
Verslag van de 2e kennisbijeenkomst door GTN, Delphy en Wageningen University & Research 

03.09.2020 / Chris Blok en Jon de Long / Bespreking KAE onderzoeksvoorstel: 

“De weg naar stoomvrije chrysantenteelt door verbeterde weerbaarheid en perskluit kwaliteit” 

In de grote vergaderzaal van Glastuinbouw Nederland, Pasteurlaan 6, Zoetermeer 

Deelnemers: David van Tuijl (Darolin), Henk van Wijk (Janity flowers), Nico Kiep (Kiepflower), Stefan van 

der Heijden (Royal van Zanten), Suzanne Kos (Deliflor), Manuela van Leeuwen (Dümmen Orange), Harold 

van Gennip (Floritec). René Corsten (Delphy), Aron Boerefijn (Glastuinbouw Nederland), Jon de Long 

(WUR-nematoden), Chris Blok (WUR-wortelmedia). 

Aanleiding en kansen 

KAE heeft aangegeven te willen investeren in een goed breed gedragen onderzoek in de chrysantenteelt. 

Hoewel KAE nadruk legt op het voorkomen van het energieverbruik dat samenhangt met stomen, bieden 

ze ruimte een breed onderzoek op te stellen. Zaken die niet passen binnen KAE kunnen bij andere financiers 

worden aangeboden. Op verzoek van KAE (Kas als Energiebron) is er een verkennend onderzoek gestart. 

Aanpak en verwachtingen 

Voor het verkennend onderzoek zijn een literatuuronderzoek en twee workshops afgesproken. In de  eerste 

workshop op 1 Juli zijn uitkomsten van het literatuuronderzoek besproken met als doel een beter idee te 

krijgen van wat de sector wil ondersteunen. Op basis van het literatuuronderzoek en de 1e workshop is 

een voorlopig voorstel voor onderzoek opgesteld. De tweede bijeenkomst in September (deze bijeenkomst 

op 03 September) is bedoeld om een onderzoeksplan vast te stellen. Dit voorstel voor onderzoek wordt 14 

September ingediend bij KAE. 

Verslag 

Chris Blok presenteerde een powerpoint met daarin de strategie en activiteiten voor het voorstel 

Stoomvrije Chrysantenteelt. De discussie was levendig, met bijdragen van alle partijen en gericht op 

het vinden van nieuwe en potentieel kansrijke onderzoekstappen. Belangrijke punten:    

 Er lijkt (te ) weinig aandacht voor verschillende grondsoorten. Grondsoort is een belangrijke factor 

want maatregelen die op één grondsoort effect hebben werken niet altijd in andere grondsoorten. 

Besluit: We nemen grondsoort mee als factor in de biotoetsen. 

 Cultivar is zoals afgesproken meegenomen als een belangrijk factor, maar niet alle cultivars hoeven in 

elk sub-experiment meegenomen te worden. Voorbeeld: in Fusarium toetsen kunnen de eventueel 

Fusarium resistente cultivars achterwege blijven. Besluit: dit wordt meegenomen en vooraf 

uitgeschreven. 

 Onduidelijk is nu hoelang het effect van LED of perskluit behandelingen blijft bestaan. Dit is voor de 

teelt juist erg relevant. Besluit: in de biotoetsen worden tijdreeksen voor de waarnemingen gemaakt 

zodat juist dit belangrijke aspect wordt getoetst. Ook de metingen van effecten op de micro-

organismen in de bodem moeten op verschillende tijdstippen worden gemeten om te bepalen hoelang 

de invloed van behandelingen relevant blijft.  

 Er is een grote kans dat er een “trade off” is tussen afweer en groeisnelheid, dat moet in proeven 

gemeten worden. Besluit: Dit  punt staat al in het voorstel en wordt expliciet in de tekst geschreven. 

 De biotoetsen kunnen beter met grond van telers uitgevoerd worden. Dat is mogelijk, maar dan wordt 

het lastiger om te bepalen of alleen de doel ziekten/plagen binnen de grond zitten. Besluit: in de 

biotoetsen wordt ook gewerkt met verschillende bodemsoorten maar gronden met matige of hoge 

niveaus van andere ziekten/plagen worden niet meegenomen.   

