10. Heeft u buiten de, voor ons
bekende zoon Nick , nog andere kinderen en zijn die ook in amaryllis
actief?
Wij hebben drie zonen waarvan Nick de
tweede is. Hoewel de andere twee ook
altijd meegewerkt hebben en de nodige
belangstelling voor het bloembollenvak
hadden hebben zij beide na het afronden van hun studie een heel andere
richting gekozen.
11. Heeft u, buiten uw vrouw natuurlijk, nog hobby's?
Fietsen, de natuur en wat reizen kan ik
wel hobby's noemen

Tentoonstellingen
• Mid.winterflora Lisse
-4 t/m 9 januari
• Westfriese Flora
-18 t/m 27 februari
• Keukenhof 2000
-23 mrt t/m 3 april
(Amaryllis,Freesia,Hyacinten parade)
-3 mei t/m 8 mei
bijzondere bolgewassen parade
De tentoonstellingscommissie
L. v/d Sar

ring van
Hippeastrum door de BKD
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD)
voert in het gewas Hippeastrum een
zogenaamde kwaliteitskeuring uit. Dit is
vastgelegd in het
Landbouwkwaliteitsbesluit; Hippeastrum
is één van de gewassen waarvoor de
BKD is aangewezen om kwaliteitskeuringen in uit te voeren. De BKD keurt overigens alléén die partijen die zijn opgeplant voor bolproductie. Het gaat om
een areaal dat schommelt tussen de 90
en 100 hectare op jaarbasis.
De jaarlijkse conclusie van de BKD over
de kwaliteitskeuringen in het achterliggende jaar luidt al een aantal jaren hetzelfde: het gaat goed, het overgrote
deel van het areaal wordt als klasse
Algemeen geklasseerd, er zijn weinig
afkeuringen en er is, bijna, geen sprake
van bijzonderheden. Wel zijn er af en
toe opmerkingen over de virusontwikkeling in het gewas.
Dit roept de vraag op of er dan niets bijzonders te melden valt van de kant van
de BKD?
Wel degelijk! De afgelopen paar jaar zijn
er diverse initiatieven ontplooid en uitgevoerd.
Op de eerste plaats kan genoemd worden dat de BKD in januari 1999 voor het
eerst gegevens over oppervlakten en
partijen heeft gepubliceerd. Dit gebeurde mede op verzoek van de Landelijke
Amaryllis Commissie van LTOGroeiservice. Het ging hierbij om de in
1998 opgeplantte arealen per cultivar en
welke partijen per cultivar van de individuele telers Algemeen zijn geklasseerd.
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Binnen 3 weken had de BKD circa 50
stuks van deze bundel gegevens kosteloos verstrekt aan belangstellenden. Een
bewijs dat behoefte aan dergelijke gegevens bestaat en een motivatie voor de
BKD om ook over 1999 een dergelijke
bundel te publiceren. Er bestaat wel een
verschil ten opzichte van vorig jaar: dit
keer zal de BKD een vergoeding vragen
voor het Overzicht kwaliteitskeuring hippeastrum.
Een tweede activiteit is de inventarisatie
naar de kwaliteit van voor aflevering
gereed staande bollen. In de zomer van
1998 werd de BKD benaderd vanuit de
sector met de vraag of het mogelijk was
om de normen voor aflevering aan te
scherpen of aanvullende normen boven
klasse ALG in het leven te roepen. Het
doel was een onderscheid te kunnen
maken tussen goede en minder goede
partijen bollen. Het ging hierbij met
name om aspecten waarvoor geen of
nog geen normen bestaan, met name
om fusarium, rotkoppen, geen of
beschadigde wortels en beschadigde
bollen. De BKD zou in de tweede helft
van 1998 een inventarisatie uitvoeren
om een beeld te krijgen van de omvang
van het voorkomen van de genoemde
afwijkingen. Door omstandigheden is de
inventarisatie niet in 1998 uitgevoerd,
maar pas in 1999. De voorlopige resultaten over 1999 wijzen erop dat van het
voorkomen van de aangedragen aspecten weinig sprake is. Oorzaak? Wellicht
veroorzaakt door de markt in 1999. De
BKD zal met de Landelijke Amaryllis
Commissie overleggen over de resultaten en de hieruit te trekken conclusies.

'nieuw' virus: Nerinelatentvirus. Een virus
dat voor de BKD onbekend in
Hippeastrum was en waarop dus ook
niet werd gekeurd. Japan bestempelde
het virus direct als 'quarantaine' virus.
Dit houdt in dat in partijen die opgaan
voor de klasse Algemeen geschikt voor
Japan dit virus niet mag voorkomen. De
BKD is vanaf 1998 actief om de quarantaine status van dit virus eraf te halen.
Tot op heden nog zonder succes. De
'ontdekking' van de Japanners betekende voor de BKD om zichzelf een aantal
vragen te stellen: "hoe vaak komt dit
virus voor en in welke mate, wat zijn de
symptomen en wat is het verschil hierin
met Tomatenbronsvlekkenvirus of
Hippeastrummozaiekvirus en moeten we
komen tot een norm in het kader van de
kwaliteitskeuring?". Om meer zicht te
krijgen in de omvang van de problematiek van Nerinelatentvirus is in augustus
1999 een project gestart met ondersteuning van het LBO te Lisse: een inventarisatie van 'bijzondere' virussymptomen
en het onderzoeken en bepalen van het
virus of virussen die dit veroorzaken. Dit
project zal in de tweede helft van 2000
worden afgerond en zullen de resultaten
worden besproken met de Landelijke
Amaryllis Commissie.
Peter Knippels
Hoofd Keuringszaken
Bloembollenkeuringsdienst

De derde en laatste 'extra' activiteit is
het gevolg van de jaarlijkse joint inspections met de Japanse PD-inspecteurs bij
de Nederlandse telers. In 1998 ontdekten de Japanners in Hippeastrum een
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