UITGAVE SEPTEMBER 2018

BLOEMBOLLEN KOERIER
Droogte en hitte laten hun sporen na
De uitzonderlijke droogte en hitte heeft in
veel leliepercelen zijn sporen nagelaten. Met
name in Zuidoost Nederland hebben telers
alle zeilen bij moeten zetten om de gewassen in de benen te houden. ,,In een normaal
jaar worden de lelies hier zo'n acht keer
beregend. Nu zitten sommigen al bijna aan
het dubbele; dat heb ik in die 33 jaar dat ik in
de bollen zit nog nooit meegemaakt'', vertelt
Henk Ritter van Mertens/GMN half augustus
tijdens een rondje langs de velden. Volgens
de teeltspecialist is het gezien de matige prijzen en de lauwe handel op dit moment ook
nog maar de vraag of de meerkosten van het
beregenen betaald worden. ,,Voor telers is
het te hopen dat de oogst enigszins droog
gaat verlopen. Als daar ook nog eens extra
kosten voor moeten worden gemaakt, dan
gaat het echt knellen'', zo vreest hij.
Lelieteelt op zuidoostelijk zand heeft
zware maanden achter de rug, lees verder
op pagina 5.

'Ook Tagetes vermeerdert aaltjes'

'STOP MET KLAGEN EN

BEGIN MET EFFECTIEF

Als gewasbeschermingsonderzoeker bij HLB BV doet Weijnand
Saathof al decennialang onderzoek naar aaltjes en de beheersing daarvan. Het vergroenen van de gewasbescherming maakt
zijn vakgebied alleen maar leuker, vindt hij. Hij is ervan overtuigd
dat de bollensector met een combinatie van maatregelen ver kan
komen. ,,Al moet je blijven opletten. Ook Tagetes kan bepaalde
aaltjes vermeerderen.''

COMMUNICEREN'

,,Zit die tank nou helemaal vol met gif?'' Of: ,,Is dat
spul wat u spuit niet slecht voor de bijen?'' Vrijwel elke
bollenteler heeft wel eens met vragen van deze strekking te maken gehad. En wat antwoord je dan...? ,,Blijf
rustig, neem de vragensteller serieus, wees open in je
antwoorden en leg op een eenvoudige manier uit wat je
aan het doen bent en waarom je dat doet'', adviseren
Olivier Wegloop en Carla Kivits, communicatietrainers bij
Schuttelaar & Partners. Afgelopen voorjaar gaven zij een
communicatietraining voor deelnemers van de Agricultural
Sprayer Academy (ASA) en spoorden hen aan om als partij zichtbaarder te worden in het maatschappelijk debat.

Buizen, slangen en hier en daar wat sporen van roestbruin water herinneren nog aan de extreem droge zomer op een proefveld van HLB
BV in Wijster. Gewasbeschermingsonderzoeker Weijnand Saathof loopt
langs blokken met groenbemesters en een rij bloeiende lelies. Ook voor
het proefveldwerk was het een bijzonder jaar, vindt hij. Door de droogte
lieten bijvoorbeeld de werking van bodemherbiciden en strategieën in de
vuurbestrijding nauwelijks verschillen zien. Het watergebrek betekende
verder veel extra werk. ,,Onze proefvelddienst is van begin tot eind bezig
geweest met beregenen. Vandaar dat ik zelf ook aardig wat buitenwerk
heb opgepakt. Op zich hou ik daar wel van, die afwisseling.''
Saathof kwam 26 jaar geleden in dienst bij HLB, als aaltjesonderzoeker. ,,Ik ben aangenomen voor onderzoek naar de AM-resistente

Waar we toen al bang voor waren, zie je nu in de praktijk gebeuren;

zetmeelaardappelrassen, die toen in opkomst waren. De grote vraag

de AM-populaties lopen weer op. En bloembollentelers kiezen soms

was destijds: hoe lang houden de rassen het vol, totdat de resistentie

radicaal voor rotaties waar helemaal geen aardappels meer in zitten.''

'Telers moeten zich uitgraven in plaats van ingraven',
lees verder op pagina 4.

tegen aardappelmoeheid is doorbroken? Op verschillende locaties hebben we jaren achter elkaar resistente aardappelen geteeld, in de kas

'Sluitende oplossingen tegen aaltjes bestaan niet',

zelfs twee keer per seizoen, om de populatieontwikkeling te volgen.

lees verder op pagina 7.
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INTENSIEVERE TEELT VRAAGT OM STERK PREVENTIEF SPUITSCHEMA'

'BOLLENVOGELS' LEVEN OP IN DE BOLLENSTREEK
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Meld u aan voor onze nieuwbrief via agro.bayer.nl/nieuwsbrief.
Of volg ons op Twitter en Facebook: BayercropNL.

'HOUD COCKTAIL TEGEN FUSARIUM ZO BREED MOGELIJK'

'FLIPPER TEGEN TRIPS IS HET PROBEREN WAARD'
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'VIRUSPROBLEEM VRAAGT OM GEÏNTEGREERDE GEWASBESCHERMING'

'INTENSIEVERE TEELT VRAAGT OM
STERK PREVENTIEF SPUITSCHEMA'
,,De bollenteelt hier op Flakkee is de laatste jaren veel intensiever geworden. Ten opzichte van tien jaar geleden planten we nu zeker
30 procent meer bollen op een hectare. Daardoor is de kostprijs weliswaar naar beneden gegaan, maar zijn de zorgen rondom ziekten
- en dan met name Botrytis - ook toegenomen. Een sterk, preventief spuitschema is daarom belangrijker dan ooit.''
Aan het woord is Ronnie Maliepaard, tulpenbollenteler in Stad aan 't
Haringvliet (Z-H). Hij schetst in een paar zinnen de stormachtige ontwikkeling - of beter gezegd: professionalisering - die de bollenbedrijven in
zijn regio de afgelopen jaren hebben doorgemaakt.
Ook op zijn eigen bedrijf - Malieflower BV - is de teelt in een paar jaar
tijd enorm veranderd. Ronnie vertelt: ,,Tot 2010 teelden we in dit gebied
nog vrij traditioneel op 2 x 75 cm ruggen. Dat paste toen goed bij de
bestaande mechanisatie en leverde ook een relatief vroeg gewas op,

MET DE NETTENTEELT IS HET
POTENTIEEL AAN BOLLENGROND
FLINK UITGEBREID
Ronnie Maliepaard (links) is eigenaar van Malieflower BV in Stad aan

waar destijds ook een specifieke markt voor was. Om meer bollen per
hectare te kunnen telen zijn we geleidelijk op de beddenteelt overge-

Twee keer Luna Sensation

't Haringvliet (Z-H). Het bedrijf teelt dit jaar 46 hectare tulpen. Jan van

schakeld; eerst op 1,50 cm en vanaf 2015 op 1,80 cm. Ook zijn we in

Keerzijde van deze teeltintensivering is dat schimmelziekten als Botrytis

der Slik is adviseur akkerbouw en bloembollen bij Van Iperen.

die periode stapsgewijs overgegaan naar nettenteelt, waardoor we nu

een groter gevaar vormen dan voorheen. Immers: hoe meer planten per

minder grond te verwerken krijgen, eerder op het land terecht-kunnen,

vierkante meter, hoe groter de (potentiële) ziektedruk in het perceel. Dat

sterkste middel met de langste duurwerking; dat is op dit moment Luna

minder rooischade en plantgoedverlies hebben en ook nog eens een

er dit seizoen amper vuurdruk is geweest vanwege de droogte is wat

Sensation.''

