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Voorwoord
Vanoudsher kendenproducentenvanlaan-enstraatbomenamper serieuze problemen metziektenen
plagen. Debomenwerden inhetrivierengebied geproduceerd ineensysteemwaarbij alle soortengeheel
door elkaar werdengeteeld.Indit zogenaamde "gaardsyteem"werd,tot nadetweede wereldoorlog,de
vruchtwisseling geregelddoor bij hetrooieneentak afte snijdenendezeinhetvoormalige plantgatte
steken.Zowist dekweker dat hijopdie plek meteenander geslacht moestterugkeren. Eenvoudigen
doeltreffend!
Schaalvergroting werd indenaoorlogse periode mogelijk gemaakt door mechanisatie enchemische
gewasbescherming. Devoornamelijk binnenlandse afzetverschoof meer enmeer inderichtingvanexport
ende productie vanbomennamenormtoe. Dezeontwikkelingen maakten deteeltechter steeds meer
afhankelijk vandeinzetvandechemie.
Demaatschappelijk vraagdie nuactueel is,richtzichop hetbedrijfseconomisch rendabeltelenvanbomen
met ontzagvoor hetmilieu.Datvraagt voor degewasbescherming omcreatieve oplossingen.Het
injecterenvangewasbeschermingsmiddelen ismogelijk zo'noplossing.Intheorie snijdt hetaanallekanten;
targetorganismenworden uitgeschakeld, nuttige organismenworden ongemoeidgelateneneriseen
enormewinstte boekenintermenvanemissievangewasbeschermingsmiddelen naarwater enlucht.
Zowelhet Productschap Tuinbouw alsdeGLTO(project: 'Boer &Tuinder gaanvoor SCHOON WATER'
hebbenzichfinancieel bereidgevondenbovenstaande thesistetoetsen inpraktijkproeven.
Ditonderzoek werduitgevoerd door hetPraktijkonderzoek PlantenOmgeving(PPO),sector bomente
Boskoop. MetnameDhr. H.Stigter vande Plantenziektekundige Dienst enDhr. R.Valk enDhr.Th.Rosien
vanARCADISBomendienstwordenbedanktvoor huninhoudelijke bijdrage bijhetopzetten enopstartenvan
dit onderzoeksproject.

MareRavesloot
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Samenvatting
Inditrapport zijnderesultatenvanvierjaar (1998-2001) staminjectieonderzoek indeopkweek vanlaanbomen,
uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant enOmgeving (PPO), Sector Bomen, bijeengebracht.
Deaanleiding voor het onderzoek isdegeringe effectiviteit van gewasbeschermingmiddeleninvooral zwaardere
laanbomen met de bestaande spuittechniek. Devraag dient zich aanofermogelijkheden zijnvan alternatieve
toedieningstechnieken.
Het doelvanhet onderzoek isinzichttekrijgen inde mogelijkheden voor staminjectie bijlaanbomen, de
effectiviteit en defytotoxiciteit (deugdelijkheid) vande middelen.
Indeperiode 1998-2001 zijn acht veldproeven uitgevoerd.Zes middelen,waarvantwee chemische insecticiden,
twee GNO's entwee chemischefungiciden zijn uitgetest op eenaantal boomsoorten. Indeproeven isvooral gelet
opdebestrijdende werkingtegen bladluis, spint, meeldauw enbladvlekkenziekte. Ook ishetmogelijke
neveneffect van staminjectie opnatuurlijke vijanden,met name roofmijten, beoordeeld. Naast staminjectie is ter
oriëntatie ook gekeken naar een andere emissievrije toedieningstechniek, namelijk het aansmeren van middelen
opdebast, dezogenaamde trunk-paint-methode.Voor depraktijk lijkt ditechter geen optie omdat bijdeze
toepassing geconcentreerde middelen onbeschermdopdeboomworden aangebracht, dattottegrote risico's
leidt. Ditzouindetoelating opgrote bezwarenstuiten.
Injecteren van middelA(chemische insecticide) werkt goedtegen bladluizen.Zelfs lage doseringen bleken
effectief. Bovendien blekenergeenverschillentezijntussen lage(10 cm)ofeen hoge(1meter)toediening.
Verder bleek het neveneffect van middelAop spintmijten, alwasditniet altijd even duidelijk aantoonbaar.
Het injecteren van middel B(chemische insecticide) levert indeveldproeven wisselende resultaten op. Niet alleen
tussen deverschillendejaren,maar ooktussenverschillende boomsoorten entoedieningstechnieken. De
bestrijdingvan luis lukte noghetbest. Dewerkingtegen spintmijt isincidenteel aangetoond.Ook bleek bij dit
middeldataansmeren betere resultaten gafdaninjecteren.
Bijdetwee middelen van natuurlijke oorsprong (middel C, knoflookpreparaat) isbijde gehanteerde
toedieningsmethodiek geen effect gevondentegen luis, spint ofroofmijt.
Detwee chemische fungicidenwaren nietgemakkelijk inwater oplosbaar enwerden indeveldproeventraagof
slechts gedeeltelijk indestam opgenomen.Bijdegehanteerde injectiemethodiek isgeeneffect van beide
middelenopschimmelziektenaangetoond.
Deneveneffecten van staminjectie zijn gering. Enkele middelen(middelAenmiddel D)geven een duidelijke
donkerverkleuring vanhet houtweefsel, echter zonder necroseverschijnselen. De behandelingen hadden op de
kortetermijn geen nadelig effect op degewasontwikkeling (stamomvang etc).
Erwarenwel neveneffecten, zoals een natte plekken rondom hetinjectiepunt en eenverhoogde kansop
scheurtjes rondom hetinjectiepunt. Bijaansmeren van middelen bleven natte plekken achter opdestamof
ontstond zonnebrandopbomen langsderandvanhet perceel.
Staminjectie lijkt bij uitstek eentoedieningsmethodiek om selectief indezwaardere laanbomentoetepassen. Een
aantastingshaardofbepaalde boomsoorten kunnen met staminjectie lokaal behandeldworden.Op basisvan de
onderzoeksresultaten lijkt staminjectie vooralvoor debestrijdingvan insecten perspectiefvol.Allevretende,
borende enzuigende en minerende plaaginsecten worden aangepaktterwijl denuttige organismen gespaard
blijven. Door deze manier vantoedieningwordt het mogelijk gemaakt breedwerkende middelen selectief toete
passen. Staminjectie isderhalve goed inpasbaar ineengeïntegreerd bedrijfssysteem. Immers, met deze
methodiek isgrote milieuwinstteboeken:geen drift tijdens detoepassing endoor de selectieve toepassing kan
een reductie vanhet middelenverbruik gerealiseerd worden. Bovendienverlaagt staminjectie invergelijking met
volveldsbespuitingen hetblootstellingrisico voor de kweker.
Staminjectie indeteelt van laanbomen staat echter nog indekinderschoenen.Intoekomstig onderzoek moet
noggewerkt worden aanverbeteringen.Vooralhet beschikbaar houdenvan middelen enhetverbeterenvan de
toedieningstechniek verdienen aandacht.
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1 Inleiding
1.1 Achtergrond
1.1.1 Historie
Hetinjecterenvanbomenkenteenlangehistorie.Ingeschriften engravuresdiedaterenuitde
middeleeuwenwerdreeds meldingvangemaakt staminjectie, met hetdoelafrijpendfruit tevergiftigen.In
denegentiende eeuwwerdener inDuitsland,Frankrijk enRuslandalvele studies over dit onderwerp
gepubliceerd. DeeersteAmerikaanse publicatie dateert uit 1897.Vanaf 1980 past Arcadis Heidemij
staminjectie succesvoltoe. NietalleeninNederland maar ookwereldwijd.Staminjectie wordtvooral ingezet
indestrijdtegendeiepziekte (Ophiostomanovo-ulml), deverwelkingsziekte (Ceratocyst/sfagacearum) bij
Quercusen tegenbladluizen inbomeninhetstedelijkgebied.

