĳdens de recente open middag op
Proeftuin Zwaagdĳk konden bezoekers kennis nemen van
die ontwikkeling.
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In deze serie vertellen onderzoekers
over hun werk voor de sector.

Middelenpakket tulp
De KAVB houdt een knelpuntenlijst bij voor alle bol- en knolgewassen. Op basis
van wat telers individueel of via de KAVB-productgroepen aanreiken, bepaalt de
KAVB welke knelpunten er in de teelt van deze gewassen zijn. Er is sprake van een
knelpunt als er geen of nauwelijks mogelijkheden zijn om een ziekte voldoende
adequaat aan te pakken. Op deze knelpuntenlijst staat bij tulp alleen de bacterieziekte Geelpok ofwel Helsvuur. Hiervoor zijn geen adequate middelen beschikbaar. De belangrijkste adviezen zijn om bij kans op nachtvorst de invloed daarvan
zoveel als mogelijk te voorkomen en besmette partijen als laatste te ontsmetten.

Het Tulpenvirus X (TVX) is een relatief jong virus
in de tulpenteelt. Het werd pas in de jaren negentig beschreven. Lange tĳd was een aantasting met
TVX in tulp een goed beheersbaar probleem. In de
praktĳk namen de problemen met dit virus toe. Dit
was aanleiding om vanaf 2018 cultivars waarbĳ het
virus te velde visueel niet of onvoldoende zichtbaar
is, te gaan toetsen op TVX.
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TVX

Waar het ook veel voorkomende Tulpenbrekingsvirus (TBV) via bladluizen wordt overgebracht die
goed zĳn te bestrĳden, is TVX lastiger aan te pakken. Een belangrĳke route is de verspreiding tĳdens
de bewaring door tulpengalmĳt. Door tĳdens het
groeiseizoen een gewasbehandeling uit te voeren
met Movento is de galmĳtpopulatie flink te reduceren. Voor de nabĳe toekomst kan een biologische
bestrĳding een optie zĳn. Vorig jaar ontdekte

PPO-onderzoekster Ada Leman een galmug die de
larven van de galmĳt doodt. Verder is onderzocht
of een warmtebehandeling een alternatief kan zĳn.
Uitkomst? Controlled Atmosphere Temperature
Treatment (CATT) blĳkt effectief tegen galmĳt.
Naast galmĳt is er nog een andere route waarop
TVX is over te brengen: via de grond. Er zĳn geen
vectoren bekend die het virus overbrengen van de
ene naar de andere plant. Waardplanten voor TVX
die inmiddels bekend zĳn: de bolgewassen tulp en
lelie, de groenbemester Japanse haver en de onkruiden melganzenvoet, muur en herderstasje. Uit
het PPS-project ‘Op weg naar virusvrĳ en afzetgericht telen’ is gebleken dat het virus minstens acht
maanden in de grond kan overleven.
In het PPS-project Bollenrevolutie 4.0 wordt een
ziekzoekrobot getest die in staat is om tulpen die
zĳn besmet met TBV of TVX te detecteren.
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Stengelaaltje
Niet zozeer de oppervlakte maakt een aantasting
door stengelaaltje tot een van de grote problemen,
maar vooral de ingrĳpende gevolgen. Jaarlĳks keurt
de BKD meestal niet meer dan enkele tientallen
hectaren tulpen af vanwege stengelaaltje. De regelgeving voor de aanpak van een besmetting is te
vinden op www.bkd.eu. Als de aantasting heel licht
is en er bĳ een droge visuele keuring na de oogst
geen aantasting te vinden is, mag het leverbaar
worden verhandeld voor de droogverkoop en mag
het plantgoed op het eigen bedrĳf weer worden
opgeplant. Als de besmetting zwaarder is, wordt de
partĳ vernietigd, inclusief belending.
Decennialang was het advies om besmette grond
te ontsmetten met een chemisch grondontsmettingsmiddel. Dat kan al enkele jaren niet meer. Een
inmiddels algemeen toegepast alternatief is inundatie. Een belangrĳke voorwaarde voor het slagen van

deze behandeling is wel dat de periode waarin het
land onder water staat, voldoende lang is. Afhankelĳk van de tĳd van het jaar is dat minimaal twaalf
tot veertien weken.
Onderzoek met perspectief vond plaats in het project
BRIzonder, waarbĳ inundatie is gecombineerd met
bodem resetten. Op basis van de eerste resultaten lĳkt
het erop dat door deze combinatie de behandeltĳd
van de inundatie sterk kan worden ingekort.
Verder is onderzoek uitgevoerd naar een warmeluchtbehandeling. Daaruit bleek dat er wel sprake
is van doding van aaltjes, maar niet voldoende om
het effectief te bestrĳden. Ook een warmwaterbehandeling werkt onvoldoende goed.
Ten slotte is enkele jaren geleden het middel Velum
Prime toegelaten, dat volgens de producent een
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goede bestrĳding van het stengelaaltje geeft.
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