betere verdeling van de bollen bij het planten hebben. Al met al hebben

Van der Slik betreft 'een mooie meevaller', ,,maar verder verandert het

Maliepaard heeft afgelopen seizoen deze 'preventieve lijn' gevolgd door

die technische veranderingen voor veel vooruitgang gezorgd; en dat in

niets aan de manier hoe we Botrytis aan moeten pakken: en dat is zo

op 26 maart en 7 april - resp. vier en twee weken voor de start van

minder dan tien jaar tijd. Dat is toch wel bijzonder te noemen.''

vroeg mogelijk en met de sterkste middelen.''

het koppen op 23 april - Luna Sensation toe te passen. Vanwege de

Ook van Iperen-adviseur Jan van der Slik - die ook bij het gesprek

Belangrijk volgens de adviseur is om preventief een goede basis hiervoor

(zeer) lage vuurdruk die daarop volgde is het resultaat daarvan niet echt

aanwezig is - heeft de bollenteelt in de regio enorm zien groeien. ,,Met

te leggen. Dat kan wat hem betreft het beste door (ruim) vóór het kop-

zichtbaar of toetsbaar geweest. Toch houdt hij komend seizoen weer

de nettenteelt is het potentieel aan bollengrond flink uitgebreid. Ook op

pen minimaal twee keer Luna Sensation toe te passen. ,,Elk teler weet

dezelfde lijn als dit jaar vast. ,,Waar het om gaat is vroegtijdig zekerheid

de wat zwaardere gronden worden nu bollen gezet; dat was een jaar

dat schade aan de stelen en gekopte bloemen een gemakkelijke invals-

inbouwen. Je weet namelijk nooit hoe het weer tijdens en na het kop-

of tien geleden eigenlijk niet denkbaar. Ook dat heeft de teelt weer een

poort voor Botrytis is, zeker als het daarna ook nog een tijdje vochtig

pen is. Met Luna Sensation is het gewas hoe dan ook beschermd in die

stukje intensiever gemaakt.''

weer blijft. Deze risicovolle periode moet je daarom afdekken met het

gevaarlijke periode'', zo besluit hij.

'HOUD COCKTAIL TEGEN FUSARIUM ZO BREED MOGELIJK'
Hoe hou je het percentage uitval door Fusarium in je bollen zo laag mogelijk? Zo gemakkelijk de vraag gesteld is, zo ingewikkeld is
het antwoord. ,,Kant-en-klare oplossingen tegen Fusarium bestaan gewoon niet'', zeggen John Vriend en Siem de Boer van Agrifirm.
,,Ieder bedrijf moet voor zichzelf nagaan waar de teelt schoner kan en daar vervolgens ook naar hándelen. Dat kan betekenen dat je
processen moet veranderen of wellicht in moet leveren op arbeidsefficiëntie. Misschien is dat nog wel het allermoeilijkste...''.
De toon voor het gesprek is gezet: Fusarium is een 'veelkoppig monster'

dwingt om de bollen vlot in de grond te krijgen. ,,Tóch zien we dat be-

dat niet zomaar even met een paar middelen, handelingen of proces-

drijven die hier bewust tijd voor vrijmaken er duidelijk profijt van hebben.

sen te bestrijden is. Het vergt een bedrijfsbrede aanpak waarbij een

Dan zeg ik: bekijk in ieder geval of je - misschien met wat concessies op

hygiënische en zoveel mogelijk een droge verwerking de belangrijke

het gebied van efficiëntie - toch ergens een leesronde inbrengt. Elk uur

wapens zijn.

dat je hieraan besteed is z'n geld dubbel en dwars waard.''

Dat er meer actie op dit vlak nodig is, staat voor beide mannen vast. De

Een tweede punt waar winst te halen is, is na de oogst zo droog moge-

afgelopen jaren heeft de schimmelziekte namelijk steeds meer terrein

lijk werken. Ideaal is om de bollen helemaal droog in te schuren en

gewonnen. En met het extreme weer van het afgelopen seizoen lijkt

vervolgens ook droog te houden. Maar in de praktijk worden de partijen

dit opnieuw te gaan gebeuren. Vriend: ,,Het plantseizoen begon nog

nog minimaal één keer nat gemaakt door spoelen, stomen of andere

John Vriend (links) en Siem de Boer zijn beiden werkzaam bij

redelijk mooi, maar al gauw werd het steeds natter. Veel bollen stonden

manieren van bevochtiging. Bovendien loert bij deze bewerkingen het

Agrifirm. John is specialist bloembollen, Siem is technisch

daardoor maar matig op de wortel. Vervolgens kregen we te maken met

gevaar van wondjes, die samen met vocht een ideale invalspoort zijn

coördinator bloembollen.

twee vorstperiodes, waarvan vooral de laatste een flinke tik heeft uitge-

voor Fusarium. ,,Hier ligt voor veel bedrijven een uitdaging'', stelt Vriend.

deeld aan de bollen. Daarna kregen we een periode van droogte met

,,Zijn al die vochtige bewerkingen persé nodig? Kan het misschien

sommige middelen uit dezelfde chemische groep - zoals Mirage Elan en

ook nog eens paar dagen extreem hoge temperaturen. De bodemtem-

minder lang? Of kan het ook op een droge manier? Vanuit de praktijk

Rudis - elkaar versterken in het bad. ,,Er moeten wat ons betreft dan

peratuur liep daardoor flink op, wat - samen met het beregeningswater

weten we dat je met droger werken - bijvoorbeeld door handmatig te

ook goede redenen zijn een middel uit deze cocktail te halen.'' Hoewel

- een ideale voedingsbodem is voor Fusarium. Ik verwacht daarom dat

pellen - enorme sprongen kunt maken voor wat betreft vermindering van

boldompeling voorlopig de belangrijkste basis blijft tegen schimmels,

het percentage uitval ook dit jaar weer niet mee zal vallen.''

Fusarium. Natuurlijk is zoiets heel ingrijpend op bedrijven die alsmaar

krijgen ook maatregelen als UV-licht (Cleanlight) en de inzet van biosti-

groter worden, maar we moeten het er wel over hébben met elkaar.

mulanten steeds meer voet aan de grond. Vriend vindt dit een goede

Plantgoed heel goed uitlezen

Het gaat erom dat we alle processen die Fusarium in de kaart spelen

ontwikkeling. ,,Nieuwe tools tegen Fusarium moeten we met beide

Hoewel Vriend en De Boer geen kant-en-klare oplossingen voorhanden

voortdurend kritisch tegen het licht houden.''

handen aanpakken en uitproberen. Want wie zegt ons hoe lang we nog

hebben, willen ze wel een aantal punten benoemen waarmee op vrijwel

gebruik kunnen maken van chemische middelen? We zullen nu moeten

elk bedrijf winst te behalen is. De eerste is: lees het plantgoed zo goed

Brede cocktail aanhouden

werken aan goede alternatieven.''

mogelijk uit. ,,Door tijdgebrek gebeurt dat vaak veel te weinig'', weet

Voor wat betreft de boldompeling tegen (onder meer) Fusarium advise-

De Boer benadrukt tenslotte dat 'welke cocktail of behandeling dan

Vriend, ,,En dat is jammer, want zo stop je toch elk jaar weer een paar

ren Vriend en De Boer om vooral een brede cocktail van middelen aan

ook' de bollen nooit béter maakt dan ze zijn. ,,Daarom zijn de eerder

kisten met bollen in de grond die er eigenlijk niet in moeten. Bovendien

te houden. ,,Elk jaar voeren we samen met Proeftuin Zwaagdijk een

genoemde hygiëne-maatregelen zo belangrijk; daar kun je de slag naar

zorgen deze zieke bollen weer voor besmetting, waardoor je het

brede dompelproef met een stuk of twaalf objecten uit. Hieruit komt
steevast naar voren dat een brede cocktail met Merpan®, Topsin® M

gezóndere bollen maken.''

