Aanloop tot
systeemsprong tulp
Schoon uitgangsmateriaal
In het traditionele teeltsysteem worden
ziekten en plagen meegenomen naar de
volgende cycli, omdat na de oogst het
plantgoed weer als uitgangsmateriaal voor
de volgende teelt wordt gebruikt. De systeemsprong leidt tot eenrichtingsverkeer,
waarbij telkens schoon materiaal wordt
gebruikt dat gezond blijft omdat het onder
beschermde en optimale omstandigheden
in kassen wordt opgekweekt.

Snel antwoorden nodig

2020

Om die tulpen daadwerkelijk snel op
te kweken tot het stadium dat ze naar
buiten kunnen, zijn nog veel antwoorden nodig. Hoe is de aanmaak van
suikers door fotosynthese te stimuleren? Hoe is de suikerstroom te beïnvloeden, zodat gestuurd kan worden
op bolgroei, vermeerdering en bloeiproductie? Is het afsterven van het
blad te beheersen, om de plant langer
fotosynthetisch actief te houden?

Onderzoekers van Wageningen University, KAVB en
private partijen Hobaho, Iribov, BQ Support en AgrifirmGMN nemen sinds april van dit jaar een aanloop tot een
systeemsprong in de tulpenteelt. Doel is het versnellen
van de teelt. Resultaat wordt een nieuw teeltsysteem
voor de bollen, is de hoop van de partijen.

Bollen voor de broei
Om het extra jaar buiten te vermijden bij de bollen die voor
de broei worden geteeld, wordt
uitgezocht of de productie van
een goede bloem uit een kleinere maat bol mogelijk is. Grote
vraag is hoe het grootste deel
van de zogeheten assimilaten
uit de bol richting de bloem zijn
te sturen. Er wordt onder meer
gewerkt aan de natuurlijke variatie voor bloemmaat en behandelingen die de bloemmaat
beïnvloeden, zoals met hormonen en temperatuur.
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Resultaat
Deze tekst is tot stand gekomen met
bijdragen van WUR en KAVB.

Met de sprong moet de teeltduur worden
gehalveerd. Dat houdt in dat het aantal
keren oogsten, verwerken en bewaren ook
sterk wordt verminderd. Het terugdringen
van die handelingen verkleint het risico op
ziekten en plagen.
Behalve tijdwinst levert de spong ook een
vermindering van gewasbeschermingsmiddelen-, water- en bemestingsgebruik op. Dit
alles moet leiden tot rendabel gekweekte,
kwalitatief betere bollen met een veel kleinere ecologische voetafdruk. Het teeltsysteem past in de missie om te komen tot een
kringlooplandbouw.

Teelt buiten
Uiteindelijk gaan de tulpen de kas uit, om buiten
op het land uit te groeien
tot een leverbare bol.

2024

G

ezonde bloembollen versneld
vermeerderen en telen, zonder
gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Of toch zo
min mogelĳk. Dat is het doel dat de publieke en private partĳen voor ogen hebben
in deze samenwerking. In april ging het
project van start en de partĳen zĳn nu nog
bezig met de aanloop tot de daadwerkelĳke
sprong, die in 2024 gemaakt moet zĳn.
Om echt schoon te beginnen, wordt
gestart met beschermde, schone teelt van
uitgangsmateriaal uit weefselkweek. Om
de vermeerdering te versnellen, wordt
gestreefd naar extreme verklistering. Dat
vergt nog wel het nodige onderzoek, om
inzicht te krĳgen in de fysiologische processen in de bol tĳdens de verklistering.
Tulp vermeerdert op natuurlĳke wĳze via
uitgroei van zĳknoppen die in de oksels
van de bolrokken zitten. Dat is de verklis-

tering. De vermeerderingsfactor in tulp
is laag, want ongeveer drie van de zes
knoppen groeien uit onder invloed van
het hoofdgroeipunt, de zogeheten A-knop.
Die invloed wordt apicale dominantie
genoemd, waarbĳ de groei van andere
zĳknoppen wordt onderdrukt. Uit eerder
onderzoek blĳkt dat het gen TB1 die selectie controleert. Het gen is verantwoordelĳk
voor de knoprust en onderdrukt uitgroei
van een deel van de zĳknoppen die de moederbol gaan vervangen. Ook bekend is dat
ethyleen in de bewaring sterkere verklistering veroorzaakt. De WUR-onderzoekers
zoeken nu uit of via combinatie van het
gen met ethyleen de vermeerdering te stimuleren is. Extra verklistering dus, waarbĳ
meer zĳknoppen uitgroeien tot een bol.
Praktĳkgeluiden geven de onderzoekers
hoop. Uit ervaringen van tulpentelers
blĳkt dat extreme verklistering na een

ethyleenbehandeling een blĳvend effect is,
dat in volgende generaties bollen terug te
zien is. Die ervaring gaan onderzoekers nu
toetsen. Ook willen ze weten of en hoe die
extreme verklistering weer uit te zetten is.
Dit jaar krĳgen de tulpen een ethyleenbehandeling, zodat de proeven in 2021 kunnen beginnen. Ondertussen nemen de onderzoekers een klein sprongetje, door met
partĳen al extreem verklisterde bollen een
proef op te zetten, waarin het effect van
ethyleen-blokker wordt bekeken.
De grotere hoeveelheid kleine bolletjes die
de extreme verklistering moet opleveren,
worden onder beschermde condities zo
snel mogelĳk opgekweekt tot grotere
bollen. De groei vanaf de juveniele fase,
waarin de bollen één blad en een zinker
produceren, moet sneller. Met onder meer
led-verlichting wordt geprobeerd fotosyn23 oktober 2020
these en bolgroei te stimuleren.
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