1.1.2 Toepassingsgebied staminjectie
Deredenenwaarom bomenwordengeïnjecteerd lopensterk uiteen.Indeboomverzorging heeft mende
volgende doelenvoorogen:
Hetpreventief ofcuratief behandelenvanziekten;
Hetbestrijdenvaninsecten;
Hettoevoegenvannutriëntenbij gevallenvanwortelbeschadiging engebreksziekten;
Hetvertragen vandegroei;
Hetchemisch dunnenvanbossen.

1.1.3 Stam-injectie
Erzijnveelmanieren omeenmiddel ineenboom inte brengen.VooralArcadis(Heidemij) heeft eenaantal
systemen ingebruik gehad,verbeterdof zelfontwikkeld.Enkelevoorbeelden hiervanzijn:
Dutchtrig injectie;toegepast door Arcadis isdestrijdtegen iepziekte.Inplaatsvaneenboorgat
wordt eenguts-injecteur ingebracht,waarbij heelnauwkeurig per druppelkanwordengedoseerd.
Deopnametijd iskort a.g.v.detoegediende kleinehoeveelheden.
Injectie-apparatuur voor deluisbestrijding inhetopenbaar groen,toegepast doorArcadis.Dit
systeem bestaat uit losse reservoirs per injectiepunt, dievanuit eencentraalvatmet
bestrijdingsmiddel wordengevuld,envervolgens opdrukwordengebracht (lagedruk).
Sidewinder Systeem uitAustralië,waarbij hetborenvanhetgatenhetinbrengenvanhet
bestrijdingsmiddel gecombineerd inéénbewerkingplaatsvindt. Nainbrengenwordt hetgat inde
boom(6 mm)meteenplugafgesloten.Volgens debeschrijving overgroeit deboom na 12-18
maandendeplug.
Indeveldproevenvandit onderzoek isechter gebruik gemaakt vanandere beschikbare injectietechnieken.
Deeerste proeven zijnuitgevoerd metdeWeggletip injector endisposables (H2.1).

1.1.4 Aanleidingvanhetonderzoek
Deeffectiviteit (depositie) vangewasbeschermingmiddeleninhogere,drie keer verplantte laanbomenismet
debestaande spuittechniek gering.Ditwordtveroorzaakt door eenaantalredenen.
Erwordt indeboomteelt gebruik gemaakt vanspuitapparatuur die niet specifiek isontwikkeldvoor de
laanboomteelt, maarvoor defruiteelt.
Tentweede bevindendekronenvanopzetters zichopeenhoogte diemet eenstandaard axiaalspuit
moeilijk te bereikenzijn. Ookbijdenieuwte ontwikkelen spuiten,waarbij driftreductie hetuitgangspunt is
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entegelijkertijd maximale depositie wordt nagestreefd,zalhetlastig zijnomdehogeregewassengoedte
kunnenbehandelen,zonder drift naar het milieu.Hetbewijs hiervoor werdgelegdin depositieonderzoek
eindjaren negentig.Onderzoek op Proeftuin de Boutenburgtoonde destijds aandatdedepositievan
middelen indeteeltvanopzetters zeer laagis1.Verrewegdegrootste hoeveelheid aangemaakte
spuitvloeistof raaktdebladmassa niet enkomt inhetmilieuterecht.
Bovenstaande enandereevaluaties inhetkader vanMJP-Gtonen aandatmet nameverminderingvande
emissie naar hetoppervlaktewater moeilijk te realiseren is.Eenlagere belastingvandelucht enbodem
blijkengemakkelijker te bereiken.Driftreductie verdient daaromveelaandacht. Ookinhetnieuwe
gewasbeschermingsbeleidtot 2010 (Zicht opgezondeteelt) neemt emissiereductie eenbelangrijke plaats
in.
Eenandere belangrijke aanleidingvoor hetonderzoek is desteedstoenemende maatschappelijke drukop
het landelijk gebied(milieu,ruimte etc). Zowildeoverheiddatdeboomkwekerijsector zichgaat richtenop
'geïntegreerde teelt opgecertificeerde bedrijven'.Voor degewasbescherming isditverwoord inde
beleidsstuk 'Zichtopgezonde teelt'. Ditbrengt nuenindekomendejareneenveranderingsproces voor de
kweker met zichmee.Ophetgebiedvangewasbescherming betekent dit dat emissie endriftvan
bestrijdingsmiddelen zoveelmogelijk beperkt dientteworden enzalvoldaanmoetenwordenaan
vastgestelde normen.Ditkano.m. bereiktworden door geïntegreerde en/of biologische teelt,GNO's,
registratie,vrucht-enteeltwisseling,teeltvrije zones,etc. Tegendezeachtergrond zoustaminjectieeen
welkome aanvulling kunnenzijnomdat uit evaluaties blijkt dat met namevermindering vanemissienaar
oppervlaktewater via drift moeilijkte realiseren is.Staminjectie kanaandeoplossingvanditknelpunt
aanzienlijk bijdragen.
Voordelen
Devolgende mogelijkevoordelenvanstaminjectie vangewasbeschermingsmiddelen inlaanbomenkunnen
genoemdworden:
• Emissieviadrift, afspoeling enuitspoeling naargrond enoppervlaktewater wordtvoorkomen.
• Erissprakevaneenhogeeffectiviteit vangebruikte werkzame stof door transport vanhetmiddel
naar alleverdampende delenvandeboom.
• Erkaneenpleksgewijze enhaardgerichte inzettijdens deteeltplaatsvinden.
• Degeïnjecteerde middelenhetgewas beschermentegenvraat, steken,boren,zuigenetc, maar
nuttige natuurlijkevijandenblijvenongemoeid.
• Hetblootstellingsrisico (viainademing) is bijstaminjectie beduidendlager danbijdevolveldsen
opwaarts gerichtebespuitingen.
• Door delangewerkingsduur indeboom kanmenvolstaan metminder behandelingen
• Injectiekaneengoedalternatief zijnvoor percelendiegrenzenaanwoonwijken,volks-of
moestuinenvanparticulieren (geendrift).
• Ermogelijk eenreductie haalbaar isvandetotale hoeveelheid bestrijdingsmiddel.