 Het is nuttig ziekten en plagen druk over een reeks niveaus te meten. Dat voorkomt dat bij hoge 

ziektedruk altijd aantasting gevonden wordt omdat de plantweerbaarheid overvraagt is. Het is juist 

van belang te vinden welk ziektedrukniveau een weerbare plant nog aankan. Besluit: Akkoord, dit 

wordt al gedaan binnen de metingen van de wortelknobbelaaltjes, maar we gaan de collega’s (bv Marta 

Streminska, Kirsten Leiss) vragen hoe dit voor de ander toetsen methodologisch juist te organiseren. 

 Volgen de telers is Fusarium misschien niet zo interessant als de andere ziekten en plagen (dwz 

wortelknobbelaaltjes, trips, Pythium) die voorgesteld waren. Kunnen we een andere microbiële ziekten 



aanstaat aanpakken? Besluit: De kans dat zonder stomen Fusarium (of Phytophtora of Verticillium) 

weer acuut wordt is groot. Eén van die schimmels wordt toch meegnomen.  

 Direct sticking is mogelijk maar al geprobeerd met niet veelbelovend resultaten. Het kost ook te veel. 

Niettemin is het nuttig het effect van direct steking binnen grond versus binnen perskluit te 

onderzoeken als een kleine deel van WP5. Besluit: Direct sticking wordt in losse experimenten 

meegenomen om onderscheid te maken tussen effecten overgedragen vanuit de perspot en effecten 

overgedragen vanuit de plant (cultivar).   

 Is er geen negatief effect van chemische beschermingsmiddelen op weerbaarheid; kunnen de middelen 

de weerbaarheid niet uitzetten? Chemische beschermingsmiddelen hebben een effect op de 

weerbaarheid van de bodem en zo indirect op de weerbaarheid van de plant, maar een direct effect 

van bestrijdingsmiddel op weerbaarheid in chrysant is ons onbekend. Besluit: we gaan dit ook bij de 

collega’s navragen.  

 Een go/no-go moment na de eerste twee werkpakketen is nodig want als de LED en perskluit 

behandelingen geen effect hebben, heeft het geen zin de volgende werkpakketen uit te voeren. 

Besluit: Dit Go/NoGo moment wordt ingebracht. Besluit: Na de eerste twee werkpakketen nemen 

we een besluit over welke cultivars in de volgende werkpakketen worden gekozen.  

 Een andere voorstel van Jon De Long en Johanna Bac-Molenaar wordt ingediend als een PPS bij de 

TopSector T&U. Dit voorstel gaat over boven- en ondergronds weerbaarheid en de nodige 

randvoorwaarden om toevoegingen naar de bodem een succes te makken. Het voorstel van Jon sluit 

dus nauw aan bij dit KAE voorstel want elk voorstel pakt weerbaarheid aan maar van een andere hoek 

(respectievelijk via de weerbaarheid van de teeltbodem en via de weerbaarheid van de plant en de 

perskluit). Besluit: Dit moet in de bijeenkomst volgende week kristalhelder uitgelegd worden anders 

wordt mogelijk maar een van de twee voortellen gesteund.  

 Als het voorstel uitgevoerd wordt is het belangrijk dat vrij vaak overlegd wordt met een stuurgroep uit 

de praktijk over de precieze vervolgstappen (denk aan invulling van cultivars per type biotoets). 

Besluit: er wordt een brede praktijk BCO voorgesteld met telers, veredelaars en potgrondbedrijven. 

 

PS1 Een zwak punt: in dit voorstel pakken we niet organische stof in de bodem aan. Besluit: Deze factor 

is belangrijk maar er zitten al veel factoren binnen dit voorstel en dus is het beter deze factor in een andere 

project te inbrengen.  

Vervolg 

 De deelnemers ontvangen dit verslag met de besproken onderwerpen en besluiten. 

 De deelnemers ontvangen een PDF van de presentatie. 

 Het voorstel wordt aangevuld zoals besproken en 14 September ingediend. 

 De deelnemers krijgen het voorstel na of gelijk met indienen te zien en kunnen daarop reageren; 

veranderingen worden zo nodig dan achteraf doorgevoerd. 