probleem alleen maar groter maakt.'' De Boer geeft aan dat het uitlezen
liefst zo kort mogelijk voor het planten moet gebeuren, maar dat dit

ultra, Securo® Mirage® Elan en Rudis de beste en langste bescherming

Merpan® en Mirage® Elan zijn geregistreerde handelsmerken van ADAMA

logistiek en arbeidstechnisch vaak lastig is, zéker als het weer ertoe

biedt tegen schimmels'', zo weet De Boer. Ook blijkt telkens weer dat

Topsin® M ultra is een geregistreerd handelsmerk van Certis Europe
Securo® is een geregistreerd handelsmerk van BASF Agro
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'Bollenvogels' leven op in de Bollenstreek
Kan een gebied met intensieve bloembollenteelt ook een
goede leefomgeving zijn voor vogels? In de Zuid-Hollandse
Bollenstreek blijkt van wel. De laatste jaren blijven de populaties
van soorten als de patrijs, de veldleeuwerik en de gele kwikstaart
zeer constant, zo blijkt uit tellingen van de Agrarische Natuuren Landschapsvereniging Geestgrond. Volgens bestuurslid en
adviseur Paul Venderbosch is vooral het open karakter van de
streek aantrekkelijk voor 'bollenvogels'. Bloembollen Koerier
ging een middag met hem op pad.

Kleine paradijsjes
Tijdens de ronde door het gebied wijst Venderbosch regelmatig op
hagen en heggen die een goede beschutting bieden voor vogels
en bovendien veel insecten herbergen. Ook de wat ruigere bermen
en oeverkanten zijn volgens hem 'kleine paradijsjes' voor een groot
aantal vogelsoorten. Zelf zou Venderbosch het liefste zien dat oevers,
akkerranden en bermen zo laat mogelijk gemaaid worden waardoor
bloemen, kruiden en insecten zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Tegelijkertijd weet hij dat bollentelers liefst op tijd maaien om veronkruiding van de percelen te voorkomen. ,,Ja, op dit soort punten zitten

,,Hoor je dat drukke gebrabbel? Dat is de veldleeuwerik. Dat gaat de

natuurontwikkeling en bedrijfsbelangen elkaar wel eens in de weg'', zo

héle dag zo door. De meeste bollenboeren herkennen dat typische

erkent hij, ,,Maar er zijn gelukkig nog genoeg onderdelen over waar we

geluid inmiddels wel; het hoort echt bij deze streek.'' We kijken met

elkaar wél goed kunnen vinden. Die onderdelen moeten we maximaal

Paul Venderbosch uit over een klein poldergebied net buiten Hillegom.

uitbuiten.'' Ter illustratie rijdt hij een toegangsweg van een bollenbedrijf

Het gebied is open; de bloembollenteelt heeft hier overduidelijk de

in en wijst hij op een paar 'rommelhoekjes' met takkenbossen, groen-

overhand. Tussen de gerooide velden zijn wat slootkanten - deels

afval - en ook kruiden. ,,Die moeten dus vooral blijven liggen en niet

gemaaid, deels niet gemaaid - te zien en rondom de polder sluiten

allemaal opgeruimd worden.'' Ook een perceeltje met Japanse haver en

bosranden het geheel mooi af. ,,Dit landschap is perfect voor tal van

een paar banen met pioenen of zonnebloemen kunnen aantrekkelijk zijn

akkervogels'', zegt Venderbosch. ,,De gewassen zijn laag, maar toch

voor vogels. Zelfs geïnundeerde percelen kunnen wat hem betreft als

ook weer net hoog genoeg. Daardoor voelen vogels zich veilig om

een verrijking van het landschap worden gezien omdat ze allerlei (water)

tussen de bedden te broeden. Vanaf het planten tot aan het vroege

Paul Venderbosch: ,,We merken dat bollenboeren best bereid zijn om

vogels aantrekken. ,,Behalve meeuwen, kun je daar strandlopers, lepe-

voorjaar ligt er ook nog eens een strodek op, waardoor er ook nog wat

kleine aanpassingen te doen ten gunste van vogels, zéker als je ze

laar en tal van ruiters vinden. Persoonlijk vind ik dat wel een aanwinst.''

er persoonlijk bij betrekt.''

voedsel te halen is.'' Een andere plus is dat er tussen maart en juni
niet al teveel 'trekkergeweld' op het land is. ,,Alleen tijdens de selectie

Boerenkennis belangrijk

wordt er veel door het land gelopen, maar dat vinden de vogels door-

De laatste stop is de Hogeveense Polder - een 300 hectare groot

ook makkelijker te praten valt over kleine aanpassingen die het voor

gaans wat minder erg.''

gebied tussen Lisse en Noordwijkerhout. Het is één van de favoriete

de vogels (nog) aangenamer maken. ,,Vooral de wat oudere boeren

plekken van Venderbosch, vooral omdat bollenteelt en natuurontwik-

weten precies wat er hier leeft en zij begrijpen het belang van natuur-

keling hier heel goed samengaan. ,,Dit is een echt bollengebied; heel

elementen in het landschap. Bovendien maken wij als natuurvereniging

wijds en open, maar tegelijkertijd mooi omzoomd door heggen en bos-

ook gebruik van hun kennis; velen hebben hier immers jarenlang

randen en met veel slootjes. Hier zitten ontzettend veel mooie vogels.

op hun knieën op het land doorgebracht...'' Dan klinkt er opnieuw

Ook bijzondere soorten als ijsvogels en oeverlopers. Maar ook ander

het drukke geluid van veldleeuwerik. Venderbosch steekt zijn vinger

fauna zoals padden en kikkers kun je hier volop vinden. Elke natuur-

omhoog en krijgt een glimlach op zijn gezicht. ,,Mooi hè?'', zegt hij met

liefhebber kan hier zijn hart ophalen.'' Extra mooi is dat bollentelers in

een vragende blik. Ja, dat is het.

dit gebied zich bewust zijn van 'al het moois' dat er zit, waardoor er

Het open karakter van de Bollenstreek is zeer aantrekkelijk voor
'bollenvogels'.

Met name de patrijs, een icoonsoort voor de Provincie Zuid-Holland, doet
het de laatste jaren goed in de Bollenstreek, net als de veldleeuwerik,
de gele kwikstaart, de kievit, de scholekster en de tureluur. Hoewel het
volgens Venderbosch te kort door de bocht is om de huidige populatieaantallen direct te koppelen aan allerlei 'vogelvriendelijke initiatieven',
durft hij de stelling wel aan dat er wat meer rekening wordt gehouden met
de leefomgeving van deze vogels. ,,We merken dat bollenboeren best
bereid zijn om kleine aanpassingen te doen ten gunste van deze vogels,

Rommelhoekjes met takkenbossen, groenafval - en ook kruiden

Zelfs geïnundeerde percelen kunnen wat Venderbosch betreft als een

zijn belangrijk voor vogels. Ze bieden hen voedsel, beschutting en

verrijking van het landschap worden gezien omdat ze allerlei (water)

veiligheid.

vogels aantrekken.

zéker als je ze er persoonlijk bij betrekt.'' Wat volgens hem ook helpt is
dat het een Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging is. ,,Ongeveer
20 van de 100 leden zijn zelf bollenboer; we weten daarom redelijk goed
wat haalbaar en niet haalbaar is.''

