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PATIL BIJMAN:

'Werlcen aan een multiresistente tulp'
De nrlp doet het nationaal en internationaal nog steeds erg goed.

Het is eenvan de synbolenvan Nederland. Veredelaars zorgen

voor een gestage stroom nieuwe cultivars. Waar rverken de tul-

penveredelaars op dit moment aan, en waar letten ze zoalop'

De komende maanden portretteert BloembollenVisie een aan-

tal bekende en minderbekende tulpenveredelaars.In de tweede

aflevering Paul Bijman van Tulip Trade.
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erwijl de een bij wijze ran sprckett ttts

sen clc tulpen is gebolcn, komt dc ancler

pas vecl later in aanraking rnet dit bol-
ger'rras. Tot die h'r,cede categoric behr,rort Pattl

l3iiman r.rit Hoo6'rvotrt1. 
-Ihuis, in ziin gcboorte

dorp Opmcc; rvas dc bloembol rvel bckend,

maar r,ooral omdat in cle dircctc omger.ing clk
voo{aar r,olop kleul te zicn n'as. Op zijn trvaalf

dc jaar deed Ptrul llijrnan r'r'at zoveel andcre
leeftijdgcnoten dedcu in de zomer. De bourn op

orn trrlpen tc r'il1)en. "Dc jongerrs gittg,cn tltpett,

dc rnciden en dc moeclers gingen pellcn. l)as

na een paar jaar krvant cle teclt in ltetten, cn
toen r'rras hct met het rapen geclaanl'

I)e tulp maakte tocn noliniet vccl tneer los datt

dat het een hcle prakische lnanier r'r,as otn gelcl

te vcldienen in de zotner. Pas tijdens ziin stu

die biotechnokrgic aatt l'ret Virn Hall lnstituut in
Leeurvardctt sloeg de r,onk over. "Ik ginÍl stage

lopcn bij Jaap van Tu.vl van })lil in Wagcningen.

Daar is het allcmaal begonnen.'lben r'vercl er

al voiop ge-"verkt aan soortkrtdsiugen rnct resi

Afgelopen vooryaar liet het ve d vo zaai

lingen allerlei kleuren zien

stclitie tcgen \rirtts, zuttr ell \rutll'. Dc basis \r'as

daar al ecrder voor gelegcl door Joop van Eijk,

voorganÍjer van Jairp Van TuYl. 
-l'oen ik stagc

gÍrg lopen r'r,erd de stap gezct naar de ontr'rrík-

keling r,an tulpen met mcerr,oucllgc rcsistetitie.

Dcn project clat r'r,as gcstart in sattrenu,erking

tussen PRI en ecn groep tulpentelersJ'Dc sta

ge lciclde cr toe dtrt l)aul tta Leettr'r'arden llog

cloorging met stuclercn in \\ia5íeningen. iu 20lt)

ivas hij rnet zijn studie klaar'. Rij PRI kleeg hij

nog de gelegenheid om aan het tulpenproject
verder tc lverken als protnotieotrc1crzoek. f)ui

dclijk rvas toen r'r,el al dat er mogclijl< eett ciu-

de zou liomen aan het projcct. I)eze aanstelling

duurcle tot en mct decembcr 2011. Het prak

tische urerk r,oor het oudcrzoeli is lrfgeroncl,

hct schrijrren van het proc'Í.schriÍi moct dit jaar

pliratsr.inclen. Op dit n-urrncnt r'rrerlit Paul als

lelievcrcdclaar bij NIak tlrccding. Paul veltelt
clat l-ret promotie\r,crk rrercler gairt tlaast dcze

baan, maar clat hct zr'rraar ls ont clezc baan te

combineren mct pronloveren. "Ili r'r,il graag

promovc'renr mirar clit z:r1 ectt lang traject r'rror

den. Not'rnaal gesproketr r'r,crk je rrier iairr ltrll
time aan ccn promotieonclerzock. Nu ik hct
combineer mct mijn l.ruidige baan zal dit mecr
tijd irr besllg nenrcr.

