‘Het teeltsysteem
van de toekomst
maken we nu’
Veel komt samen in een nieuw project waarin vier praktijkbedrijven aan de slag
gaan met duurzamer telen van tulpen en bijzondere bolgewassen. Kennis die is
opgedaan op proefvelden wordt beproefd bij ondernemers. Doel is om diverse
maatregelen te integreren tot een totaalplan voor het bedrijf.
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Aan het driejarige project Duurzame teelt van tulp en
bijgoed doen de volgende vier bedrijven mee:
- Apeldoorn Bloembollen, Egmond-Binnen
- Huiberts Bloembollen, Sint Maartensvlotbrug
- Boon & Breg, Andijk
- Schouten Tulips/Ekoflora, Zwaagdijk
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e bouwstenen liggen er al. Nu is
het tijd om daarmee een nieuw
huis te bouwen. De naam van
het huis: duurzaam telen van
bloembollen. Centraal daarbij staat een
teeltsysteem waarbij de afhankelijkheid
van gangbare gewasbeschermingsmiddelen in 2030 aanzienlijk minder is dan
nu. Daarnaast zet het project in op het
optimaliseren van het biologische teeltsysteem van de biologische bedrijven. De
komende drie jaar gaan vier bloembollenbedrijven met die bouwstenen aan de slag
om op praktijkniveau na te gaan wat voor
hen werkt en wat niet. En vooral kijken
welk huis zij kunnen bouwen voor de
duurzame teelt van hun gewassen.

OPROEP ARTEMIS
Het begin van het project Duurzame teelt
van tulpen en bijgoed ligt in 2020, toen
directeur Piet Boonekamp van Artemis
tijdens een bijeenkomst vertelde over een
driejarig project in de akkerbouw om te
komen tot een teelt die minder afhankelijk is van de gangbare gewasbeschermingsmiddelen. Artemis is de belangenvereniging van bedrijven die actief zijn
in onderzoek, productie en verkoop van
biologische middelen van natuurlijke
oorsprong en biostimulanten. Boonekamp
vroeg aan de aanwezigen of er ook belangstelling was van onder meer de bloembollenteelt. Michel Jansen stak zijn vinger op.
Hij is projectleider van de PPS De Groene
Tulp, die in 2019 is gestart. Jansen zag in
dit project van Artemis mogelijkheden om
de stap te maken van proefveld naar praktijk. Hij enthousiasmeerde naast Artemis
nog andere partijen in de bollensector,
waaronder Vertify en KAVB.
Op basis van een acht-stappenplan dat
Artemis al heeft ontwikkeld voor de
akkerbouw, is een plan gemaakt voor de
bloembollensector voor een systeemverandering. Centraal daarin staat het begrip
ICM, ofwel Integrated Crop Management.
Dit systeem past in de doelstelling van het
ministerie van LNV om in 2030 te voldoen
aan de wensen en eisen die in het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030
van het ministerie staan. Kort gezegd komen die neer op teeltsystemen waarbij de
ondernemer eerst een aantal maatregelen
neemt om ziekten en plagen te voorkomen
en pas als laatste mogelijkheid een gewasbeschermingsmiddel inzet. Het ministerie
financiert dan ook de helft van de kosten
van het project, omdat ook LNV het werken
met proefbedrijven belangrijk vindt.

