VITALE TEELT HYACINT

Meer inzicht
in mogelijkheden
MARTIN VAN DAM

‘Gemiddeld vijf maten groei’
Bollen telen in een sleuf en los van de grond om zo de kans op
bodemgebonden ziekten sterk te verkleinen en een mechanische onkruidbestrijding mogelijk te maken. Daar draait het
om in het project Bollencoaster. Daarin onderzoekt WUR een
aantal bolgewassen op hun geschiktheid om ze echt anders te
telen, terwijl de opbrengst vergelijkbaar is met de praktijk. De
hyacint doet daarin ook mee, omdat het Hyacintenfonds van
de KAVB hierin financieel participeert.
Najaar 2020 werden op de proeftuin van Agrifirm-GMN in
Voorhout de hyacinten in sleuven geplant. Het uitgangsmateriaal had maat 11. Op 5 juli werden de bollen gerooid en na
een paar weken ging onderzoeker Martin van Dam na hoe de
groei was. “Van het geplante materiaal was 95% gegroeid naar
maat 14/16 tot 16/18. Gemiddeld was de bolmaat 16 cm en
dat is een prima resultaat. Daarmee hebben we in ieder geval
bewezen dat je met dit systeem hyacinten kan telen.”
De teelt verliep voorspoedig. De week vorst begin februari
deed geen kwaad dankzij het strodek en een laagje sneeuw.
Vooral spannend was het wel of niet optreden van Pythium.
“Het gewas is tot op het laatste moment nagenoeg ziektevrij
gebleven. Die paar plekjes die we hebben gevonden, zijn toe
te schrijven aan het misschien toch niet helemaal schone
uitgangsmateriaal en zand dat in de sleuf is gestoven waaraan
wat schimmelsporen gezeten kunnen hebben. Maar er zijn
zeker geen grote delen van de bollen weggevallen.”
Vocht en meststoffen zijn toegediend via een druppelsysteem.
“Daar heeft het gewas het prima op gedaan. Ondanks dat er
minder stikstof is gegeven dan het advies, was de hoeveelheid
stikstof in de bol hoger dan bij strooien volgens advies.”
Van Dam wil in het tweede jaar wat meer risico’s nemen,
bijvoorbeeld door de veur nog smaller te maken en de bollen
te strooien in plaats van rechtop te zetten. Ook wil hij nog
het substraat van afgelopen jaar gaan gebruiken. En komende winter worden de leverbare bollen van oogst 2021 nog
afgebroeid.
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Kan de buitenteelt van hyacinten korter?
Is de teelt van circulair naar lineair om
te buigen? Het zou helpen om een paar
lastige problemen zoals Pythium aan te
pakken. De PPS Vitale Teelt Hyacint is
inmiddels twee jaar bezig. Donderdag 30
september gaven onderzoekers de stand
van zaken weer en mochten de aanwezige
telers daarop reageren.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

NATALIA MORENO PACHON

‘Ontwikkeling hyacint
beter begrijpen’
Al eeuwen doen kwekers het: hyacinten vermeerderen door
hollen of snijden. Een efficiëntere methode is er nog steeds
niet. Maar wat gebeurt er nu precies tijdens het groeiproces
van de minibollen? Daar voert onderzoeker Natalia Moreno
Pachon een literatuuronderzoek naar uit. “Dat is belangrijk
voor het project Vitale Teelt Hyacint, omdat we met die kennis het hele proces misschien beter kunnen sturen.”
De bolletjes die zich na het hollen of snijden ontwikkelen,
maken na het planten een of twee bladeren. Daardoor kan
fotosynthese plaatsvinden, zodat het bolletje verder kan
groeien via de aanleg van de bolrokken. Er zijn drie factoren
die een rol spelen in dat proces.
In de eerste plaats is dat het aantal bladeren. “We willen
nagaan of daarop is te selecteren, omdat we weten dat meer
bladeren zorgt voor meer bolrokken. Elk blad zorgt namelijk
voor een bolrok. Is er bijvoorbeeld met temperatuur iets te
doen. Hoe meer blad, hoe meer schubben, hoe korter de periode dat de bol buiten hoeft te worden geteeld. Uiteindelijk
willen we in dit project de hele levenscyclus verkorten.”
Een tweede aspect is het proces van fotosynthese. Dat blijkt
niet constant te zijn. “Bij tulpenplantgoed is dat ook zo.
Daar blijkt dat na acht weken na opkomst de fotosyntheseactiviteit heel hoog en later veel lager is. Als de lichtintensiteit constant hoog blijft, geeft dat geen hogere opbrengst.
Bij hyacint willen we nagaan of dat hetzelfde is, speciaal in
eenbladers en weefselkweekmateriaal dat lang groen blijft,
maar niet veel groeit.”
Als derde aspect kijkt Moreno Pachon naar de rustperiode. “Tijdens het afsterven van het blad worden de suikers
omgezet in zetmeel. Dat is in feite een toestand van rust. De
koudeperiode zorgt ervoor dat het zetmeel in suikers wordt
omgezet. De vraag is of je die rust kunstmatig kunt doorbreken zonder de fysiologie van de bol te storen. Bij kiwi kan
dat bijvoorbeeld door ze voor het planten te besproeien met
speciale stoffen. Misschien kan zoiets ook wel bij hyacint?”
Een aspect dat ze ook nog meeneemt in haar onderzoek, is
dat van de slapers. Bij holbollen blijft een deel van de jonge
bolletjes inactief. Die maken geen blad. “Ik ga na wat hiervan de oorzaak kan zijn en of we dit ook kunnen oplossen
met temperatuur of een andere handeling.”
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WOUTER GROENINK