1.1.5 Doelvanhetonderzoek
Hetdoelvanhetonderzoek isinzichtte krijgenin:
• Welkemiddelenpotentieel beschikbaar zijnvoor staminjectievanlaanbomen.
• Deeffectiviteit endefytotoxiciteit (deugdelijkheid)vandemiddelendiedoor middelvan
staminjectie zijntoegediend.

1

Driftbeperkende techniekenvoor delaanboomteelt. Boomteeltpraktijkonderzoek, Internverslag4300-20,
A.vanden Boomet.al, 1997.
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1.1.6 Aanpak
Hetproject isopgesplitst ineenaantaldeelprojecten. Intotaal zijnachtveldtoetsen uitgevoerd indeperiode
1998-2001. Hierbij zijnzesmiddelengetoetst invijf soortenlaanbomen.Dedeelprojecten staanvermeldin
par. 1.1.6.1.

1.1.6.1 Deelprojecten
In 1998:
•

Deeffectiviteit vaninsecticiden (middelAenmiddel B)door middelvantwee toedieningsmethoden
(aansmereneninjecteren) tegen bladluizen,spint enop roofmijteninlaanbomen(Tilia europaea
'Koningslinde').

In 1999:
•

Dewerkingvandiverse chemische insecticiden(middelA,middel B)eneenGNO's(knoflook, middel
C)door injectie opverschillende hoogten indestamter bestrijding envoorkomingvanbladluizenin
laanbomen(Tiliaeuropaea'Koningslinde').

In2000:
• Dewerkingvanverschillende doseringen middelAter bestrijding envoorkomingvanbladluizenen
spint inlaanbomen(Tilia europaea'Koningslinde').
• Dewerkingvanverschillende doseringen middel D ter bestrijdingvanechte meeldauw inlaanbomen
(Acerplatanoides'EmeraldQueen1).
• Dewerkingvanmiddel Bter bestrijding envoorkoming vanbladluizen in Acerpseudoplatanus
'Bruchem'.
• DewerkingvanmiddelAenmiddel B ter bestrijding envoorkomingvanbladluizen inAlnusglutinosa.
In 2001:
• DewerkingvanmiddelDter bestrijdingvanmeeldauwinAcerplatanoides'EmeraldQueen'.
• Dewerkingvanmiddel Denmiddel E ter bestrijdingvanbladvlekkenziekte in 'Tiliacordata'Pallida'.
Voorafgaande aandetoetsing vandewerkingvandefungicidenin2001 iseen perspectievenstudie
uitgevoerdvanstaminjectie vanfungiciden inlaanbomen2.Devolgende aspectenzijninditonderzoek
betrokken:
Hetinbeeldbrengenvandemeestvoorkomende schimmelaantastingen inde laanboomteelt.
Hetdoenvannavraag bijgewasbeschermingsmiddelenindustrie metbetrekkingtot perspectieven
voor staminjectie vanfungiciden.
Hetuitvoerenvaneenliteratuuronderzoek naar de standvanzakenophetgebiedvaninjectievan
fungiciden.
Hetinventariserenvanmogelijkewerkzame systemischefungicidenvoor schimmelbestrijdinginde
laanboomteelt.
Hetinbeeldbrengenvandemogelijkhedenvantoelatingvandezemiddelen inNederland.
Hetmakenvaneenproefopzet voor het uitvoerenvaneenveldproef indieneen perspectiefvol
fungicide gevondenwordt.
1.1.6.2 Ontheffingen deugdelijkheid
Gewasbeschermingproevenmogen nietzonder toestemming vandaartoe gemachtigden uitgevoerdworden.
Opdeverpakkingvandegenoemde middelen staat staminjectie bijdeteeltvanlaanbomen nietvermeldals
toegelatengewasbeschermingmethode, uitgezonderdOrthene.Ophetetiketvanditmiddel staatde
toepassing inlaanbomeninhetopenbaar groenvermeld,maar nietvoor deteeltvanlaanbomen opde
kwekerij.Voor allemiddelen moet derhalve eenontheffing voor proefdoeleinden bijCTBworden
aangevraagd.Ditheeftvoor alle middelen plaatsgevonden gedurende hetonderzoek, behalvevoorde

2

Internverslag 311418; Perspectievenstudie vanstaminjectie vanfungiciden inlaanbomen,,A.J.Kuik,
Boskoop, 2000
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GNO's.Deproef inaangemeld alsdeugdelijkheidsonderzoek in 1999. Geziende experimentele
toedieningstechniek kanvolgens dePDdeze proef niet gebruiktwordenbijdetoelatingsaanvraag. Ditisaan
hetCTB gemeld.
Voor hetuitvoerenvandeproeven isgebruik gemaaktvanStandard Operational Procedures (SOP)zoalsdie
wordengehanteerdvoor deugdelijkheidonderzoek ten behoevevantoelatingvan
gewasbeschermingsmiddelen. Voor debeoordelingvandeeffectiviteit endeevaluatievandegetoetste
insecticiden isgebruik gemaaktvandeEPPOStandards3.

3

EPPOStandards,Guidelinesfor the efficacy evaluationof Plant Protection Products (Vol3),Aphidson
Ornamentalplants.
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2 Materiaal enMethode

2.1 Detoepassingstechnieken
2.1.1 Handinjectiespuit- WeggleTip Injector(PD)
Hetinjectie-systeem isindeeersteveldproevenin 1998 en 1999toegepast. Opfoto 2.1 isdehandinjecteur
Weggle Tip Injector' afgebeeld. Hetinjectiesysteem, afkomstig uitAmerika enaldaar gekoppeldaande
toedieningvanéénspecifiek middel (Vertimec),isdoor dePDbeschikbaar gesteldvoor develdproeven,
ledere boom isindeveldproeven opdrie plaatsengeïnjecteerd met eentussenliggende hoekvan 120°.In
hoogte zater 15-20cmtussendeinjectiepunten. Metdeze injecteur wordt hetmiddelonder hogedrukin
deboomgeïnjecteerd. Probleem bijdeze methodewasdatervantijdtottijdeenwisselende hoeveelheid
terugliep uitdestam.Daarnaastwasdedruk dermate hoogdatdebastvaakloslietvanhetcambium.

Foto2.1. StaminjectiemetdeWeggle TipInjector.

2.1.2 Disposable injectiespuiten
Devervolgproeven vanaf 2000 zijnuitgevoerd meteenvoudige standaard injectiespuitjes zonder naald
(disposables),waarvandestompe puntineenvoorgeboord gat (2,5 mm)werdgedrukt. Bijieder
injectiepuntwordt hetmiddeldoor eentweedeinjectiespuit meteennaaldingespoten.Door hetplaatsen
vaneenplunjewordt deeerste injectiespuit afgesloten endoor dezuigkracht vandeboom(zuigspanning
vandekroon)wordt hetmiddel passief opgenomen.Bijdeinjectiespuitjes waar viadezuigspanninggeen
middelwerdopgenomen isdeplunjegebruikt ommet lichte druk hetprocesvanopnameteversnellen.Een
voordeelvandezemethode isdatdespuitjes opdeinjectieplaats blijven staantotdat hetmiddelis
opgenomen.Ditvermindert dekansoplekkagevanhetmiddel zoalsbijdeWeggleTip Injector.