Hagen en heggen bieden een goede beschutting voor vogels en her-

Venderbosch zou het liefste zien dat oevers, akkerranden en bermen zo laat mogelijk gemaaid worden waardoor bloemen, kruiden en insecten

bergen bovendien veel insecten.

zich optimaal kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd weet hij dat bollentelers liefst op tijd maaien om veronkruiding van de percelen te voorkomen.
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VERVOLG VAN VOORPAGINA

'BOLLENTELERS MOETEN ZICHZELF UITGRAVEN IN PLAATS VAN INGRAVEN'
Wat is de meerwaarde van goede communicatie? Zo eenvoudig de
vraag gesteld is, zo allesomvattend is het antwoord. ,,Alles is communicatie, ook datgene wat je niet zegt of schrijft. Een rommelig erf of
een modderspoor op de weg zijn óók communicatie. Je zend er een
signaal mee uit. Vooral dát is belangrijk: je bewust zijn van hetgeen je
als persoon of als bedrijf uitstraalt'', zegt Olivier Wegloop. Behalve communicatietrainer bij Schuttelaar & Partners is hij ook mede-oprichter van
het concept Kipster - naar eigen zeggen 'de meest dier-, mens- en
milieuvriendelijke kippenboerderij ter wereld'. Wegloop is daarom goed
thuis in de wereld van de landbouw en voelt de groep goed aan als het
om onbegrip, ergernissen en het 'wij-tegen-zij'-gevoel gaat.
Tijdens een kennismakingsrondje, waarbij een aantal ASA-deelnemers

(zie ook kader) meteen ook maar hun vervelende ervaringen met (kritische) burgers voor het voetlicht brengen, toont Wegloop zich een actief
en welwillend luisteraar. Maar hij benadrukt ook meteen om vooral uit
de negatieve spiraal weg te blijven en niet telkens 'te reageren op'. Hij
vertelt: ,,Toen ik met Kipster begon heb ik zélf contact opgenomen met
Wakker Dier – voor veel collega's toch zo'n beetje de grootste vijand
van de pluimveesector. Ik heb ze niet alleen uitgelegd wat ons concept
inhoudt, maar nog meer heb ik mijn geloof en overtuiging daarin over
proberen te brengen. Dat heeft gewerkt. Wakker Dier heeft zelf spotjes
gemaakt waarin Kipster als lichtend voorbeeld wordt genoemd.''
Wegloop raadt de groep ondernemers daarom aan om zich niet in te

'Boeren zien voornamelijk die mooie spuit, maar mensen buiten de sector zien vooral dat prachtige landschap. Wees je dus bewust van wat je
communiceert'

voornamelijk die mooie trekker en spuit, maar mensen buiten de sector

invloed in het maatschappelijke debat.''

zien vooral dat prachtige landschap. Wees je dus bewust van wat je

'Laat vooral zien hoe prachtig je bollenvelden in bloei staan'

communiceert. De één ziet op dezelfde foto iets heel anders dan de

Verjaardagen en buurtfeestjes

ander en heeft daar ook hele andere associaties bij.''

Binnen de deelnemersgroep wordt Kivit's conclusie breed gedeeld, zo

Ze benadrukt overigens dat het 'beeld van de landbouw' zeker geen

blijkt na een discussierondje. Maar er is zeker ook enige terughoudend-

vaststaand gegeven is, maar voortdurend blijft veranderen. ,,Op dit

heid over de praktische uitvoering. ,,Het zijn prima ideeën, maar wan-

moment bepalen NGO's en de retail in grote mate het beeld van de

neer moeten we dit allemaal doen? Ik wil ook nog wat tijd overhouden

landbouw. Met (reclame)campagnes weten zij hun ideaalbeeld heel

om geld te verdienen'', zo verwoordt een van hen het behoorlijk nuchter.

goed te sturen en krijgen ze tal van maatschappelijke discussies op

Volgens Wegloop hoeft die communicatie ook allemaal niet zo 'nadruk-

gang - denk maar aan de plofkip en de megastal. Boeren zouden hier

kelijk' te zijn. ,,Iedereen gaat naar verjaardagen, buurtfeestjes of doet iets

meer tegenwicht aan kunnen geven door veel meer dan nu hun pas-

binnen een vereniging. Ook daar kun je een bijdrage leveren door positief

sie en vakmanschap voor het voetlicht te brengen. Laat zien wat je

over je vak te vertellen en uitleggen waarom je bepaalde handelingen

doet en vooral waaróm je dat doet. Ook zouden boeren - samen met

uitvoert.'' ,,En als het dan weer uitdraait op een tirade tegen de boeren,

hun belangenbehartigers - meer het gedeelde belang met de retail en

wat doe je dan?'', vraagt een deelnemer. ,,Ga er gewoon niet in mee.

graven, maar 'uit' te graven. ,,Probeer zo min mogelijk in de situatie te

NGO's op moeten zoeken. Ofwel: hoe worden we er allemaal beter van?

Laat het afsterven. En vertel daarna je eigen verhaal, waarom je het vak

komen waarbij je steeds moet reageren op negatieve berichtgeving.

Zelf denk ik dat ieder mens of organisatie veilig, zeker, gezond en betaal-

zo mooi vind. Enthousiasme is het sterkste wapen dat je hebt. Gebruik

Daarmee win je vrijwel nooit iets. Probeer zélf de agenda te bepalen

baar voedsel wil. Hier ligt voor een belangrijk deel de sleutel voor meer

het!'', zo besluit hij.

door proactief en optimistisch over jouw bedrijf of sector te communiceren. Laat zien hoe prachtig die bollenvelden in bloei staan. Zoek naar

'STOP MET ZEUREN EN KLAGEN EN BEGIN MET EFFECTIEF COMMUNICEREN'

dat positieve gevoel en hou op met zeuren en klagen. Kortom, begin
met effectief communiceren.''

'EEN MODDERSPOOR OP DE WEG ACHTERLATEN IS ÓÓK COMMUNICATIE'

Collega Carla Kivits haalt als voorbeeld de Nationale Week Zonder Vlees
aan, die in maart werd gehouden. ,,Veel boeren - en ook hun belan-

'DENK IN GEDEELDE BELANGEN: HOE WORDEN WE ER BEIDE BETER VAN?'

genbehartigers - lieten zich vooral kritisch hierover uit. Veel effectiever
zou zijn geweest om in deze week de plantaardige sector volop in het

'GA NIET MEE IN NEGATIEVE BERICHTGEVING. LAAT HET AFSTERVEN'

zonnetje te zetten.''

'Verplaats je in die ander'
Om effectief te kúnnen communiceren is het volgens Kivits belangrijk om
inzicht te hebben in het beeld dat mensen buiten de sector van de landbouw hebben. ,,Verplaats je daarvoor eens in die ander. Hoe zou hij of zij
jouw bedrijf zien? En wat zou hij of zij daarvan willen weten? De meeste
burgers hoeven niet te weten of je tien of twintig hectare bloembollen
verbouwt. Wat ze wél willen weten is hoe je met de natuur en het landschap om je heen omgaat.'' Om deze boodschap te versterken laat ze
een reeks foto's zien van allerlei werkzaamheden binnen de landbouw.
Op een van de foto's is een nieuwe trekker met een geavanceerde
veldspuit te zien met daar omheen een mooi landschap. ,,Boeren zien

HOE ZET JE JE BEDRIJF NEER?
• Geef je bedrijf letterlijk een gezicht
•	Communiceer van mens tot mens (en niet van
bedrijf tot mens of omgekeerd)
•	Wees consistent; vertel overal hetzelfde verhaal en
herhaal dit
•	Zorg ervoor dat tweerichtingsverkeer mogelijk is
(social media)
• Communiceer op tijd, open en proactief
•	Je krijgt nooit iedereen mee; zoek daarom
medestanders
•	Gebruik liever één communicatiemiddel goed,
dan drie maar half
• Hou het simpel!