‘Lelie groeit sneller’
Na twee onderzoekseizoenen kan Wouter Groenink in ieder
geval vaststellen dat de hyacint in een gesloten teeltsysteem
te telen is. “Alleen gaat het minder snel dan bij lelie.”
Groenink onderzocht de afgelopen twee jaar of het, net als
bij lelie, mogelijk is om vanuit weefselkweek onder beschermde omstandigheden in korte tijd een dusdanig grote
bol te kweken, dat die nog maar één jaar buitenteelt nodig
heeft om tot leverbare bol uit te groeien. Op die manier
neemt de kans op grondgebonden ziekten en plagen flink
af en is er ook minder grond nodig voor de hyacintenteelt,
zodat er een ruimere vruchtwisseling mogelijk is.
“Wat we bij de hyacint zien, is dat de periode in de kas niet
te lang moet duren. Als hyacinten te lang in de kas staan,
raken ze de weg kwijt. Ze hebben echt een fase nodig om in
rust te gaan, net zoals ze dat buiten doen in de zomer.”
Tijdens de kasperiode groeit weefselkweekmateriaal minder
snel dan gehoopt. “We hadden gehoopt een jaar tijdwinst te
kunnen boeken om tot voldoende grote bollen te komen.”
Wel lukte het om ziekten en plagen goed onder controle
te houden. Er waren weliswaar varenrouwmuggen en trips
te zien, maar die zijn beide biologisch te bestrijden. In een
enkel geval vonden we Pythium. Bacterieziekten en aaltjes
verwachten we in ons systeem niet. Op virus testen we de
bollen voordat ze in de weefselkweek gaan en als er tijdens
de weefselkweekfase toch sprake is van een bacterieziekte,
dan is dat heel duidelijk zichtbaar.”
Naast onderzoek bij WUR in Bleiswijk ligt er ook een deel
onderzoek bij telers. “We kijken daar naar het substraat
waarop we de bollen telen. Werkt kokos goed, of is veen
beter? Moet er nog een onderlaag onder en een toplaag op?
Afgelopen voorjaar was het een periode erg nat. Toen bleek
dat de kisten die dicht geplant waren, een betere opbrengst
gaven dan de kisten die dun waren geplant.”
Groenink is positief over het resultaat tot nu toe. “Het is nog
geen hallelujaverhaal, maar we zetten wel stappen op weg
naar de toekomst van de hyacintenteelt. Misschien is de uitkomst van alle projecten samen wel dat er een aantrekkelijk
alternatief voor de huidige manier van telen uitkomt.”
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Kostprijs bol zorgpunt
Na de presentatie van de stand van zaken van de drie
onderzoeksprojecten konden de ruim vijftig aanwezigen
reageren. Wat betreft de gekozen route van gedeeltelijk
binnen in een ziektevrije omgeving opkweken en buiten
telen tot een leverbare bol in een sleuvensysteem, waren
de meningen overwegend positief. Een ruime meerderheid
beseft dat het nodig is om dit onderzoek te doen. “Een
lineair teeltsysteem is inderdaad de manier om tot ziektevrij telen te komen. Het is de oplossing om de hyacintenteelt te behouden”, aldus Bram Mulder, adviseur bij Agrifim-GMN. Teler Tim van Haaster voegde daar wel aan toe
dat het belangrijk is om een goed systeem te ontwikkelen.
“Dat is de grote uitdaging. We zijn nu in het tweede jaar
van dit project en die oplossing is nog niet in beeld. Wel is
het goed dat we al wel zijn begonnen met dit onderzoek.”
Toch zal er wel een ander systeem moeten komen, zo benadrukten een aantal aanwezigen. “We hebben niet alleen
een virusprobleem, maar ook zorgen om Erwinia en Pythium. Als we schoon starten dan kan elke bol zonder problemen de eindstreep halen.”
Waar de telers vooral vragen over hebben, is de kostprijs
van een bol die via een lineair systeem gekweekt gaat worden. De onderzoekers waren daar helder over: die bol gaat
duurder worden. Volgens Piet van der Poel moet of de bolof de bloemenprijs omhoog. “Gaat de koper dat betalen?”
Wethouder Kees Zwetsloot van de gemeente Lisse kijkt
hier anders naar. “De prijs zal worden bepaald door de
markt. De consument wil dat ondernemers op een duurzame manier telen. Hoe kunnen we de consument geven
wat hij vraagt?”
Toch was het merendeel van de aanwezigen het oneens
met de stelling dat het project Vitale Teelt niet haalbaar
is voor elke teler vanwege de hoge investeringen. Zoals
onderzoeker Casper Slootweg, die Martin van Dam verving, verwoordde: “Het is zeker haalbaar. Misschien is het
niet haalbaar voor iedereen, maar wel voor de sector.”
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