11
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Foto2.2. Drieinjectie-spuitjesperboomopverschillendehoogten.

2.1.3 Tree-paint
Bijhetaansmerenvanhetmiddel opboomwordtervan
uitgegaandat hetviadebast inhethoutterechtkomten
vervolgens viadehoutvaten passief wordt opgenomen.Het
aansmerenvandemiddelenwerdalsvolgtuitgevoerd:
gereedmakenvanmiddel ingewenste concentratie.
overbrengen eenvastvolume ineen maatbeker.
aanbrengenopdebast met behulpvaneenkwast.

Foto2.3. Eenafgemetenhoeveelheidwordtmet dekwastaangesmeerd.

12
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2.2 Keuze boomsoorten voor injectie
Debelangrijkste, meestgeteelde laanbomeninNederland zijnAcer,Tilia, Prunusen Fraxinuf.Aldeze
gewassenmoetenregelmatigwordengespoten5tegenziektenenplagen.Eendeelvandegewassenwas
aanwezigindebestaande aanplantop dediverse proeflocaties. Inonderstaandoverzicht isweergegeven
welkegewassenvoor deinjectieproevenwordengebruikt, het proefjaar, delocatie enhetaantal bomendat
inde proef werdopgenomen.
Tabel2.1 Gegevens toetsgewassen veldproevenstaminjectie
Gewassen

proefjaar aantal
bomen

locatie

ziekten/plagen

niet-target
organismen
Roofmijt
(Orthotydeus
caudatusof
Phytoseiidae)

1998

120

Lienden

Lindebladluis (Eucallipterus
tiliae)
Lindespintmijt (Eotetranychus
tiliarium) enBonespintmijt
(TetranychusurticaeKoch

Tiliaxeuropaea
'Koningslinde'

1999

120

Horst

Lindebladluis (Eucallipterus
tiliae)
Lindespintmijt (Eotetranychus
tiliarium) enBonespintmijt
(TetranychusurticaeKoch

Tiliaxeuropaea
'Koningslinde'

2000

100

Randwijk

2000

100

Randwijk

2001

100

Randwijk

2000

200

Randwijk

2000
2001

40
160

Randwijk
Randwijk

Tiliaxeuropaea
'Koningslinde'

S.S.)

Roofmijt
(Orthotydeus
caudatusof
Phytoseiidae)

S.S.)

Roofmijt
Lindebladluis (Eucallipterus
(Typhlodromus
tiliae)
pyri)
Lindespintmijt (Eotetranychus
tiliariuni enBonespintmijt
(TetranychusurticaeKoch
S.S.)

Acerplatanoides
'EmeraldQueen'
Acerplatanoides
'EmeraldQueen'
Acer
pseudoplatanus
'Bruchem'
Alnusglutinosa
Tilia cordata
'Pallida'

4
5

Echtemeeldauw (Unicula
bicornis)
Echte meeldauw (Uncinula
bicornis)
Bladluizen
(DrepanosiphumPlatanoidis)
Bladluizen
Bladvlekkenziekte
(Cercosporamicrosora)

Inventarisatie tenbehoevevandestructuurvisie Laanbomen Opheusdenenomgeving
Spuitprotocol (1997) vandewerkgroep Emissie Laanbomen(NBVB)
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n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
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2.3 Motivering middelenkeuze
2.3.1 Insecticiden
Belangrijk criterium bijdemiddelenkeuze isdebereidheidvandetoelatinghouders omEuropesetoelating
voor demiddelenaantevragen.Daarnaast spelenook detechnische aspecteneenbelangrijke rol,zoalsde
oplosbaarheidvandemiddelen inwater. Inoverleg metdetoelatingshouders bleek slechts eenbeperkt
aantal middelen perspectiefvol voor staminjectie ofvoor detrunk-paint methode.Inonderstaand overzichtis
staandemiddelenonder codeweergegeven.Vansommige werkzame stoffen zijnmeerdere experimentele
middelen door defabrikant ter beschikkinggesteld.
Tabel2.2. Werkzame stoffeninsecticiden voorveldproevenstaminjectie
Middel

fabrikant

proefjaar

aantal
experimentele
middelen

type

Middel A
MiddelB
MiddelC
Knoflook-preparaat

Aventis
Bayer
Asepta
Deruned

1998, 1999, 2000
1998, 1999, 2000
1999
1999

2
3
1
1

chemisch
chemisch

GNO
GNO

2.3.2 Fungiciden
Debelangrijke schimmelziekteninlaanboomgewassen zijnmeeldauwenblad-enbastvlekkenziekte.
Hiertegenwordt frequent gespoten. Methetinjecterenvanfungiciden inbomenisdoor Arcadis Heidemij
vooralveelervaringopgedaan bijdebestrijdingvandeiepziekte (Ophiostomanovo-ulmh en
verwelkingsziekte (Ceratocystisfagacearum)ineik.
Deperspectievenstudie (vanKuik, 2000)toondeaandatvoor debestrijdingvandebelangrijkste ziekten
verschillende fungiciden inaanmerking komenomvia staminjectie meeldauwte bestrijden.Inoverlegmet
detoelatingshouders kwammiddel Dnaarvoren alseeninteressant middeltegenmeeldauw inde
staminjectieproeven.
Deveroorzaker van(bast-)bladvlekkenziekten inlaanbomenkanbestredenwordenmetfungiciden uitde
groep benzimidazolen. Eenindeboomkwekerij weltoegelaten middel(middel E)isindeveldproeven
meegenomen.Demiddelen dieinoverleg metdetoelatingshouders uiteindelijk zijngekozen staanonder
code inonderstaand overzicht.
Tabel2.3. Werkzamestoffenfungiciden voorveldproevenstaminjectie
Middel

MiddelD
MiddelE

fabrikant

proefjaar

aantal
experimentele
middelen

type

Bayer
Bayer

2000, 2001
2001

1
1

chemisch
chemisch
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2.3.3 Behandelingen
Onbehandelde bomenzijnvergeleken mettoegediende middelen(halve aanbevolen dosering,aanbevolen
dosering endubbele dosering,tabel2.4). Onbehandeldbetekent ingevalvaninjectie, hetinjecteren met
zuiver water (gedemineraliseerdwater). Daarnaast is inéénveldproef deinjectiehoogte (op0,1 en 1meter
vanaf degrond) alsbehandelingmeegenomen.
Tabel2.4 Gebruiktemiddelenondercodeendebijbehorendebehandelingenindeveldproevenstaminjectie.
Middel

toedieningstechniek

type injectie

te bestrijden
plaag/ziekte

Middel A

staminjectie

bladluis,
spintmijt

10cm, 1mtr

MiddelB

staminjectie

bladluis,
spintmijt

10cm, 1mtr

MiddelB

aansmeren

weggletip
injector,
wegwerpspuit
weggletip
injector,
wegwerpspuit
kwast

10cm, 1mtr

Middel C

aansmeren

kwast

10cm, 1mtr

ééndosering

Knoflook

staminjectie

weggle tip injector

10cm, 1mtr

ééndosering

Middel D

staminjectie

wegwerpspuit

Middel E

staminjectie

wegwerpspuit

bladluis,
spintmijt
bladluis,
spintmijt
bladluis,
spintmijt
meeldauw,
blad
(bast)vlekken
meeldauw

aanbevolen,
halveendubbele
dosering
aanbevolen,
halveendubbele
dosering
ééndosering

hoogtevan
behandelen
(vanaf de
grond)

