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Nieuwe uitzetmethode biologische bestrijder

Handig, sneller en een
betere verdeling
Minder toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, minder effectieve werking en toenemende
bestrijdingskosten doen veel sierteeltbedrijven zoeken naar alternatieve methoden.
Biologische gewasbescherming is in de sierteelt nog geen gemeengoed zoals in de
groenteteelt, maar de eerste resultaten met spintbestrijding in chrysanten zijn er. Een
granulaatstrooier zorgt voor een goede verdeling van natuurlijke vijanden.
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De laatste jaren is in sierteeltgewassen
het spintprobleem enorm toegenomen
door het wegvallen van de werkzame stof
dienochloor (onder andere Pentac) en het
eenzijdig gebruik van abamectine (onder
andere Vertimec). De nieuw toegelaten
spintmiddelen als Masai, Floramite en
recentelijk Envidor, hebben volgens
chrysantentelers niet die contactwerking
zoals Pentac, dat veel langer nawerkt
op spint.
Door een grote plantdichtheid bij chry-

Het granulaat kan lopend, gemonteerd op een monorailfiets of op een overgewaswagen over
het gewas worden verdeeld.

santen is het vaak moeilijk, zo niet onmogelijk, om met deze contactmiddelen de

Vertimec te gebruiken. In de zomermaan-

is te mechaniseren. Daarom hebben de

spint aan de onderzijde van de bladeren

den kan dit middel dan weer effectief

tuinbouwtoeleverancier en Syngenta

te raken. De afgelopen zomer zijn de pro-

gebruikt worden. Tegen luis en mineer-

Bioline gezamenlijk de techniek en de for-

blemen zelfs zo groot geweest dat er

vlieg is wel met integreerbare middelen

mulering voor de verdeling aangepast.

gewassen vanwege een te hoge spintaan-

gespoten. De roofmijten zijn vlak voor de

Om de roofmijten gelijkmatig over het

tasting zijn versnipperd. De interesse van

oogst goed teruggevonden. Door het posi-

gewas uit te strooien is een elektrische

chrysantentelers

geïntegreerde

tieve resultaat gaat het bedrijf nu langer

granulaatstrooier ingeregeld op een

gewasbescherming neemt hierdoor toe.

dan gepland geïntegreerd door. Goed

bepaalde afgifte.

Volgens Jan Krouwer, specialist gewasbe-

scouten is hierbij belangrijk. Deze teler

Om verstoppingen in het apparaat zoveel

scherming bij Brinkman Agro BV, vinden

heeft nu ervaring opgedaan met wanneer

als mogelijk te voorkomen, wordt bij de

deze telers het nog een te grote stap om

en hoeveel bestrijders er uitgezet moeten

formulering nu een fijn Vermiculite gra-

in een relatief korte teelt als chrysant veel

worden. In het begin dacht Grootscholten

nulaat gebruikt met een bepaalde voch-

natuurlijke vijanden uit te zetten. Zijn

nog te weinig gestrooid te hebben en is

tigheid (in verband met de beestjes). Het

advies aan deze telers is om op beperkte

vervolgens meer gaan strooien. In de

granulaat met de roofmijten loopt hier-

schaal te beginnen en met één plaagbe-

bekende ‘spintplekken’, zoals tegen de

door goed uit de trechter op het schoe-

strijding ervaring op te doen.

gevels, zet hij altijd meer roofmijten uit.

penwieltje, die het met een constante

Het is echter lastig om de verdeling goed

snelheid over een breedte van 2 meter uit-

met de hand te doen en kost veel tijd.

strooit. Dit uitstrooien kan zowel lopend

voor

Positief resultaat
Richard Grootscholten van chrysanten-

als met een overgewaswagen gebeuren.

kwekerij Zonnehoek CV in Kwintsheul is

Aangepaste formulering

De tuinbouwtoeleverancier onderzoekt

begin dit jaar spintroofmijten (Phyto-

Krouwer geeft aan dat het inzetten van

nog aanpassingen aan de apparatuur

seiulus persimilis) gaan uitzetten met het

spintroofmijten in chrysant alleen maar

voor toepassing met een monorailfiets.

doel om een aantal maanden geen

gemeengoed kan worden als het uitzetten
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