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|‘Stuur cellen
op ethyleen in
plaats van CO2’

NICO HOF

‘DAT HEB IK WEL
100 KEER GEZEGD!’
De bollen- en vasteplantensector staat
niet stil, verandert en innoveert, maar
sommige dingen blijven terugkeren.
Voor Greenity nummer 100 vroegen we
een aantal sectorgenoten wat ze blijven
benadrukken. Het is 100 keer gezegd en
ze kunnen het blíjven zeggen.
Tekst: André Leegwater, Arie Dwarswaard en Hans van der Lee

|‘Hoe vaak
moet ik nog over
stengelaaltjes
schrĳven?’

ARIE DWARSWAARD

‘Laat het door je
moeder nakĳken’|PIERRE ADMIRAAL

PIERRE ADMIRAAL | DOCENT BLOEMBOLLENTEELT
CLUSIUS COLLEGE
Verslagen maken is voor veel studenten geen pretje en daar zijn
de studenten bloembollenteelt geen uitzondering op, blijkt uit
het verhaal van Pierre Admiraal. De docent is net afgezwaaid
als docent. “Met die opmerking wil ik studenten meegeven dat
ze een werkstuk of verslag nog even moeten teruglezen voordat
ze het inleveren. Soms zijn die teksten helemaal niet te volgen
namelijk en dat kun je voorkomen.”

HENK VAN DEN BERG

|‘Ga eens van
je bedrĳf af’

MARTIN VAN DAM | ONDERZOEKER TULP WUR
“Toen ik in 1999 als onderzoeker Tulp aan de slag ging, vroeg ik aan de
toenmalige LBO-directeur of er nog onderzoek nodig was aan Fusarium ofwel zuur”, zegt Martin van Dam, onderzoeker Tulp bij de WUR.
“Hij antwoordde toen, dat alles over zuur al bekend was. Dat verbaasde me, omdat de problemen met zuur in de praktijk nog steeds
groot waren. Ik heb toen toch een voorstel gedaan om een partij tulpen bij acht bedrijven te volgen. In mijn tijd als voorlichter bleek dat
ook een goede manier om per situatie de oorzaak voor problemen
te vinden. Daarna heb ik veel vragen gehad van telers, die er vaak
op neerkwamen waarom zuur nog steeds een probleem was. Als ik
die vraag kreeg, dan stelde ik vragen aan de teler en legde ik uit wat
Fusarium voor schimmel is. Hij is alleen al bijzonder omdat hij ethyleen maakt en via verwondingen de bol binnenkomt, in tegenstelling
tot Fusarium in andere gewassen. Door de teler vragen te stellen, gingen ze zelf bedenken waardoor ze konden beredeneren hoe het zit.
Mijn ervaring door de jaren heen is, dat Fusarium te complex is om
te bevatten en dan helpt het om het in kleine stukjes te hakken en
daarna het geheel te overzien. Een van de resultaten van het project
was de Zuurcheck, die vaak is gebruikt door telers.”
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‘Waarom is
zuur nog steeds
een probleem?’|MARTIN VAN DAM

|‘Schrĳf
het nou op!’

ENGEL HOPMAN
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NICO HOF | TEELTADVISEUR CNB
Naar eigen zeggen heeft Nico Hof van CNB Teeltadvies over heel wat
onderwerpen al ‘honderd keer’ iets gezegd. En dat is logisch omdat
veel elk jaar terugkomt. “In een teelt zit veel herhaling. Maar wat ik
nog wel eens wil benadrukken is dat het beter is om cellen te sturen op ethyleen in plaats van CO2. In het begin van de bewaring gaat
sturen op CO2 wel goed. Maar als het ethyleengehalte stijgt, gaan
de bollen meer ademhalen, waardoor het gehalte aan CO2 stijgt en
de ventilatie toeneemt. Als het ethyleengehalte weer gaat zakken,
zakt het CO2-gehalte niet. Dit komt omdat door ethyleen een proces
in gang is gezet waardoor de bollen gedurende een langere periode
extra blijven ademhalen. Door dan te sturen op CO2 resulteert dat
in te veel ventilatie.”

ARIE DWARSWAARD | VAKREDACTEUR GREENITY
Heeft misschien wel het meest geschreven over het stengelaaltje.
“Met enige regelmaat kwam er vanuit verschillende hoeken in het
vroege voorjaar weer die vraag: ‘Schrijf eens wat over stengelaaltjes,
want daar weten de telers zo weinig van af.’ Samen met de BKD zocht
ik telkens naar een andere invalshoek om dit onderwerp te duiden.
De ene keer liet ik een teler aan het woord die moest toezien hoe zijn
tulpen vroegtijdig werden afgevoerd in een container wegens stengelaal, de andere keer liet ik de belangrijkste ziektebeelden zien en
ook de regelgeving rond stengelaal is een dankbaar onderwerp voor
een verhaal. Wat me door de jaren heen opviel, is dat telers lang niet
altijd even secuur met deze kostbare aandoening omgaan. Zeker nu
er geen vergoedingsregeling meer is en de gevolgen een extra zware
wissel trekken op de financiën is alertheid geboden. Het is nu al een
paar jaar rustig, maar als de besmettingen toenemen, zal de vraag
wel weer komen: ‘Kun je niet eens iets over stengelaal schrijven?’”

HENK VAN DEN BERG | TEELT- EN BEDRIJFSADVISEUR
Ziet het vaak gebeuren: telers die zich begraven in werk. “Dat is niet goed.
Ga op bezoek bij collega’s en praat met elkaar over je werk, je bedrijf, je
problemen. Stop op tijd met werken. En dan bedoel ik niet dat je al met
je vijftigste met pensioen moet, maar dat je om vijf uur stopt met werken. Zorg ervoor dat je aan het eind van de dag energie overhoudt, zodat
je ruimte in je hoofd hebt om na te denken. Houd tijd over om te ondernemen. Laat je voelsprieten uitstaan en hoor bij anderen wat er leeft.”
Van den Berg ziet dat de succesvolste bedrijven niet geleid worden door
de hardste werkers. En dat bedoelt hij niet vervelend. “Het gaat er niet
om zo hard mogelijk te werken, maar zo slim mogelijk.”

ENGEL HOPMAN | DOCENT BLOEMBOLLENTEELT
CLUSIUS COLLEGE
Studenten vergeten zo makkelijk iets, is de ervaring van docent Engel
Hopman. “Daar heeft de mobiele telefoon echt geen verandering in
gebracht”, weet de zojuist gepensioneerde bollenteeltleermeester. “Vooral afspraken worden vergeten en die zijn op school, maar
ook later in de praktijk, heel belangrijk. Afspraken nakomen geeft
betrouwbaarheid. Agenda’s hebben ze niet meer, maar studenten
staan tegenwoordig bloot aan zoveel prikkels. Daardoor verdwijnt
informatie. Die blijft in ieder geval altijd beter bij als je het opschrijft,
want dan verwerk je het gelijk.”
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