EIGEN WERK
Parallel aan zijt.t studie girg Paul Ilijman ook

zelf mct dc tulpenvcrccleling aan cle slag via

zijn eigcn bcdrijf Tulip 'l'r'acle. "Nadei.rkcnd

or,er de ontwikkelingen in de sector, r'rraarbij

door de schaalrrcrgloting vooral in de ldenren

r'r'lt cn gecl het tulpcnrnozaiekvirus steeds las

tigel is aan tc pakken, lcek het tnii van groot
bclang om te gaan r'verken aan cen nrr,rltircsi-

stente tulp. Door mijn opleicling wist cr-r \veet

il< r'r,aar l<ennis over ltet sortilnent is tc rrinclen.

Door met die beschikbarc infrtrmatic aan cle

slag te gaan r'rril lk dat cloel bcreiken, en zo eerr

hele gocdc tulpenvcledelaar rvorden. Ik u'il
tulpelr olrh'rrilikcleu rloor de grote massa. Daar-

mee kan cle sector r,eel ber eiken als het gaat

om dc redu ctie lan ger'r,irsbcscl'rermings rnicl

delen. Clultirals \Naar\rall een grotc oppervlak-

tc u,ordt geteeltl en aanziettlijk rriinclel rnidclel

nodig hebben tellen flink mee." \\iat de resi

stentlc bctrclt n'rerlit hil op clat het niet ottt een

atrsolutc, r'ollcclige rcsistentle zal 51aan. 
"Hct zal

rrooral neerkonten op ccn veel hogcre tolelan-

tic tegen'l'll\i rrul en zuuL"

TWEE ïOPPERS
Met een kruisingsprÓgramma dat nog maar net ls

gestart is het lastig om aan te geven wat de toppers uit

het veredelingswerk ziin. Toch kan Paul Bijman er nu

wel twee áanwijzen die in ziin ogen passen binnen zijn

doelstellinq. De ene is een dubbele gele, die over een

goede poot en verhoucling beschikt, de andere is een

witte tulp met dezelíde eigenschappen.
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Paui Brjman:"ln feite werk ik nu aan de op oss ng voor problemen ln de toekomst. Een rnooie nnanier van vooruitkijken

VEEL I(RUISEN
In 2006 maaktc Paul zijn e erste krllisingen. Als

uitgangsmatcriaal kon hij beschlldtcn ovcl halI-
niateliaal clat dool dc \Vagcningse onclerzoe-
kers Viur Eijk en \ran Tuvl is ontr'r,ikkelcl. I lier
zijn cie ouders'lulipa Íbsteliana'Princeps' en

fulipa lbsteliana 'Cantatai I n cc ctdtivars r'r,aaL-

r l rt llel.e nt I is tlrrt rllr r tle hoogste lesisterrt ie'
irr zitten. Dat komt oncler meer tot uiting in i\d
llemlr'r,aarvan een van cle onciers ook'Princeps'
is. "lrlk jaar n-iaak ik tussen cle 1.000 en 1.500

kluisingcn. Dat klinh hecl vccl, mairr omclat
ik mct halfinatcliaal r'r,crk is cle kals op kiern-
krachtig zaacl r,eel kleiner clan als je birrnerr het
gangbarc sortiment kruist. lk oogst per jaar niet
rnccr dan 3.000 zaden. Als oudcrs hcb il< r,an

cultir,ars uit allcrlci grocpcn gcbruik gcmaakt,
zoals parkieten, crispa's en dubbelen. En ik
r'r,erk ook met r-ersch ilIende ploïdieniveaus.
Iir zijn nakomelingen op cliploïd, triploïden,
tetraploïc'l cr.r zell-s pentaploïd nivcaul'

BERSTE BLOEI
i\l in 2010 bloeiden cle eerste zaailingcn. l)e
jiiren tussen zaacl en bloei volgt Paul cle zaai

lingcr.r irl intcr.rsicl. "Ik ga na hoc hard zc groei-

en. Alles rvorclt elk jaar ger'r,ogen. \'Vat te wei
nig grocit Valt aÍ. 