AGRICULTURAL SPRAYER ACADEMY
Bayer Crop Science, Syngenta en Boerenbusiness hebben
vorig jaar de Agricultural Sprayer Academy (ASA) opgericht.
Doel hiervan is om de kennis van gewasbescherming te
vergroten en het verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te stimuleren.
Op de ASA krijgen deelnemers een hoogwaardige training aangeboden, waarbij in zes verschillende thema-bijeenkomsten alle
belangrijke facetten rondom gewasbescherming aan bod komen.
Door middel van presentaties, demonstraties en discussies worden de onderwerpen intensief en diepgaand besproken.
De ASA is vooral opgericht om deelnemers op een vernieuwende
manier te laten nadenken over het gezond houden van hun gewassen. Daarbij is er ruime aandacht voor toekomstige technieken,

VOORDAT JE IETS (OP SOCIAL MEDIA) DEELT...

'Om effectief te kunnen communiceren is het belangrijk om je in die
ander te kunnen verplaatsen. Hoe zou hij of zij jouw bedrijf zien? En
wat zou hij of zij daarvan willen weten?'

• Wat wil ik bereiken en waarom?
• Wie wil ik bereiken?
• Wat is de boodschap, wat is mijn verhaal?
•	Wat is het beste middel om deze boodschap over
te brengen?
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maar ook voor communicatieve aspecten zoals de omgang met
de omgeving.
Ook deelnemen? Kijk voor meer informatie
over de ASA op www.gezondtelen.nl.

VERVOLG VAN VOORPAGINA

LELIETEELT OP ZUIDOOSTELIJK ZAND HEEFT ZWARE
MAANDEN ACHTER DE RUG
Het is half augustus en het heeft voor het eerst sinds half mei (!) weer
eens serieus geregend op het Zuidoostelijke zand. ,,Eigenlijk had je hier
vorige week moeten komen; toen zag het er hier uitermate treurig uit.
Zo'n beetje alle gewassen te velde waren geel met her en der wat groen
er tussendoor. Het was echt niet om aan te zien'', vertelt Henk Ritter. Nu
zijn de leliepercelen alweer iets opgeknapt, zo blijkt tijdens een rondje
langs de velden, al zijn de sporen van de hitte en droogte her en der
nog duidelijk zichtbaar.
Ritter vertelt dat de pakweg 30 lelietelers in zijn werkgebied - die samen
zo'n 1100 tot 1200 hectare lelies verbouwen - bijna 24 uur per dag bezig
zijn geweest met beregenen. ,,Sommigen hebben er al vijftien rondes
opzitten; dat is bijna het dubbele van normaal.'' Behalve een zware psychische en lichamelijke belasting, is het ook een flinke extra kostenpost

Teeltspecialist Henk Ritter

voor de telers. ,,De meeste contracten gaan uit van een keer of acht

bekijkt een perceel lelies.

beregenen. Als dat er zes meer zijn, dan zit je al op zo'n €1000 per hec-

,,Telers hebben deze zomer

tare – ofwel € 1,5 per roe – aan extra kosten'', zo rekent hij voor. Volgens

alle zeilen bij moeten zetten

de teeltspecialist is het gezien de matige prijzen en de lauwe handel op

om de gewassen in de benen

dit moment ook nog maar de vraag of die meerkosten betaald worden.

te houden.''

,,Voor telers is het te hopen dat de oogst enigszins droog gaat verlopen.
Als daar ook nog eens extra kosten voor moeten worden gemaakt, dan

achterwege gelaten uit angst voor schade of groeiremming in het gewas.

gaat het echt knellen'', zo vreest hij.

Vooral diverse soorten melden en papagaaienkruid 'kijken' daardoor
fier boven de gewassen uit. Op een aantal percelen zijn deze inmiddels

Bruin van het ijzer

handmatig opgeruimd. ,,Een goede zaak'', vindt de teeltspecialist, ,,want

Wanneer Ritter z'n eerste stop maakt bij een lelieperceel, valt meteen

daarmee voorkom je dat onkruiden als een paraplu boven de gewassen

de 'bruine gloed' op het bovenste blad op; de neerslag van het sterk

gaan hangen, waardoor de minerale olie niet op het blad komt.''

ijzerhoudende water. ,,Door het intensieve beregenen is de waterkwali-

Voor wat betreft de ziekten en plagen is het vooralsnog een erg gemak-

teit de laatste weken steeds slechter geworden. Meerdere telers trekken

kelijk seizoen geweest. ,,De meeste telers hebben in het begin nog een

aan dezelfde aders, waardoor er steeds meer ijzer meekomt'', vertelt

goede basis gelegd met sterke middelen. Maar door de combinatie van

de teeltspecialist terwijl hij het perceel inloopt. Ondertussen plukt hij

droogte en een zeer lage luchtvochtigheid is de ziektebestrijding op een

een paar bladeren en laat zien dat het ijzerlaagje er vrij gemakkelijk af te

zeer laag pitje komen te staan. Zelfs na een beregeningsbeurt waren

vegen is. ,,Bij groeizaam weer verdwijnt dit laagje vanzelf; echte schade

de gewassen in een mum van tijd weer droog. Vuurdruk is er daardoor

verwacht ik hier niet van.''

amper geweest'', aldus Ritter.

Twee percelen verderop is de situatie duidelijk anders. Hier heeft de

Een typisch beeld van dit seizoen in Limburg en Brabant: lichtbruine

combinatie van ijzer en snikheet weer tot kleine, zwarte brandvlekken en

Gekookte stengels

vlekken op het blad door veelvuldig beregenen met ijzerhoudend

zelfs gaten in het blad geleid. Ook is bij sommige cultivars het bladop-

Bij de laatste stop laat Ritter nog even zien welke invloed de zon en de

water.

pervlak behoorlijk geel als gevolg van zonnebrand. ,,Dit kost natuurlijk

hitte heeft gehad op sommige planten. Hij plukt daarvoor een aantal

wat groei, maar dat is eerlijk gezegd niet mijn grootste vrees. Veel

bruine planten langs de randen van de bedden weg. ,,Kijk, deze sten-

gevaarlijker is dat het gewas verzwakt is en daardoor eerder kan gaan

gels zijn helemaal gekookt en voor een deel zelfs doorgebrand. Alleen

smetten. Het is dus te hopen dat het weer nu niet omslaat naar veel

in de kern zit soms nog een beetje leven. Veel beter dan dit kun je de

regen, want dan krijgt dit perceel het waarschijnlijk moeilijk.''

zomer van 2018 niet illustreren.''

Veel meer onkruiden
Wat ook opvalt tijdens het 'rondje lelies' is de veronkruiding van de
percelen. Ritter vertelt dat de onkruidbestrijding zeer moeizaam is verlopen door de droogte. Bodemherbiciden werkten beduidend minder
dan normaal en sommige telers hebben de onkruidbestrijding helemaal

Meestal zitten de brandvlekken óp het blad, maar sommige cultivars

De onkruidbestrijding is op veel percelen niet of nauwelijks gelukt.

tonen (ook) zwarte vlekken onder het blad.

Vooral diverse soorten melden en papagaaienkruid 'kijken' daardoor
fier boven de gewassen uit. Handmatig verwijderen is nu de enige
optie.

