TOPCONDITIE

BloembollenBasis
voorziet in behoefte
In samenwerking met Agrifirm ontwikkelde Eurofins Agro de BloembollenBasis.
Ondernemers die van dit product gebruik maken, krijgen meer inzicht in de
specifieke behoeften van bloembollen op bemestingsgebied. Dat voorziet
duidelijk in een behoefte, aldus Karst Brolsma van Eurofins.
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De zomer is een goed moment om de bodemvoorraad aan mineralen te laten bepalen.
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TON BUTER:

‘Investering in je
bolkwaliteit’

D

e zomer is voor de voorjaarsbloeiers bij uitstek
de periode om de grond waar komend najaar de
bollen worden geplant, aan wat extra onderzoek
te onderwerpen. Immers, op die grond moet het
volgend jaar het geld worden verdiend. Maar wat laat je als
ondernemer meten? Mogelijkheden genoeg, maar wie een
uitgebreid advies wil, kan kiezen voor de BloembollenBasis
die op verzoek van Agrifirm is ontwikkeld door Eurofins
Agro.

Karst Brolsma van de afdeling Onderzoek van Eurofins Agro
is bij de totstandkoming van dit product nauw betrokken
geweest. Vanuit zijn functie houdt hij zich vooral bezig met
het bepalen van de kwaliteit van alle metingen die Eurofins Agro uitvoert aan grond, gewas, voederkuilen en mest.
Onderdeel daarvan is het beoordelen van nieuwe ontwikkelingen. Zo is sinds kort duidelijk dat er een relatie bestaat
tussen het suikergehalte van zaaiuien en de ziekteweerbaarheid. “Ik ga dan na of dat een aspect is dat we kunnen
meenemen in ons aanbod van producten en welk advies
we daar dan bij kunnen geven. Zaken moeten immers wel
meetbaar zijn.”
En meetbaar is er veel. Niet elke teler heeft echter behoefte
om alles wat meetbaar is ook te laten onderzoeken. Voor
de bloembollenteelt hebben Eurofins en Agrifirm samen
nagedacht over een product dat meer te bieden heeft dan
de standaard bemonstering. Brolsma: “We beoordelen elk
monster op chemische, fysische en biologische aspecten. In
de analyse daarvan nemen we onder meer de Bloembollen
Advies Basis mee voor een goede advisering. Wat er aan de
BloembollenBasis onder meer is toegevoegd, is het bepalen
van het chloorgehalte in de bodem. Dat zit hier standaard
in, terwijl dat in het reguliere grondonderzoek niet gebeurt.
Dat is voor een zoutgevoelig en duur gewas als bloembollen
belangrijke informatie. Zeker met de soms langdurige droogteperiodes die we tegenwoordig hebben, is dit inzicht nuttig,
omdat het zoutgehalte in het oppervlaktewater kan oplopen
als het lang droog is.”

“Met BloembollenBasis investeer je in de kwaliteit van je eindproduct”, stelt Ton Buter van Agrifirm-GMN. “Dit product is ontstaan uit twee typen bodemonderzoek: de mineralenvoorraad in
de bodemoplossing en de bodemvoorraad. Die zijn samengevoegd
in dit product. Het meten van beide is heel erg belangrijk. Vooral als ondernemers elk jaar op een ander perceel telen, is inzicht
in wat die bodem kan leveren aan mineralen essentieel. Het fijne plantgoed dat dit najaar de grond ingaat, is de basis voor het
leverbaar van 2023. De huurder kan het proces van hoe de bodem
op mineralengebied gaat presteren niet eenvoudig beïnvloeden,
omdat de groeiperiode daarvoor te kort is. En dus is dat inzicht in
mineralen in de bodemoplossing, de aanwezigheid van mineralen
en het bodemleven zo belangrijk. Samen met de kennis over de
groei en inhoud van de bollen levert dat een beeld op van wat je
van een grond die je huurt kunt verwachten. Zo proberen we een zo
constant mogelijke groeifactor voor de bloembollen te realiseren.”

bemonsteren. We zien op dit moment heel grote verschillen
daarin. Op het ene perceel is de kali al helemaal uitgespoeld,
terwijl op een ander perceel het niveau nog hoog is. Door
een beter inzicht kun je als teler ook beter gaan bemesten.”

COMPLEX
Nog niet in de BloembollenBasis zit het bepalen van de
bodemweerbaarheid. Het meten ervan is niet het probleem,
aldus Brolsma: “Het laboratorium kan het meten door met
de pyrolysetechniek in de organische stof naar het koolstofgehalte te kijken. De vraag is wat de waarde is van die
meting om iets te zeggen over de bodemweerbaarheid. Op
dit moment werkt Eurofins samen met andere partijen in
een project om te kijken naar de relatie tussen ziekteverwekker en plant. Diverse plant-plaaginteracties staan daarbij
centraal. Inmiddels zijn we wel zover dat we met nieuwe
technieken beter kunnen voorspellen hoe het zit met de
bodemweerbaarheid. Alleen is die manier van onderzoeken
nog niet rijp voor de praktijk. Ook kunnen we nog geen
advies koppelen aan de uitslag. Dat punt is voor Eurofins wel
essentieel: we willen echt achter onze adviezen staan. Die
moeten nauwkeurig en betrouwbaar zijn.”

TWEE ASPECTEN
Ook als het om het kaligehalte van de grond gaat, krijgt de
ondernemer die van de BloembollenBasis gebruik maakt,
meer informatie dan anders. Normaal gesproken is de kalibepaling voor alle gewassen gelijk. Dat geldt ook voor het adviessysteem. Brolsma: “Een beter inzicht geeft een combinatie van de plantbeschikbaarheid en de bodemvoorraad. Dat
levert voor de teler meer informatie op. Niet alle kali die in
de bodem zit, is voor de plant ook opneembaar. In principe
is het voldoende om eenmaal per vier jaar deze metingen te
verrichten, al geeft bijvoorbeeld de bepaling van de plantbeschikbaarheid van kali eenmaal per twee jaar al een beter
beeld. En in een seizoen als dit jaar is het zelfs te overwegen
om bijvoorbeeld na veel neerslag nog een keer op kali te

‘Twee keer per jaar de
plantbeschikbaarheid
van kali bepalen geeft
een beter beeld’
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