Balanceren tussen
vertrouwd en vooruitstrevend
De grote drie problemen in tulp kwamen uitgebreid langs
tijdens de Open dag Tulp van Vertify in Zwaagdijk, woensdag
9 juni 2021. Vuur, virus en onkruid houden de gemoederen
bezig. Oplossingen zijn er, maar hoe bedrijfszeker zijn die?
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

N

iet alleen de horeca mag zich
verheugen in een grote toeloop nu de maatregelen rond
Covid-19 zĳn versoepeld. Ook
Vertify in Zwaagdĳk merkte de grote
belangstelling van ondernemers om te
komen kĳken naar de veldproeven rondom tulp. Er gold een maximum van vĳftig
deelnemers per ronde en met drie rondes
was er dus ruimte voor 150 deelnemers.
Dat aantal werd snel behaald, zodat een
aantal belangstellenden teleurgesteld

40

moest worden. Die 150 deelnemers kregen
een gevarieerd palet aan proeven voorgeschoteld, die door medewerkers van
Vertify en enkele deelnemende bedrĳven
werden toegelicht. De rode draad vormden de drie grote problemen in tulp: vuur,
virus en onkruid.

MANGAAN
De vraag die menig ondernemer bezighoudt, is of er tulpen zĳn te telen zonder
mancozeb, dat per 31 december 2021 niet

meer mag worden verkocht. Daarbĳ gaat
het niet zozeer om de vuurbestrĳdende
werking, maar om het gemis aan mangaan. Telers die daar zorgen om hebben,
kunnen kiezen voor een nieuw product
van Soiltech: Optima Leaf-MnZn. Boris
Berkhout van dit bedrĳf liet proeven
zien waarbĳ dit product in verschillende
varianten in tulpen werd ingezet. Volgens Berkhout is Optima Leaf-MnZn een
vloeibare bladmeststof, bestaande uit
100% organisch gecomplexeerd mangaan
en zink. “Deze bruine vloeistof heeft een
neutrale lading, waardoor de opname door
de plant gemakkelĳk gaat. Ook voorkomt
het een reactie in de tank van de veldspuit
met andere producten.”
Proefresultaten van vorig jaar laten zien
dat zonder mancozeb de opbrengst in
tulpen met 4% afnam. Werden de tulpen
met alleen Optima Leaf-MnZn bespoten,
dan nam de opbrengst juist met 4% toe
ten opzichte van een schema met mancozeb. Dit jaar is de proef herhaald en zal
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Boris Berkhout (midden) van Soiltech
liet zien hoe het product OptimaLeaf
MnZn er in oplossing uitziet.

de opbrengst opnieuw worden bekeken.
Ook laat Soiltech de leverbare bollen nog
afbroeien.

TULP IS UNIEK
John Vriend van Agrifirm liet een uitgebreide proef zien met twintig verschillende objecten die als alternatief zouden
kunnen dienen voor mancozeb. Een deel
ervan vervult een rol als bladmeststof.
Vriend gaf aan dat middelen vinden die
in tulp goed werken als bladmeststof nog
een heel avontuur is. “De tulp is uniek
in zijn soort. Het blad is bedekt met een
waslaag. Daaronder zitten huidmondjes
die heel klein zijn. Het valt dus niet mee
om een product met mangaan of andere
sporenelementen ook daadwerkelijk de
plant in te krijgen. Na inmiddels zo’n vijf
jaar onderzoek in tulp hebben we een
paar producten in beeld die geschikt lijken
te zijn.”
Kijkend naar de vuurbestrijdende kant van
mancozeb, dan zijn ook daar enkele mogelijke vervangers in beeld. “Nadeel van
twee van deze producten is dat de etikettekst geen regelmatige bespuiting en geen
hoge dosering toestaat. Als een teler toch
elke week tegen vuur zou willen spuiten,
dan kan hij deze middelen combineren
met een biostimulant.” Daar zijn enkele
producten voorhanden, waaronder Kumar,
dat preventief en enigszins curatief werkt.
Vriend hield de telers voor dat er meer
middelen gaan verdwijnen die vuur kunnen bestrijden. “Ook in de groep middelen
die tot de azolen behoren zullen middelen
wegvallen, omdat de fabrikant niet zeker
is over een hernieuwde toelating.”