Op veel plekken heeft de combinatie van ijzerhoudend water en snik-

Half augustus waren er veel percelen met zonnebrand te zien. Veel

heet weer tot kleine brandvlekken en soms zelfs gaten in het blad

schade verwacht Ritter hier niet van; een etage lager heeft het blad

Soms zijn stengels volledig gekookt door de hitte. Alleen in de kern zit

geleid.

vaak alweer een mooie, frisgroene kleur.

soms nog een beetje leven.
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'FLIPPER TEGEN TRIPS IS HET PROBEREN WAARD'
Omdat chemische bestrijding van trips steeds lastiger wordt, zoeken hyacintentelers naar alternatieven om dit lastige beestje de baas te blijven. Eén van die alternatieven is het 'groene' middel
Flipper. Op voordracht van Delphy-adviseur Erwin Buschgens testte kweker Gert-Jan Hogervorst
in Noordwijk het middel onlangs in zijn hyacintenbollen. De eerste resultaten zijn hoopgevend: alle
volwassen trips en ca. driekwart van de larven legt het loodje.
,,Trips is stilaan een van de grotere problemen in hyacinten geworden. Het hele groeiseizoen laten ze zich
amper zien, waardoor je ze ook figuurlijk een beetje uit het oog verliest. Pas bij het opzetten van de wat latere
bollen kruipen ze naar buiten en komen telers voor onaangename verrassingen te staan. Wat dat betreft is het
echt een sluipmoordenaar.'' Aan het woord is Erwin Buschgens, senior adviseur bloembollen en bolbloemen
bij Delphy. Hij ziet steeds meer telers worstelen met trips. ,,Velen hebben inmiddels geïnvesteerd in fijnmazig
tripsgaas in hun bewaarcellen, waardoor de beestjes minder makkelijk de bewaring in vliegen. Ook is het besef
gegroeid dat bollen na de oogst zo kort mogelijk 'boven de grond' moeten bivakkeren en zo snel mogelijk
gedroogd moeten worden om mogelijke infecties met trips tot een minimum te beperken. Toch bieden dit
soort hygiënemaatregelen geen garantie dat de trips buiten de deur blijft. We moeten daarom verder zoeken
naar effectieve maatregelen'', zegt hij.

Flipper op proef
Kweker Gert-Jan Hogervorst behoort tot de voortrekkers als het om nieuwe bestrijdingsmethodes gaat. Zo
experimenteert hij sinds vorig jaar met verschillende temperatuur-regimes in de bewaring. Vooral voor de latere
bollen lijkt dit een positief - lees: tripsdodend - effect te hebben, al benadrukt hij dat de methode nog verder

Gert-Jan Hogervorst (links) is directeur van HL Hogervorst BV in Noordwijk (Z-H). Het bedrijf kweekt en

onderzocht moet worden voordat deze praktijkrijp is.

broeit een breed assortiment bloembollen en bolbloemen, waarvan hyacint en narcis de belangrijkste zijn.

Dit jaar testte hij - op verzoek van adviseur Buschgens - ook het middel Flipper, een nieuw insecticide van

Hogervorst is aangesloten bij telersvereniging Decorum.

natuurlijke oorsprong. ,,Erwin was er enthousiast over en dan ben ik wel zo iemand die dat wil proberen'',

Erwin Buschgens is senior adviseur bloembollen/bolbloemen bij Delphy.

lacht de kweker. ,,Bovendien krijgen we als sector zo vaak te horen dat we maar raak spuiten met allerlei
giftige middelen. Met het testen van Flipper kunnen we in ieder geval laten zien dat we biologische middelen

even wat twijfel over de effectiviteit, omdat er voor Flipper een pH van minimaal 7 werd geadviseerd voor een

een serieuze kans willen geven.''

goede werking'', vertelt Buschgens. Inmiddels is de oorzaak van de pH-daling achterhaald: dit is vrijwel zeker

Buschgens vertelt al sinds eind 2016 bezig te zijn met Flipper en voerde er meerdere proeven mee uit. In zijn

een reactie van de hyacintenbollen met het dompelwater. Uit een aanvullende test - uitgevoerd door Bayer - is

laatste proeven (2017/2018) gaf het middel - in een 2%-dompelbehandeling - 93,5 procent tripsdoding. ,,Dat

bovendien gebleken dat de lage(re) pH-waarde geen grote invloed heeft op de werking van Flipper: van de

was op het eind van het seizoen in een behoorlijk aangetaste partij; een 'worst-case' situatie dus. Voor mij

volwassen trips werd 100 procent en van de larven ongeveer 75 procent gedood.

was dat het sein om Flipper ook in de praktijk te testen.''

De adviseur erkent dat de behaalde percentages op dit moment nog wat onzeker en grillig zijn en dat de
larvendoding ook niet helemaal op het gewenste niveau ligt. ,,Maar juist daarom willen we graag dóór met aan-

'Groene middelen zijn de toekomst'

vullend onderzoek, om dat percentage verder omhoog te krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat we met groene

Begin augustus zijn de eerste 'praktijkdompelingen' met Flipper bij Hogervorst uitgevoerd. Hieruit kwam

middelen als Flipper nog veel verder kunnen komen, maar dan moeten we daar wel aan werken. Groen is de

allereerst naar voren dat de pH tijdens de behandeling behoorlijk daalt, naar zo'n 5,5. ,,Hierdoor ontstond er

toekomst; daar geloof ik heilig in.''

'Virusprobleem vraagt om geïntegreerde gewasbescherming'
schema worden ingezet.'' Het Ctgb hanteert echter strenge beoor-

Het virusprobleem in tulp wordt steeds groter, terwijl het
aantal spuittoepassingen van de beschikbare middelen
kleiner wordt. Bovendien mogen steeds meer middelen
maar één keer per seizoen worden gebruikt. ,,We moeten
toe naar een meer geïntegreerde gewasbescherming'',
zegt marketingdirecteur Nico van Langen van CAV Agrotheek in Wieringerwerf. ,,Het nieuwe middel Sivanto
Prime past zeer goed in dit systeem.''

delingscriteria: nieuwe middelen worden beoordeeld op onder meer
selectiviteit voor nuttigen, inspoeling naar grondwater en veiligheid voor
bodemleven en gebruiker. ,,Het wordt steeds lastiger om een middel
meerdere keren per seizoen te mogen spuiten. Dat vraagt om het zo
slim mogelijk samen inzetten van nieuwe middelen, in combinatie met
een geïntegreerd adviessysteem.''
Van Langen hoopt dat het Ctgb niet aan de pyrethroïden gaat tornen.
Deze middelen hebben een preventieve luisverjagende werking en worden vanaf begin april ingezet. ,,Er zijn pyrethroïden die nog geen etiketbeperking hebben. Maar sommige van de insecticiden mogen niet meer
rond de bloei worden gespoten, omdat ze niet bij- en hommelvriendelijk

Het samenstellen van een doeltreffend spuitschema wordt cruciaal nu

zijn. We zijn met bepaalde uitvloeiers bezig om deze middelen minder

het aantal spuittoepassingen van de beschikbare middelen afneemt.

gevoelig voor UV-afbraak te maken, zodat ze langer werken en minder

Dat betekent dat telers just in time een luizendoder moeten kunnen

vaak hoeven worden toegepast. Als de pyrethroïden worden uitgedund,

spuiten als de eerste luizenvlucht een feit is. Maar hoe bepaal je

kan er een gat in het spuitschema ontstaan. Dat maakt het voor de

het juiste tijdstip? Van Langen: „Vallen en vangplaten zijn handige

ondernemer lastig, omdat het risico op virusproblemen groter wordt.''

hulpmiddelen om plagen te signaleren. Onze teeltspecialist Arjan de
Vries monitort luizen met vallen en geeft de resultaten met locatie via

Klimaatveranderingen

WhatsApp aan de teler door. Dat is voor de ondernemer een goede

Een externe factor als klimaatverandering kan in de nabije toekomst

indicatie voor een naderende luizenvlucht. Dit soort adviessystemen
gaan een belangrijke rol spelen en worden doorontwikkeld.''
Wanneer de luizenvlucht een feit is, is het nieuwe insecticide Sivanto

ook negatieve invloed op het virusprobleem hebben, denkt de
Nico van Langen is marketingdirecteur bij CAV Agrotheek

