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Luiken open op open dag ROL
De bloembollensector wil graag aan de samenleving laten zien
dat er steeds milieubewuster geteeld wordt. Zeker in gebieden
als Noord- en Oost Nederland waar de lelieteelt onder een vergrootglas ligt geen overbodige luxe. “Transparantie is belangrijk”, aldus VVD-Tweede Kamerlid Helma Lodders die tijdens de
open Dag van het ROL de jaarlijkse voortgangsrapportage van
het landelijke Milieuoverleg Bloembollen overhandigd kreeg.
Tekst en foto’s: Gerrit Wildenbeest

V

oor vakgenoten en andere geïnteresseerden in de lelieteelt is augustus een
belangrijke maand. Een paar weken na
de onvolprezen Lelieshow Lemelerveld volgt al
bijna anderhalf decennium eind augustus de
Open Dag van de Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt in Noord- en Oost -Nederland.
De ook dit jaar weer zonnige gebeurtenis werd
opgeluisterd door de aanwezigheid van het
VVD-Tweede Kamerlid Helma Lodders. Te
midden van de gebruinde koppen van de in
grote getale aanwezige leliekwekers kreeg het
kortgerokte en hooggehakte Kamerlid de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Landelijke
Milieu overleg Bloembollen (LMB) uitgereikt
door de nieuwe voorzitter van de KAVB René
le Clerq. Uit deze vijftiende voortgangsrapportage blijkt eens te meer de grote vorderingen
die de sector gemaakt heeft op diverse milieugebieden. Vooral de afname van het gewasbe-

VVD-Tweede Kamerlid Helma Lodders
neemt de Voortgangsrapportage van het
LMB in ontvangst van KAVB-voorzitter René
le Clerq

Martin Tietema van KNN attenteert bollentelers op de toekomstige mogelijkheid om
organisch restmateriaal om te zetten tot
snel afbreekbaar bioplastic (‘biodegradeerbaar klimaatfolie’) dat bijvoorbeeld gebruikt
kan worden voor de bescherming van jonge
lelieplanten tegen nachtvorst

Virus- en vuurproeven van Agrifirm/Proeftuin Zwaagdijk blijven een
belangrijk onderdeel van de open dag. Volgens Dennis Meyaard van
Makheshim-Agan legt Spirit al vroeg in de groei- en in de bloeifase
een solide basis voor de verdere vuurbestrijding in de lelies

schermingsmiddelengebruik ten opzichte van
het meetjaar 1995 is spectaculair. Iets minder
florissant staat het met de nutriënten (P en N)
in relatie tot de uitspoeling naar het grond- en
oppervlaktewater. Daar moeten volgens Le
Clerq nog de nodige stappen worden gezet om
te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Kamerlid Lodders loofde de ambitie en de openheid
die uit de rapportage spreekt. “U wordt gevolgd
door de media, transparantie is belangrijk,
maar laat ook zien dat u trots bent.” Volgens
haar beperken ondernemers uit kostenoverwegingen sowieso het gewasbeschermingsgemiddelengebruik.

Arjan de Vries (CAV Agrotheek) geeft uitleg over verschillende dompel- en kookproeven in chloorbleekloog en over een aantal objecten
met verhoogde EC-gehaltes
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