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Toegevoegde waarde
Jaap Poortinga: “Dat Diabolo nu ook in de
koudneveltechniek tegen zilverschurft kan
worden ingezet heeft beslist toegevoegde
waarde. Het is voor de lange bewaring van

pootgoed en tafelaardappelen een belangrijke
uitbreiding van het etiket. De toepassing en de
verdeling komen heel precies. Je moet bovendien een kistenbewaring en een zuigsysteem
hebben.”
Flexibeler ingrijpen
De koudverneveling is onder andere bij de

roodschillige rassen en een ras als Vivaldi
een uitkomst, stelt Poortinga. ”Deze zijn wat
zilverschurftgevoeliger. Maar ook voor de
tafelaardappel is het een belangrijk middel.
Daar is de uiterlijke kwaliteit heel belangrijk.
Je kunt er de zilverschurft goed mee onderdrukken.”
■

BIJPRATEN OVER KOUDVERNEVELING MET DIABOLO

PRAKTIJKPROEVEN
Uit de praktijkproeven die Certis
heeft gedaan, blijkt dat het ventilatievolume maximaal 100 m³ per
kuub aardappelen moet zijn. Bij een
hogere luchtsnelheid bestaat het
risico dat de Diabolo-druppels niet
goed neerslaan op de aardappelen.
Voor een partij van 100 ton aardappelen is 15 liter product nodig. De
beste verneveling is te verkrijgen met
een Potatofog en een Pieper- Does
Cold Fog. Fokke Smit: “Slechts als
aan strikte voorwaarden wordt voldaan kan de koudverneveling een

Certis-adviseur Fokke Smit geeft uitleg over de beste toepassingswijze van Diabolo

goede techniek zijn om Diabolo toe
te passen om zilverschurft uitbraak

Koudverneveling met Diabolo tegen zilverschurft luistert nauw. De nevel moet namelijk
goed rondom de knol terechtkomen. Dat stelt
specifieke eisen aan de koudnevelapparatuur
en aan het bewaar- en ventilatiesysteem.
Om de ervaringen van het praktijkonderzoek
met de ruimtebehandeling tegen zilverschurft

onder de aandacht te brengen, heeft Certis dit

te voorkomen.” Smit benadrukt: “De

voorjaar in ’t Zandt, Rutten en Scherpenisse

koudneveltechniek kun je niet inzetten

instructiebijeenkomsten voor adviseurs geor-

als vervanging voor een behandeling

ganiseerd. “De voorwaarde voor een goede

bij het inschuren. Voor Phoma- of

toediening is kistenbewaring met een zuig-

Fusariumproblemen is er slechts één

systeem. Koudverneveling is dus niet voor

remedie: Diabolo bij het inschuren

alle bedrijven weggelegd”, aldus Fokke Smit,
■
inleider tijdens de bijeenkomsten.

toepassen met een schijfvernevelaar.”

VERANDERING TOEPASSING PROSEED BIJ EXPORT
Voor behandeling voor de export van
zaden van gewassen die nu nog niet
op het ProSeed-etiket staan, is vanaf
1 september 2009 een toelating nodig.
Zonder die toelating is export van deze
zaden niet meer mogelijk. De nieuwe Wet
Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden
kent de mogelijkheid een toelating alleen
voor behandeling voor export aan te vragen. Voor gewassen die nu nog niet op het
etiket staan, wordt dit nu aangevraagd.
Tussenoplossing
“We werken aan een reguliere Nederlandse

Gegrond

toelating voor deze gewassen, zodat ook uitzaai in Nederland mogelijk is. Maar hoewel
het een kleine uitbreiding lijkt, omdat ProSeed
al voor veel gewassen is getoetst en toegelaten, kan deze toelating niet op korte termijn
worden gerealiseerd. Dat komt, doordat met
de nieuwe Wet ook de aanvraageisen voor
een uitbreiding van het etiket zijn gewijzigd.
Als tussenoplossing voor de export proberen
we nu een toelating voor het behandelen
voor export te krijgen. Een dergelijke toelating
zou snel te realiseren moeten zijn, omdat de
eisen beperkter zijn”, aldus Gea Bouwman,
beleidsmedewerker gewasbescherming bij
Plantum NL.

Overgangstermijn
Tot 1 september geldt een overgangstermijn. Zaden van gewassen waarvoor
ProSeed nog niet is toegelaten, mogen
tot die tijd nog wel worden uit- en ingevoerd.
Gea Bouwman: “ProSeed is het enige
basisfungicide dat we nog hebben voor
groente- en bloemzaden. Dat willen we
graag behouden en uitbreiden. Het is
het enige middel dat vrij breed ingezet
kan worden. Het is voor de bescherming
tegen bodemschimmels een essentieel
middel.”
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