Noord-Hollander. ,,We zien dit jaar duidelijk dat het weer extremere

in Wieringerwerf.

vormen aanneemt. We hebben een lange droge periode vanuit een
koel voorjaar achter de rug: er kan dan vrij ineens een luizenexplosie

Prime een aanwinst in de bestrijding van insecten, zegt Van Langen.
Het middel heeft een snelle aanvangswerking, mag worden toege-

Innovatieve middelen

plaatsvinden. Dat maakt het anders dan vroeger. Door extreme neer-

past tijdens de bloei en is bij- en hommelvriendelijk(*). Van Langen:

Sivanto Prime moet wel gericht worden ingezet: het middel mag

slag, hoge UV-straling of snelle groei kan de werkingsduur van de

,,Sivanto is op dit moment een van de betere luisdoders, het middel

maar één keer per seizoen worden gebruikt. Teleurstellend, vindt Van

werkzame stof afnemen. Dat betekent dat het moment van toepas-

komt goed uit de testen. Door de snelle aanvangswerking wordt de

Langen. ,,Er zijn oudere middelen op de markt, waarvoor het oude

sen steeds belangrijker wordt. Telers gaan mogelijk vaker ’s nachts

zuigschade snel gestopt en wordt de kans op virusoverdracht door

etiket nog geldt en die wel meerdere malen mogen worden gebruikt.

spuiten, vanwege een hogere luchtvochtigheid en lagere tempera-

luis beperkt.''

We zien liever dat dit soort innovatieve middelen vaker in het spuit-

tuur. De frequentie van spuiten wordt moeilijker.''

(*) Bij toepassing volgens de aanbevelingen op het etiket.
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'Sluitende oplossingen tegen aaltjes bestaan niet'
Door de opkomst van de lelieteelt in Drenthe, is het zwaartepunt van

Dankzij fondsen en regionale subsidies blijft er geld beschikbaar voor

Saathof's werk steeds verder richting de bloembollen opgeschoven.

onderzoek naar een geïntegreerde aanpak van de gewasbescherming. Een

Vandaag de dag is het middelenonderzoek voor de bloembollen-

mooi initiatief vindt Saathof het ROL, de Stichting Regionaal Onderzoek

teelt de hoofdmoot van zijn werk, aangevuld met proeven in volle-

Lelieteelt, dat een belangrijke rol speelt in de kennisuitwisseling tussen

grondsgroenten en boomkwekerijgewassen. Het meeste onderzoek

telers, onderzoek en bedrijfsleven. ,,De leliesector is erg actief. Samen

gebeurt in opdracht van de gewasbeschermingsfirma’s, vooral het

bekijken we de werking van nieuwe middelen en het effect van nieuwe

testen van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen en toelatings-

beheersingsmaatregelen. Soms kunnen wij wat aanreiken. En soms is

onderzoek. Daarnaast is hij betrokken bij verschillende regionale

de praktijk ons voor, want telers zitten niet stil. Zo zie je bijvoorbeeld dat

projecten rond gewasbescherming, waarbij het draait om de vraag

telers steeds meer rekening houden met hun rassenkeuze. De ene cultivar

hoe de milieubelasting van de bollenteelt verder omlaag kan.

is nu eenmaal gevoeliger voor aaltjes of ziektes dan de andere. Ik denk
dan ook dat er nog veel winst te halen valt aan de veredelingskant.''

Dierentuin
Nematoden bleven altijd centraal staan in het werk van Saathof.
,,Onder de grond is het hier nu eenmaal één grote dierentuin. Voor
telers in deze regio is dat een gegeven. Het is niet erg, je moet
alleen weten hoe je er mee om moet gaan.'' Hoewel Saathof nog

'TAGETES ALS MENGTEELT

steeds betrokken is bij onderzoek naar AM, houdt hij zich vooral
bezig met de beheersing van vrijlevende aaltjes in de bollenteelt. De
druk groeit. ,,We zien aantallen die we tien jaar terug nog niet zagen.

MET TWEEJARIGE LELIES LIET

Dat heeft verschillende oorzaken. Populaire gewassen als mais en
vezelhennep zijn een goede waard en ook de klimaatverandering
speelt een rol: een langer groeiseizoen betekent vaak een extra

DIT JAAR TE WENSEN OVER'

vermeerderingscyclus.''
Goed zicht op de populaties is volgens Saathof de sleutel voor een
goede aanpak. Hij is blij met de opkomst van de PCR-techniek,
waarmee een besmetting snel vast te stellen is, maar hij waarschuwt voor verkeerd gebruik. ,,Het gevaar is dat je dingen mist.
Zo’n test laat uiteraard alleen de besmettingen zien met de aaltjes

Luteïne uit Tagetes

waar je naar zoekt. Terwijl het juist zo belangrijk is om zicht te blij-

Saathof heeft in de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar het

het idee. Het resultaat laat nog te wensen over: ,,Uiteindelijk heeft

ven houden op de variatie in de bodem. Beoordeel je een monster

gebruik van Tagetes (afrikaantjes) als biologische aaltjesbestrijder. Hij vindt

de Tagetes de lelies te veel overwoekerd. Maar goed, soms moet

visueel, dan zie je alles en merk je afwijkingen op. Wij hebben een

het een mooi voorbeeld van de veranderingen in de bollenteelt. Op dit

je wat proberen. In ieder geval leverde het gespreksstof op voor

groep dames in het lab die op basis van hun ervaring tientallen

moment groeit er al meer dan 600 hectare van het gewas, vooral gericht

onze open dag.''

aaltjessoorten uit elkaar kunnen houden. Ook de nuttige aaltjes-

op de bestrijding van wortellesieaaltjes. ,,Het is een effectieve maatregel,

Hoewel hij enthousiast is over de mogelijkheden van Tagetes, blijft

soorten, waar we ook onderzoek naar doen. Dat is een waardevolle

die bovendien een boost geeft aan de bodem. Het kost je alleen wel een

hij tegelijkertijd kritisch kijken naar de beperkingen. Zo was het

expertise; die collega’s zijn goud waard.'' De beste aanpak zit hem

teeltjaar. Daarom zou het mooi zijn als je ook wat met de opbrengst kunt

voor telers dit jaar moeilijk om het gewas aan de groei te krijgen en

volgens Saathof in de combinatie: blijf de situatie volgen met behulp

doen'', zegt Saathof. Vanuit het ROL is hij samen met een groep lelietelers

kon het zich niet optimaal ontwikkelen. Dat gaat ten koste van het

van PCR en vul aan met controle door het menselijk oog.

betrokken bij een project rond het winnen van luteïne uit de bloemblaad-

bestrijdend effect. Verder wijst Saathof op recent onderzoek dat hij

jes. Het oranje-gele pigment wordt voor verschillende doeleinden gebruikt,

deed naar de vermeerdering van Paratrichodorus anemones, die

Vergroenen

in zowel voedsel als gezondheidsproducten. Fabrikanten halen de stof

zich wél op Tagetes blijkt te kunnen vermeerderen en die in lelies

De grootste verandering in de afgelopen jaren vindt Saathof de

nu nog uit China, maar er is vraag naar Nederlands product. ,,De lokale

schade kan doen. ,,Ook Tagetes kan bepaalde aaltjes vermeer-

vergroening van de gewasbescherming. Het maakt zijn vakgebied

herkomst is belangrijk en ook de voedselveiligheid kan hier goed worden

deren en we weten nog niet precies welke. Het is zoals met veel

leuker, vindt hij, vooral ook omdat telers fanatiek op zoek zijn

geborgd. Maar om luteïne rendabel te kunnen winnen, moet je waar-

gewasbeschermingsmaatregelen: sluitende oplossingen bestaan

naar nieuwe mogelijkheden om aaltjes te beheersen. ,,Chemisch

schijnlijk meerdere keren oogsten, omdat de bloemblaadjes uitgevouwen

niet. Je moet blijven opletten.''

grondontsmetten is als standaard maatregel niet duurzaam, daar is

moeten zijn.'' Er zijn al ideeën voor een machinale oogst. Ook loopt er

iedereen het wel over eens. Het is bovendien slecht voor het imago

onderzoek naar andere inhoudsstoffen van de plant, die de winning moge-

van de sector en minder goed voor je bodem. Al heb je soms geen

lijk rendabeler kunnen maken.

