De Groene Tulp

‘Meer inzetten op
eigen kennis’
Een van de onderdelen van PPS De Groene Tulp is
de vuurbestrijding. Kan dat anders, met minder
middelen of zelfs zonder middelen? Peter Smak is lid
van de Technische Commissie van De Groene Tulp en
samen met zijn broer Arjan tulpenteler en -broeier.
Praktijk en project ontmoeten elkaar.
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M

et 19 april op de kalender is
het pas de tweede keer dat
Arjan Smak de tulpen van
Smak Tulips in Onderdijk
tegen vuur spuit. En dat terwijl de tulpen
al een aantal weken boven de grond staan.
Broer Peter Smak is helder over de keuze.
“Kalenderspuiten doen we al een paar jaar
niet meer. We kijken zelf naar de gewasontwikkeling en het weer en bepalen
dan of spuiten nodig is. Wat dat betreft
zitten wij op dezelfde lijn als het project

De Groene Tulp. We willen een gezond
en mooi product kweken, maar helemaal
zonder middelen gaat dat niet goed.”
Spannend was het de afgelopen weken
wel. “Met Pasen hadden we harde wind en
op Tweede Paasdag ook nog hagelbuien.
Het gewas was grijs gehageld. Eigenlijk
wilden we daar zo snel mogelijk wat aan
doen, maar het bleef maar hard waaien.
Omdat de temperatuur laag bleef, is het
vuur gelukkig ook niet tot ontwikkeling
gekomen.”

De keuze om niet meer op de kalender
spuiten, passen de broers ook toe op de
luisbestrijding. In beide gevallen zetten
ze hun eigen kennis in om te bepalen of
spuiten nodig is. “We passen de kennis die
er is toe. Ook kijken we naar alternatieven.
Zo valt eind dit jaar mancozeb weg in de
vuurbestrijding. Omdat we toch wel graag
ons gewas mangaan meegeven, kijken we
naar bladbemesting. We vinden het daarbij
wel belangrijk dat de inhoud van de bol
zodanig is dat die ook in de broeierij goed
presteert. Wat de luisbestrijding betreft,
werken we nu ook met een knoflookextract als alternatief. Ook op die manier
neemt het aandeel gangbare middelen af.”
Tegen vuur spuiten de broers wel rond het
koppen. Dat is en blijft een risicovolle periode. Na de bloei neemt het aantal bespuitingen snel af. “Vanaf zes weken voor de
rooitijd spuiten we vrijwel niet meer. Als
er geen reden voor is, spuiten we niet.”

INBRENG PRAKTIJK
Naast de eigen kennis zijn er de adviezen
van leveranciers en volgen de broers wat er
in onderzoek en praktijk gebeurt. Wat het
onderzoek betreft: Peter zit in de Technische Commissie van het project De Groene
Tulp. Leerzaam aan de ene kant en goed
dat de praktijk zijn inbreng heeft aan de
andere kant, zo vat hij deze taak samen.
“Vanuit de Technische Commissie kijken
we naar de resultaten van de proeven tot
nu toe. Als er een product in het project
zit, dat geen resultaat oplevert, dan kunnen wij aangeven of het zinvol is om nog
voor een ander product te kiezen.”
De proeven met de vuurbestrijding zullen
dit voorjaar meer inzicht moeten geven.
“De eerste twee proefjaren hadden we
zonnig en droog weer. Dan is het geen probleem om niet of nauwelijks te spuiten.”
Smak ziet dat het pakket middelen voor
de vuurbestrijding krimpt. “We hebben
nu nog wel wat te kiezen. We hopen dat er
voor de vuurbestrijding nog wel middelen
beschikbaar blijven, want helemaal zonder redden we het niet.”
Vooral rond de bloei en het koppen is vuur gevaarlijk. Daarom moeten er wel middelen beschikbaar
blijven, vindt tulpenteler Peter Smak.
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