1 mtr

lmtr

doseringen

aanbevolen,
halve endubbele
dosering
aanbevolen,
halveendubbele
dosering

2.4 Watertransport
Indeveldproeven zijndemiddelen inalleveldproeven indeperiodejuni-augustus vandesbetreffendjaar
toegediend.Indeze periode iser overdagaltijdeenwatertransport viadehoutendieofwel veroorzaakt
wordt door deworteldruk of hetverdampingsproces indebladeren.Dematevanwatertransport enhet
momentwaarop hetwatertransport hetgrootst is,warenbijdeuitvoeringvandeproeven niet bekend.Het
vermoeden bestaat dat inenkele proeven destaminjectie onder suboptimale omstandigheden isuitgevoerd,
bijvoorbeeldtentijdevantewarmenergdroogweer.Opdeverminderingvandewatervoorziening
reageert hetbladdoor gedeeltelijke sluitingvandehuidmondjes. Dientengevolge neemt deverdampingen
daarmee ook hetwatertransport indeboom af.
Naderhandis in2002 ineenoriënterende proef hetwatertransport inéénboomgeregistreerd. Datis
uitgevoerd bijeenPrunusavium (stamomvang 18cm)indecollectietuinte Boskoop. Eriseencontinumetingisuitgevoerd met deDynagage SapFlow-meter indeperiodejuni-november.Inonderstaande curve
isdesapstroomenhettemperatuurverloopvantwee afzonderlijke dagenweergegeven.
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Figuur2.1 Verloop vandesapstroomendebuitentemperatuurtijdenstweedagenbijeenPrunusavium
(stamomvang18cm).

Uitdecurve komt naarvoren opbijeengematigde buitentemperatuur (20°C)hetwatertransport vrij beperkt
blijft (200 gr./uur).Opvallendisde sterketoename bijeenzomerse dag(30°C)tot 3liter per uur ende
scherpe dalingna 13.00 uur. Inzicht inhetsapstroomverloop is belangrijk voor hetbepalenvaneen
optimaal injectie-moment.
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2.5 Waarnemingen
2.5.1 Effecten optarget-enniet-targetorganismen
Primair isindeveldproeven deeffectiviteit vandediverse middelenopdeschadelijketargetorganismen
(ziektenenplagen)getoetst. Debeoordelingvandeaantastingvandebladerenvondplaats halverwegede
takkenverspreidt door deboom.Afhankelijk vandeboomsoortwerdendebladerenvandeboomgenomen
ofter plaatse beoordeeld.Deaantallenplaaginsecten of dematevanschimmelaantasting werdengeschat
volgens eenindexof eenklamschatting,waarbij eenonderscheidwordt gemaakt op basisvande geschatte
aangetaste oppervlakte of aantallen insecten. Deuitgangssituatie vóór behandeling issteeds vergeleken
met4-5momenten nabehandeling.Deeerstewaarnemingvondenkele dagennadebehandeling plaats.De
volgendewaarnemingenwarenverdeeldover eenperiodevanééntottweemaanden.
Omeenbeeldte kunnenvormen over degeschiktheid vanstaminjectie binnendegeïntegreerde
gewasbescherming istijdens dewaarnemingentevens hetaantalnatuurlijkevijanden(roofmijten)per blad
geteld. Hierbijis dehypothesegetoetst of hetmiddel eenveranderingveroorzaakt inhetvoorkomenvan
natuurlijkevijandentussenwelenniet behandeldebomen.

2.5.2 Fytotoxiciteit
Kort nahetuitvoerenvandebehandelingen enaanheteindvanhetgroeiseizoen zijnde injectiepunten
visueel opfytotoxiciteit beoordeeld.Tevenszijnhiervoor radiale,dwarse enoverlangse doorsneden
gemaaktvande stammenvangeïnjecteerde bomen.

Foto2.4. Injectiepunteneenoverlangs-doorsnede vaneengeïnjecteerde stam.
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2.5.3 Groeireductie
Deeffecten vandegetoetste middelen opdesecundaire diktegroei vanbomenisgetoetst door voorafen
tottweejaar nadebehandelingdestamomvangopéénmeter hoogtete meten.Ditominzichtte krijgenin
mogelijke groeiremmingdoor hetgeïnjecteerde gewasbeschermingsmiddel.

2.5.4 Bloeibomen
Voor detoepassingvanstaminjectie vanbomeninhetopenbaar groen moet rekeninggehoudenworden
metdebloeiperiode vandebomen,teneinde bijensterfte tevoorkomen.
DetoetsgewassenAceren Tiliavormen indit opzicht geenprobleem,omdat beidenniet bloeientijdensde
teelt. Bijandere boomsoorten,zoals MalusenPrunus, kanimplementatie vaneendergelijke methodiek
echter weleenprobleem zijn.

18
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3 Resultaten

3.1 Insecticiden
3.1.1 MiddelA
Bijdebomenisheteffect vantoedieningvanmiddelAinvier toetsen opaantallen bladluis,spintenroofmijt
beoordeeld.DetoedieningvanmiddelAverloopt goedonder gunstige weersomstandigheden. Bijtewarm
endroogweer (ongunstig) iser minder transport aanwezigindeboom enwordt minder middel opgenomen
of loopt nainjectie inbeperkte mateterug uit destam.
3.1.1.1 Effectiviteit
Inallevier detoetsen blijkt eenvrijwel onmiddellijk effect vanmiddelAopdepopulatie bladluis inde
gewassen. Meteennainjecterennamdebladluispopulatie significant af. Ditgeldt zowelvoor dehogeals
lagedoseringen,deverschillende formuleringen envoor deplaatsvantoediening(0,1 en 1meter). In één
proef (andereformulering) werdenonafhankelijk vandeverschillende doseringen allebladluizen
geëlimineerd. Figuur 1illustreert heteffect vanmiddelAopbladluis inéénvandeveldproeven6.
OokhetaansmerenvanmiddelAopdestam blijkteffectief, maar met eenzekerevertraging invergelijk
metinjecteren.
Heteffect opspintmijtenwasindeeersteveldproef welaantoonbaar enerwas eensignificantverschil met
decontrolebehandeling,waarbij ook hetaantalroofmijtendaalde.Indelatere proeven isdit nietof
nauwelijks meer aangetoond.Mogelijkwerd ditveroorzaakt door delage populatie spintmijten ofde
toegepaste onderzoeksmethodiek.Hierbij kangedachtwordenaandemigratie vanmijtentussende
boomkronenineenvollediggewarde proef.
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Figuur3.1.HeteffectvaninjectievanmiddelAopbladluisinTiliaeuropaea'Koning
6