In de rubriek Mens & Werk laten we mensen aan het woord

die minder schadelijk zijn. ,,Dat vraagt geduld, ook voor de mid-

Tagetes als mengteelt

maken voor hun vak (en vakgenoten). In deze aflevering:

delenfabrikanten: zijn ze wel effectief genoeg? Wanneer zet je ze

Een andere, kleinschalige proef in ROL-verband, was dit jaar een veld

Weijnand Saathof, gewasbeschermingsonderzoeker bij HLB

in, en welk effect mag je redelijkerwijs verwachten? Toch zitten er

met Tagetes als mengteelt met tweejarige lelies. Op die manier is het

BV in Wijster (Dr.).

veelbelovende middelen tussen.''

nadelige effect van een tweejarige lelieteelt wellicht te verminderen, was

keuze.'' Voor gewasbeschermingsfirma’s onderzoekt hij middelen

die zich op een bijzondere manier inzetten of verdienstelijk

ADVERTORIAL

ALLE INFORMATIE VIA DE BAYER AGRO APP!
Met de Bayer Agro App krijgt u toegang tot de meest
actuele productinformatie van de producten van Bayer Crop
Science. De app geeft informatie over de toepassingsmogelijkheden en eventuele beperkingen van de gewasbeschermingsmiddelen.

DE APP IS VANAF NU OOK IN
OFFLINE MODUS TE GEBRUIKEN!
De Bayer Agro App is vanaf nu ook in een offline modus te
raadplegen. U kunt alle informatie over producten en diagnose
synchroniseren zodat u, ook indien u geen internetverbinding

De Bayer Agro App in 't kort:
De app biedt u alle productinformatie, inclusief etiketten en veiligheidsbladen. Ook
kunt u per gewas zoeken naar de toegelaten producten. Zoekt u een oplossing voor

Android

een specifieke ziekte of plaag? Zoek dan via Diagnose naar de desbetreffende ziekte
of plaag en vind de omschrijving en productaanbevelingen. Tevens
bevat de app de laatste 10 gepubliceerde nieuwsberichten. Zo blijft u
altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen!

PP NU!
A
E
D
D
A
O
L
DOWN

tot uw beschikking heeft deze informatie wel kunt raadplegen.

DE APP IS GRATIS VERKRIJGBAAR VOOR TABLETS EN SMARTPHONES
VIA DE APP STORE EN DE GOOGLE PLAY STORE.
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Concept en realisatie:
l

Bayer CropScience SA-NV

Vormgeving en opmaak:
l


Claudesign

Fotografie:
l

,,Dit seizoen is er amper vuurdruk

,,Met welke cocktail of behandeling dan

,,Het bollenlandschap is perfect voor tal

,,Trips is stilaan een van de grotere pro-

geweest, maar dat verandert niets aan

ook; bollen worden er nooit béter door

van akkervogels. De gewassen zijn laag,

blemen in hyacinten geworden. Het hele

de manier hoe we Botrytis aan moeten

gemaakt. Daarom zijn hygiëne-maat-

maar toch ook weer net hoog genoeg.

groeiseizoen laten ze zich amper zien,

pakken: en dat is zo vroeg mogelijk en

regelen zo belangrijk; daar kun je de slag

Vogels voelen zich veilig om tussen de

waardoor je ze ook figuurlijk een beetje

met de sterkste middelen.''

naar gezóndere bollen maken.''

bedden te broeden.''

uit het oog verliest.''

Ronnie Maliepaard, eigenaar

John Vriend en Siem de Boer,

Paul Venderbosch,

Gert-Jan Hogervorst, hyacinten

Malieflower BV en Jan van der Slik,

specialist- en technisch coördinator

bestuurslid Agrarische Natuur- en

kweker en Erwin Buschgens,

adviseur bij Van Iperen.

bloembollen bij Agrifirm.

Landschapsvereniging Geestgrond.

adviseur bij Delphy.

Bayer CropScience SA-NV

Drukwerk:
l

HH Global

Dit is een uitgave van:
Bayer CropScience SA-NV
Energieweg 1
P.O. Box 231
NL-3640 AE Mijdrecht
Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als
schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide
proefnemingen. Wij adviseren naar beste
weten volgens kennis van zaken van dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid
op ons te nemen, omdat opslag/bewaring en
toepassing zich aan onze controle onttrekken.
Beschrijvingen van een product, resp. gegevens
over de eigenschappen daarvan betekenen
niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik
eerst het etiket en de productinformatie.

Terug in de tijd

Bayer Crop Science aanvaart geen enkele
verantwoordelijk over gepubliceerde uitspraken
en/of meningen. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd of openbaar worden
gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder
schriftelijke toestemming van Bayer Crop
Science SA-NV.

Haarlem, augustus 1931: 'Aan de Coop.
'De Haarlemse Groenten en Bloembollenhandelveiling'
aan de Kleine Houtweg werd heden de eerste veiling
gehouden voor hyacintenbollen.'
Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/fotograaf onbekend

Puzzel mee en win een diner voor twee!
Houdt u van lekker eten en drinken in een goed restaurant?
Los dan de onderstaande woordzoeker op!
Uit de goede inzendingen worden drie winnaars getrokken.
Zij krijgen elk een dinerbon ter waarde van €150.

DROOGROT
FREZEN
FUSARIUM
GALMIJT
GEWAS

De woorden hieronder zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen
in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af.
De overgebleven letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

BON
Naam:
Adres:
Postcode/ Plaats:

Bedrijfstype/aantal hectare bloembollen:

De oplossing van de woordzoeker is:

Stuur de ingevulde bon uit deze krant in een ongefrankeerde envelop naar:
Bayer CropScience SA-NV
T.a.v.: Bloembollen Koerier
Antwoordnummer 55074 - 3640 WB Mijdrecht

GLADIOOL
HYACINT
IRIS
KNOL
KOPPEN

LELIE
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OOGST
PERZIKLUIS

S
T
T
L
U
N
A
T
S
S
IJ
I

V
H
U
I
VI I
G U
O
P N
NI I
L T
PAP
S S
T
M L
CHS
U I
U
S I
GNK

V
I
R
U
S
E
S
IJ
E
M
F
N

V I
G U
P N
N I
L S TV
T I
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© www.puzzelpro.nl

© www.puzzelpro.nl

Actievoorwaarden:
Deze prijsvraag loopt van 15 september t/m 15 oktober 2018. Uit de goede inzendingen worden drie prijswinnaars getrokken.
Deze prijswinnaars krijgen tussen 15 oktober en 1 november bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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TT E YE
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L K
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N O LL
O

TRIPS
TULP
VEILING
VIRUS
VUUR

PLANTEN
PYTHIUM
ROOIEN
RUDIS
TEELT

S N E
C I N
L I C
N M I
SU N E
E Z EE
C I N T O
N N T
L I C O M
NE M LI R SG
U E E S A
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R
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