ZOEKTOCHT
Marco Jonkman van Agrifirm gaf een toelichting op onderzoek naar biostimulanten in tulp. Dit jaar liggen er bij Agrifirm
zeven in onderzoek op kleigrond, die
vooral zorgen voor extra fosfaat. Het merendeel ervan wordt al tijdens het planten
meegegeven in de veur. Dit betreft bijvoorbeeld Optima Bulb, PhosN, Agriculture
Plus, Vidi Funda en Vidi Parva. Visueel
was er geen sprake van veel verschillen,
maar na het rooien wordt het gewas
beoordeeld op onder meer de bolinhoud.
Wat werkt en wat niet is nog niet duide-

lijk. Jonkman adviseerde de telers om zelf
op kleine schaal aan de slag te gaan. “Het
is een hele zoektocht. Probeer zelf in de
praktijk ook producten uit.”

nog eens na over de inzet van minerale
olie. Informeer daarbij wel goed over de
combinatiemogelijkheden met andere
middelen.”

ALLES ZAT TEGEN

PERSPECTIEFVOL

Zeker dit voorjaar is virus in tulp onderwerp van gesprek. De aanleiding is helder:
veel telers zagen dit voorjaar hogere
viruspercentages dan voorgaande jaren.
Niet verwonderlijk, zo stelde Ton Buter
van Agrifirm. “Een paar zaken hebben
daar zeker hun rol in gespeeld. Wat we
al jaren zien, is dat de tulpentelers hun
kraam uitbreiden. Groeien is mooi, maar
selecteren blijft wel nodig. En dat is nog
steeds mensenwerk.”
Dat mensenwerk liep vorig voorjaar op
veel bedrijven spaak, aldus Buter. “Het
broeiseizoen lieten bedrijven langer
doorlopen, omdat na de crisis van eind
maart de markt weer aantrok. Daardoor
werd er minder geselecteerd in het veld.
Daar kwam nog bij dat een deel van de
medewerkers die selecteren terug naar
hun eigen land gingen vanwege corona.
Daarnaast was het een warm voorjaar. De
eerste luizen zorgden al op 20 maart voor
de overdracht van virus. Het langdurig
zonnige weer heeft ook invloed gehad
op de werking van middelen. Een hoge
UV-straling zorgt voor een minder lange
werking van die middelen, zeker in combinatie met een lager RV. Die samenloop van
omstandigheden heeft voor meer virus
gezorgd dan voorgaande jaren.”
Buter adviseerde de telers om nog eens
goed na te denken over een strategie
om het virus binnen de perken te houden. “Dat kun je doen door bijvoorbeeld
partijen met een laag viruspercentage op
een apart perceel te planten. Denk ook

En dan is er nog het onkruid dat vanaf begin juni weer flink aan het groeien is. Het
pakket beschikbare middelen is in tulp al
vrij smal en voor bijvoorbeeld Roundup
is de toekomst onzeker. Wat valt hier nog
te verwachten voor de teler? Jeroen Groot
van Agrifirm liet een flink aantal varianten zien die in onderzoek liggen. Enkele
combinaties van middelen laten een goede
werking zien. Dit betreft bijvoorbeeld een
combinatie van Roundup, Stomp en een
experimenteel middel dat al is toegelaten
in de koolteelt, een aantal bijzondere bolgewassen en pioenroos. “Dat is tot nu toe
het schoonste object”, aldus Groot. Ook
een combinatie van Stomp, Wing P en een
product op basis van pelargoonzuur oogt
goed. Verder is er nog een proef met een
middel dat in een lagedoseringsysteem is
toegepast in combinatie met Roundup,
Stomp en Wing P. Het is volgens Groot nog
onzeker of de fabrikant voor deze specifieke toepassing een toelating wil aanvragen.

NIEUWE TECHNIEK
Mede bepalend voor een goed spuitresultaat is de toegepaste techniek. Nieuw
op dat gebied is BBLeap uit Rijen, dat
mogelijkheden ziet in een toedieningstechniek waarbij de afgifte veel beter valt
te reguleren per spuitdop. Door informatie
via een taakkaart in te voeren, kan daar
veel preciezer worden gespoten. Die weg
leidt naar precisielandbouw. Ook dat is
nog een weg waar de teler zijn voordeel
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mee kan doen.
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