die nu draaien, zoals PPS De Groene Tulp,
PPS Duurzame beheersing van onkruiden
en PPS Virus in bloembollen en vaste
planten. Die resultaten zijn opgedaan op
proefvelden. Een wetenschappelijk verantwoorde manier om inzicht te verkrijgen,
maar ondernemers stellen zich vaak wel
de vraag hoe die resultaten uitpakken in
de praktijk op het eigen bedrijf. Michel
Jansen, projectleider Groene Tulp bij
Vertify, en Peter Smits, Coördinator Effectief Middelenpakket van de KAVB, zijn
betrokken bij vier pilotbedrijven die tulp
en bijzondere bolgewassen telen, waarvan
twee op zandgrond en twee op kleigrond
(zie kader pag. 32). Smits: “Veel bedrijven
telen meer bolgewassen dan alleen tulp.
Omdat we in dit project naar allerlei maatregelen kijken op bedrijfsniveau, kunnen
we dus ook naar andere gewassen kijken.
Het hele teeltsysteem komt in dit project
aan de orde en dat raakt dus ook de andere gewassen die de deelnemers telen.”
Door op bedrijfsniveau aan de slag te gaan,
is er nog een voordeel voor het onderzoek,
aldus Jansen. “Als je op de bedrijven de
proefveldresultaten van de afgelopen
jaren neerlegt, kun je op proefveldniveau
weer met andere aspecten aan de slag, die
misschien wat te extreem zijn voor een
bedrijf. Dat levert extra snelheid in het
vinden van nieuwe manieren van telen.”
Twee van de vier bedrijven telen biologisch. Jansen: “Het is mooi dat de ervaringen uit de biologische teelt ook worden
meegenomen in dit project. De vier
deelnemers leren op die manier ook weer
van elkaar.”

NIET ALLEEN
De vier bedrijven hoeven het niet allemaal
alleen te doen, integendeel, “Rondom de

Maarten Breg:
‘Je weet beter wat
er speelt’
Een van de vier deelnemers aan het driejarige project
is Boon & Breg uit Andijk. Maarten Breg is verantwoordelijk voor de tulpenkwekerij van het bedrijf. De reden
om mee te doen is helder, aldus Breg. “Hierdoor weet
je beter wat er speelt aan nieuwe technieken en ontwikkelingen en je kunt ook nog zelf inbreng leveren.”
Breg vindt het belangrijk dat dit project start. “Hiermee kan de kennis die op proefvelden is opgedaan in
de praktijk worden getoetst.” Nodig is het ook, gezien
de problemen die in de tulpenteelt spelen. “Kijk naar
virus en de overdracht door luizen, maar ook naar
zuur, vuur en mijten. Nu kunnen we die problemen
nog met gangbare middelen bestrijden, maar dat verandert snel. Dan is het goed als we gaan testen of er
groene middelen zijn die een alternatief bieden. Daar
heeft elke teler baat bij.”
Breg verwacht niet dat de kwekerij ingrijpend verandert door deelname aan deze pilot. “Ik verwacht dat
het in kleine stapjes zal gaan en dus zal het allemaal
wel meevallen. We gaan het meemaken.”

bedrijven komt een stuurgroep, waarin
ook de vaste bedrijfsadviseur en WUR
Bloembollen zitten. Die helpen mee
om een bouwplan te maken vanuit het
acht-stappensysteem van Artemis. Daarbij
gaat het bijvoorbeeld om de cultivarkeuze,
bodemmaatregelen en gerichte aanpak
van ziektes. Als laatste mogelijkheid geldt
het inzetten van gangbare middelen”,
aldus Smits.
In juni wordt bij de vier bedrijven het
bedrijfssysteem in kaart gebracht. “Daarbij
gaat het er om op een andere manier naar
problemen te kijken waarmee een teler te
maken heeft in zijn teelt. Op basis van die
informatie maken we een stappenplan voor
elk bedrijf en starten we komend najaar.”

KENNIS DELEN
De vier deelnemers hebben niet alleen de
taak om op hun bedrijf nieuwe maatregelen te testen. Vertellen over het
project hoort er ook bij. “Ze kunnen hun
kennis delen met collega’s, bijvoorbeeld
via studiegroepen. Daarnaast willen we
ook nagaan of via de Bollenacademie het
onderwijs erbij kan worden betrokken. De
studenten die nu op mbo- of hbo-niveau
hun opleiding voor de bollensector volgen,
krijgen zelf allemaal te maken met de
ingezette verandering in de teelt. Het systeem van de toekomst maken we nu.”

SYSTEEMVERANDERING
De bouwstenen die er al liggen, zijn onder
meer de resultaten uit diverse projecten

Peter Smits: “Het hele teeltsysteem
komt in dit
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project aan de orde.”
18 juni 2021

032-33 Pilots Bijz. bolgewassen 95.indd 33

18 juni 2021

33

11-06-21 10:21