Internverslag 1300-02;Injectievanlaanbomenmet diverse insecticiden engeurstoffen ter bestrijdingen
voorkomingvanbladluizen in Tiliaeuropaea'Koningslinde'
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3.1.1.2 Bijeffecten
Debijeffecten vandetoedieningvanmiddelAzijngering.Naverloopvantijdontstaat met nameinde
nabijheidvandeinjectiepunten donkerverkleuring vanhethoutweefsel (foto 2.4). Hetweefselverkleurt, maar
sterft nietaf. Degewasontwikkelingwordt verder niet beïnvloeddoor deinjectiehandeling. Deontwikkeling
vandestamvangvertoonde geensignificante verschillen metdievandecontrole.Ookiser invrijwelalle
proevengeenfytotoxische reactie inhetgewas geconstateerd.Alleenontstonden ineenaantalgevallenals
gevolgvaninjecteren onder hogetemperaturen scheuren rondom het injectiepunt.
Bijhetaansmerenvanhetmiddel bleef deplaatsvanaanbrengen nogwekenzichtbaar alseennatte plek.
Bijdebomenaanderandvanhetproefveld ontstond zonnebrandopdeplaatsvanhetaansmeren.

3.1.2 Middel B
Bijdebomenisinvier toetsen heteffect vantoedieningvanmiddel Bopaantallen bladluis beoordeeld.In
enkele proeven isook naar deaanwezigheidvanspintmijtenroofmijtgekeken.InjecterenvanmiddelB
verloopt wisselend enis sterk afhankelijk vandeweersomstandigheden. Bijte warm endroogweer iser
minder transport aanwezigindeboomenwordt minder middel opgenomen.Indeveldproeven ismiddelB
ookviatrunk-paint (aansmeren) entoegediend.

3.1.2.1 Effectiviteit
Devier toetsengeveneenwisselend resultaat. Indeveldproeven waarbij middel B viaaansmerenwerd
toegediend bleek hetmiddel effectief tegen bladluis,maarwelmeteentragere werkingdanmiddelA.Op
spintmijt enroofmijt isgeenaantoonbaar effectgemeten.
Injecterenvanmiddel Bisindrieveldproeven uitgevoerd metwisselende resultaten.Bij Tiliaisde
bestrijdende werkingvanmiddel B tegenbladluis aangetoond.Erwasgeenverschiltussende
behandelingen hoog- enlaaginjecteren.Indeteelt vanAcer, ondanks hetgunstigeweertijdenshet
injecteren,hadtoedieningvanhet middel geenbestrijdend effect opluizenenspint(geenvande
doseringen). Hetaantalbladluizenverminderde wel,maar ditgebeurde ook inde controlebehandeling
(=geen middel).Ineenanderjaar, indeveldproef metAlnus,bleek injectievanmiddel Baantoonbaar
effectief, zowelbijtoedieningvanlagealshogere doseringen.Ookhier bleek hetmiddeltrager tewerken
vanmiddelA(figuur 3.2)7.
Injecterenvanmiddel Bhadmeestal geenaantoonbaar effect opdepopulatievanspintmijt enroofmijt.
Slechts inéénproef daaldehetaantal spintmijtenaanheteindevandeproefperiode,waarbij hetaantal
roofmijteneveneensafnam.

7

Internverslag 1300-06 Injectievanlaanbomenmet middelAenmiddel Bter bestrijding envoorkoming
vanbladluizen inAlnusglutinosa.
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Figuur3.2. Heteffect vaninjectievanmiddelBopbladluisinAlnusglutinosa

3.1.2.2 Bijeffecten
Aansmerenvanmiddel Bgeeft opdestam eennogwekenlangzichtbare natte plekopdestam.Bijbomen
vande randvanhetproefveld ontstond zonnebrandopdeplaatsvanaansmeren.Verder iser invrijwel
geenvandebehandelingen gewasschade geconstateerd of aantoonbaar effect opdegewasontwikkeling.
Injecteren bijhogetemperatuur eneengrote spanningopdestamveroorzaakte scheuren rondomhet
injectiepunt.

3.1.3 Middel C
Bijdebomenis heteffect vantoedieningvanmiddelC(GNO)in Ti/iainééntoets beoordeeld.Ditmiddelis
uitsluitendgeschikt omaante smeren.Indezeproef isnaast bladluis ooknaar deaanwezigheidvan
spintmijtenroofmijtgekeken.

3.1.3.1 Effectiviteit
Aansmerenvanmiddel Chadgeeneffectieve werkingtegen bladluis,spintmijt enroofmijt. Degrafiek laat
weleendalingvandespintpopulatie zien, maar ditgebeurt ook indecontrolebehandeling.Verder valtop
dat deroofmijt-populatie plotseling sterktoeneemt, zowelbijdebehandelde bomenalsindecontrole.De
spintmijt-populatieblijft alsgevolghiervanop eenlaagniveauaanwezig8.

8

Internverslag 1300-02; Injectievanlaanbomenmetdiverse insecticidenengeurstoffenter bestrijdingen
voorkomingvanbladluizen in Ti/ia europaea'Koningslinde'
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Figuur3.3. Heteffect vanaansmeren vanmiddelCopspintenroofmijtin Ti/iaeuropaea 'Koningslinde'.

3.1.3.2 Bijeffecten
Injecteren bijhogetemperatuur eneengrote spanningopdestamveroorzaakte scheuren rondomhet
injectiepunt.

3.1.4 Knoflook
Bijdebomenisheteffect vantoedieningvanknoflook (GNO)inééntoets beoordeeld.Dit middel is inde
stamgeïnjecteerd(hoogenlaag).Indeze proef is naastbladluis ook naar deaanwezigheidvanspintmijten
roofmijtgekeken.

3.1.4.1 Effectiviteit
Debehandelingvanknoflook indeteelt van Ti/iahadgeeneffectieve werkingtegenbladluis, spintmijten
roofmijt. Degrafiek laatweleendalingvandebladluispopulatie zien, maar ditgebeurt ook inde
controlebehandeling9.