-['esten op rrirus, Fusariunr
en Botrytis kan clan cigcnlijk r.rog nict. Jc hebt
r,an elke zaailing maar één bolletje. IIet is toch
r,an belang onr te \reten $rat er Llit komt. El
dat hoeft geen eirrdproduct tc ziin. Ik kan er
ook r'r,eer mee cloorkruisen. Dat is in een aan-

tal ger,allen irl gcbcurd. Daar zit ik nu al in de

derde generatie. Van alles u,at inmicldels hecft

geblocid is ecn Í'link cleel gctest op resistentic

tegen'l l3\'' en r,,olgcnd jaar tegen lrusalium.

'Ik wil tulpen ontwikkelen

voor de grote massa.

Daarmee kan de sector veel

bereiken als het gaat om de

reductie van gewas-

b e schermingsmiddelen'

Tusscn de vele zaailingen die hij inmidclels
heeft zitten er die ir-r ieclcr gcval rrisueel rrol

cloen aan hct doel dat hij zich heeÍt gestelcl. "llr
is oncler meer ecn gcle clubbele en een \vittc
cnkcle clie ik cle mocite r'r,aarcl r,iucl. f)aar zic
ik zekcr icts inl' Gebruik in dc brocicrlj is het
uitgangspr.urt voor hcrn. "l)aar ki jk ik uiteraarcl

ook naar. Hoe is de pootlerrgte, zit dc blocn
niet te clicp in het blacl, cn lclapt dc blocm niet
tc snel open als hij in de n itrrnte komt. Alle
maal zaken r'r,aarop ik selecleer."

TIJD NODIG
Paul Bljman realisccrt zich clat hij met zijn krui
singsr'r,erk nog [raar aan hct bcgÍr staat, waar

:rnderen al clecennla bez.igzljn. "lh ben in 200ti

bcgomen. \'an alles u,at il< nu hcb gcsclcctccrd
is pas over twintig jaar volcloencle materianl
beschilóaar De tulpenteelt is clan ook twintig
jaar vcrder. Dan zal het gebluik van ger'r,asbe

schelmingsrliddelen in ieder geval nog rnin
cler r,anzell-sprckcnd zijn dan nu hct gcrral is.

Ook zullcn el eerder meer dan mincler regels

konicn. (loecl orn clan tulpen te hebben clie je

tlct flink veel nrincler rniclclel kr,rnt telen. In lèi
te rverk ik nu aan dc oplossing rroor problcmen
itt dc tocl.orrrst. Een rnooie rnirrrierrrrrt roorrril
kijkenl'

SHOWEN
Inrnicldcls heeft Paul voldocndc zaailingcn orl
rroor de eerste keer te shor'r,en. Dat zal gebeLr-

ren op het Ilollancl Iilourers liestir.al, dat van
af 22 lcbnlari bil CNB Ír Bovcnkarspel r'rrordt

gchouclen. "l)aar hoop ik cle eerste resultaten
virn mijn kruisingsr'verk te laten zien. \\tie daar
niet naar toc kan, hccÍt dc mogclijkhcid om op

mijn rvcbsite een indruk te klijgen rian r'vaar ik
mcc bezig ben. Zie unv.,v.tuliptlacle.nll'

Resumé
De tulp vindt h y een prachtig gewas.

Dat motiveerde Paul Bijman om met de

veredeling ervan te starten. Niet door
blnnen het ganqbare sortiment te krui-

sen, maar wel door via soortkruisingen
een multireslstent sortirnent te ontwik
kelen. Op het Flo land Flowers testiva
lod l; Oêoer.-e . ;l d o . êl
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