9

Internverslag 1300-02; Injectievanlaanbomenmetdiverse insecticiden engeurstoffen ter bestrijdingen
voorkoming vanbladluizenin Ti/ia europaea'Koningslinde'
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Figuur3.4. Heteffect vaninjectievanknoflookextractopbladluisin Tilia europaea 'Koningslinde'

3.1.4.2 Bijeffecten
Eris indebehandelinggewasschade geconstateerd of eenaantoonbaar effect opdegewasontwikkeling.

3.2 Fungiciden
3.2.1 Middel D
Bijdebomenisheteffect vantoedieningvanmiddel Dindrietoetsen opbladvlekkenen/of meeldauw
beoordeeld.Detoedieningvanmiddel D verliep problematisch,ooktijdensgunstige weersomstandigheden.
MiddelDiseenemulsieconcentraat datgemengdmetwater eenstroperige vloeistof blijft. Extra druk opde
plunjevanhetwegwerpspuitje veroorzaakte lekkage langs destam.Dezeproef isderhalve voortijdig
gestaakt. Hetjaar daarop isdeproef herhaald intwee boomsoorten. Bijdeze proevenwerd hetmiddelwel
door hetgewas opgenomen.Devolledige opnameperiode namtwee dageninbeslag.

3.2.1.1 Effectiviteit
Volgens dehier gebruikte injectiemethode bleek middel Dindeproeven nietwerkzaamtegen
bladvlekkenziekte in TiliaenmeeldauwinAcer10. Erwasgeenverschiltusseninjecterenmetwater of met
middel D(figuur 3.5).

10

Proef 1300-07: Bestrijdingvanmeeldauwveroorzaakt door UncinulabicornisinAcerdoormiddelvan
staminjectie. A.M.vander LansenM.B.M. Ravesloot, Boskoop, 2002
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Figuur3.5.Heteffect vaninjectievanmiddelDopmeeldauwinAcerplatanoides'EmeraldQueen'

3.2.1.2 Bijeffecten
Direct nahetinzettenvandeproef ontstonden donker gekleurde nattevlekkenrondomdeinjectiepunten.
Later inhetgroeiseizoenwaserjuist opdeze plaatsengeengroene aanslag(alg). Injectie vandemiddelen
hadgeeneffect opdeontwikkelingvandestamomvang. Deinjecteerplaatsen blijvenwellangzichtbaar.
Inwendigiseenduidelijkedonkerverkleuring vanhethoutvastgesteld(foto 3.1), maar nietnecrotisch.

Foto3.1. Verkleuring vanhethoutalsgevolg vaninjectiemetfungicide(middelD)

3.2.2 Middel E
Bijdebomenisheteffectvantoedieningvanmiddel Einééntoets opbladvlekkenziekte in Ti/iabeoordeeld.
Detoedieningvanmiddel E verliep zeer problematisch. Ditisveroorzaakt doordat eenongeschikte
formulering(granulaat)voor deproef isgebruikt. Hetgranulaat was moeilijk oplosbaar inwater. Erontstaat
eenstroperige oplossing die nauwelijkste injecteren is.Delaagste concentratie gaf nogdebeste
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resultaten, hoewelook indatgevalhetmiddel slechts gedeeltelijk werdopgenomen.
3.2.2.1 Effectiviteit
Volgens dehier gebruikte injectiemethode bleek middel E geenbestrijdende werkingte hebbenophet
optredenvanbladvlekken in T i i ï a
3.2.2.2 Bijeffecten
Injectie vanmiddel Ehadgeeneffect opdeontwikkelingvandestamomvang.Welwarendeboorgatenaan
heteindvanhetseizoen nog steeds zichtbaar. Na 12-18maandenzijndeboorgaten grotendeels
overgroeid.

11

Proef 131418-02: Bestrijdingvanbladvlekkenveroorzaakt door Cercosporamicrosorain Ti/iadoor
middelvanstaminjectie. A.M.vander LansenM.B.M. Ravesloot, Boskoop, 2002
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4 Conclusies en aanbevelingen

4.1 Conclusies
Staminjectievanbestrijdingsmiddelen isonder randvoorwaarden eeneffectieve toedieningsmethodiek voor
grotere laanbomen.Opbasisvandeveldproeven indeperiode 1998-2001 kantenaanzienvandewerking,
dereactievanhetgewas endetoedieningstechniek hetvolgendewordengeconcludeerd.
Werkingmiddelen
Hetinjecterenvandeinsecticiden middelAenmiddel Bwerkt goedtegenbladluis bijdegetoetste
gewassen Ti/iaen Alnus. Naarverwachting zaldeze methodiek ook effectief zijnbijde bestrijding
vanandere zuigende, borende,minerendeenvretende plaaginsecten eninandereboomsoorten.
AansmerenvanmiddelAenmiddel Biseffectief tegenbladluis in Ti/ia.
DewerkingssnelheidvanmiddelAis hoger danmiddelB.
Hetmogelijke bestrijdende effect vanmiddelAenmiddel Bop spintmijtof hetnegatieve effect op
roofmijtwasindeeerste proevenwelaantoonbaar. Inlatere proevenwasdit slechtszeer geringof
nietaantoonbaar. Deoorzaak hiervan ligtwaarschijnlijk bijdegehanteerdeonderzoeksmethodiek.
Detwee gewasbeschermingsmiddelen vannatuurlijke oorsprong(GNO)haddenbijdehier
gehanteerde injectie-of aansmeermethodiekgeenaantoonbaar bestrijdende werkingtegen
plaagorganismen.
Defungiciden middel Denmiddel Ehaddenbijdehier gehanteerde injectiemethodiek geen
bestrijdende werkingtegen schimmelaantastingen (bladvlekken,meeldauw).
Reactiegewas
Staminjectie heeft onder normale weersomstandigheden ingeenvandeproeven necrose vanhet
houtweefsel veroorzaakt. Inwendigtreedt er bijdetoepassingvanhetinsecticide middelAenhet
fungicide middel Dvia injectieweldonkerverkleuring vanhethoutweefselop.
Hogetemperaturen engrote spanningopdestamalsgevolgvanhetinjecterenvergroten dekans
opscheurenvandebastrondomhetinjectiepunt.
- Aansmerenvanchemische insecticiden, metname Middel B,vergroot dekansopzonnebrand
opdeplaatsvanaansmeren (roodverkleuring).
Injectievanfungiciden of insecticiden hadgeeneffect opdeontwikkelingvandediktegroei.
Deplaatsenwaar geïnjecteerdwerd(injecteeropeningen) blijvenvrij langzichtbaar aanwezig,maar
overgroeien na 12-18maanden.
Onduidelijk isof staminjectie vanbestrijdingsmiddelen schadelijk isvoor deontwikkelingvande
boom opdelangeretermijn.
Toediening
Deplaatsvantoediening (hoogenlaag)heeft bij staminjectie geeneffect opdeeffectiviteit vanhet
middel.
- Veelbestrijdingsmiddelen zijnemulsieconcentraten. Ditbeperkt hettransport indeboomvanwege
destroperigheidofdeslechte'wateroplosbaarheid'vanhetmiddel.Vooralbijdefungiciden isdit
eenbeperkende factor.
ToedieningvanmiddelAenmiddel Bverloopt goed onder gunstigeweersomstandigheden.
Injecteren onder hogedrukveroorzaakt ongewenste lekkage langsdestam.
Aansmerenvanmiddelen isARBO-technischeenongewenste toedieningstechniek.
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Kort samengevat staaneenaantalaspectenintabel4.1waarindegebruikelijke standaardspuit indeteelt
vanlaanbomenwordtvergeleken met staminjectie eneenwaarderingsaanduiding.
Tabel4.1Schematische weergave vanpositieve(+)ennegatieve(-)aspectenbij de standaardspuiten
staminjectie.
Aspecten

standaardspuit

staminjectie

+/+/+
+
+
+
-

+

Aantalbeschikbare middelen
Aantalgeschikte middelen
Toepasbaar inspillenteelt laanbomen
Fytotoxiciteit opkorte termijn
Fytotoxiciteit oplangeretermijn
Blootstellingviare-entry
Blootstellingviaademhaling
Toepasbaar inopzetterteelt
Inpasbaar geïntegreerdteeltsysteem
Werkingsduur
Selectieve toepassing
Emissie naar hetmilieu

?

+/+
+
+
+
+
+

4.2 Knelpunten en aanbevelingen
4.2.1 Emissiebeperking steeds belangrijker
Emissiebeperking iseenbelangrijk aandachtspunt binnenhetgewasbeschermingbeleidvandeoverheid.Dit
item krijgt naar verwachting steeds meer aandacht, met namevoor waterwingebieden engebiedenwaar
woon-enteeltcentra dicht bijelkaar zitten.Metstaminjectie kunnengewasbeschermingmiddelenvolledig
emissievrij aangewendworden.Ookinhetkader vanhetsteedsverder afnemende middelenpakket neemt
denoodzaak omaanemissiearme methodiekentewerken steeds meertoe.
Staminjectie lijkt bijuitstek geschikt omselectief indeteeltvangrotere laanbomentoete passen.Plagen
enziektenworden bestredenterwijl natuurlijkevijandenenanderenuttige organismen gespaardblijven.
Bovendienwordt door deze selectieve (locale) benadering hetabsolute middelenverbruikterug gebrachten
emissie naarwater enbodemwordt voorkomen. Hiermee sluit hetuitstekendaanbijgeïntegreerde
bedrijfssystemen.

4.2.2 Knelpunten enaanbevelingenvoor onderzoek
4.2.2.1 Eigenschappen middelen
Eenduidelijk knelpuntvoor detoepassingvanmiddelenvia staminjectie isdatveelmiddelenslecht inwater
oplosbaar zijn. Ditbemoeilijkt deopname indeboom.Daarnaast stelt staminjectie hoge eisenaandiverse
andere eigenschappenvanhetmiddel,zoalsdesystemischewerkingvanhetmiddel,hetmiddel magniet
resistentieverhogendwerkenvoor schadelijke organismen ennietfytotoxisch reageren indeboom.Op
basisvanhet onderzoek blijkt datopde korteretermijngeenfytotoxische reactie optreedt. Voor delangere
termijn isdit nogniet duidelijk. Ookhetrisicovoor resistentieontwikkeling wordt laagingeschat.
Aanbevolenwordt ominvervolgonderzoek vooral aandachtte bestedenaantoepasbaarheidvanandere
middelenineenzolaagmogelijke dosering met degewenstefysische eigenschappenvandemiddelen.
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4.2.2.2 Toelatinghouders
Navraagbijdetoelatinghouders vangewasbeschermingsmiddelen met betrekkingtot de perspectieven
voor staminjectie resulteerde inzeer beperkt aantalmiddelendatvoor het staminjectie-onderzoekin
aanmerkingkwam.Derelatief geringe omvangvandeboomkwekerij maakt hetvoor fabrikantenvaak
onrendabel enderhalve niet interessant eentoelating aantevragen.Bovendien isstaminjectie inde
opkweekvanlaanbomeneenexperimentele toedieningstechniek. BijeenEuropesetoelatingsaanvraag zou
niet alleen hetmiddel,maar ook detoedieningmethodiek getoetst moetenworden.Naarverwachting zal
aanvraagvandeactieve stof op Europees niveauplaatsvinden,terwijl detoelatingvande
toedieningstechniek uiteindelijk opnationale niveauzalplaatsvinden12.
Eenander puntvanaandacht isdat steeds meer middelenkomentevervallen.ZoismiddelA,dat
als meest effectieve middel inhetonderzoek naarvoren kwam,opverzoek vandetoelatinghouder per
januari 2003 vervallen.Wellicht kaninoverlegmetArcadisgezocht worden naarmogelijke oplossingen
omdat deBomendienstvandezeorganisatie dezelfde werkzame stoftoepast inhet openbaargroen.

4.2.2.3 Verbeteren injectietechniek
Staminjectie alstoedieningtechniek brengt blootstellingrisico's metzichmeeomdat er met
geconcentreerde middelenwordt gewerkt. Indeveldproeven zijntweeinjectie-methodentoegepast, n.l.
injecteren onder druk eninjecteren(vrijwel) zonder druk. Injecterenonder druk brengt extra problemen met
zichmee:
- Vergroot risico dater eenkleine hoeveelheidgeconcentreerd middelterugloopt natoediening.Dit
ismilieutechnisch ongewenst maarverhoogt ook hetblootstellingsrisico voor dekweker alserin
hetgewas regelmatigwerkzaamhedenwordenverricht(re-entry).
Voorkomendat er rondom hetinjectiepunt scheurenontstaan.
Hetverdient aanbevelingdemogelijkheden vaneengeschikte toedieningstechniek vooralte zoekenineen
lagedruk systeem.Injecterenvanmiddelenonder lagedruk reduceert blootstellingsrisico's. Aandachtspunt
bijdelagedruk injectiemethodiek ishetopdejuiste diepte (inhetactieve hout)inbrengenvanhet middel
omophopingvanmiddel indedirecte omgevingvandeinjectieplaatstevoorkomen.Hetverdient
aanbevelinghetonderzoek te richten opeenmethodiek waarbij eenhoeveelheid(bijv.ineencapsule)
bestrijdingsmiddel wordt aangeboden endeboom hetmiddel geleidelijk viadezuigspanningop kannemen.
4.2.2.4 Juiste injectieplaats
Uitdeproeven bleek dat debeschadigingen aandestam(injectiegaten) noglangetijdzichtbaar blijvenen
er kansbestaat dat debast rondom hetinjectiepunt scheurtjes of eenafwijkende kleur heeft. Hetverdient
aanbevelingdeinjectieplaats zolaagmogelijk te kiezen,bijvoorbeeld indewortelhals vandeboom.Juistin
dewortelhals bevindt zichhet'kruispunt'vanvaat-enbastbundels die behulpzaamkunnenzijnvooreen
optimaleverdelingvandetoegediende middelenindeboom.Tegelijkertijdvoorkomtdit hetprobleemdat
detoedieningspunten indeboomgoedzichtbaar blijven.Bevindingenuitonderzoek indeVerenigde Staten
dienenhiervoor benutteworden13.

12

Mededeling NBvB,oktober 2002.
Internverslag,project 311418: Perspectievenstudie vanstaminjectie vanfungiciden inlaanbomen, A.J.
vanKuik,Boskoop, 2000
13
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