ONDERZOEK

Open middag PPO Lisse

Interessante onderwerpen
over zomergewassen
• TEKST EN FOTO

: PPO

Vrijdagmiddag 8 september zijn er bij PPO Lisse weer veel interessante
onderwerpen uit het onderzoek te zien. Ditmaal staan de zomergewassen
lelie, gladiool en Zantedeschia centraal, maar ook diverse andere onderwerpen zoals het gebruik van feromonen krijgt uitgebreid de aandacht. Op
het veld en in de schuur zijn tal van nieuwe ontwikkelingen te zien en te
beluisteren. Verlenging van spuitlicentie is deze middag ook weer mogelijk.
Een bezoek aan de middag levert een schat aan nuttige informatie op.
GLADIOOL

Telers, toeleveranciers, bestuurders en
andere belanghebbenden zijn welkom
om met onderzoekers in discussie te
gaan over de voortgang en de resultaten
van het onderzoek.

Onkruidbestrijding
Voor vervanging van de toepassing met
Dosanex worden verschillende alternatieve middelen en doseringen met
elkaar vergeleken.

LELIE

Bladaaltjes
Het is niet bekend of er verschil is in
gevoeligheid voor bladaaltjes tussen verschillende cultivars. In deze proef is een
partij zwaar aangetaste Oriëntals geplant naast gezonde andere lelies. Tijdens de teelt wordt onderzocht of aaltjes overgaan in het gezonde plantgoed.
Vuur
Om het gebruik van middelen te beperken onderzoeken we of starten met een
lage dosering voldoende bescherming
tegen vuuraantasting oplevert en tevens
het gebruik beperkt.
Beheersstrategie ziekten, plagen en onkruid
In deze omvangrijke proef wordt gezocht naar een combinatie van maatregelen om problemen, zoals Vuur,
Rhizoctonia, Pratylenchus, bladaaltjes,
bollenmijt en onkruid binnen de leliebollenteelt het hoofd te bieden.
Bijvoorbeeld: inzet van antagonisten
tegen bodemziekten, afdekken tegen
onkruid, optimaliseren warmwaterbehandeling en timing bespuitingen.

ZANTEDESCHIA

Virusverspreiding
Nagegaan wordt hoe virusoverdracht
door luizen het best is te voorkomen,
onder andere door tijdstippen van de
bespuiting te variëren en door het weg-

TOP-SOIL PLUS

Door een uitgekiende vruchtwisseling
binnen een bedrijfssysteem met bloembollen, boomkwekerijgewassen en
zomerbloemen, wordt inhoud gegeven
aan niet-chemisch bodembeheer van
de bodemgezondheid.

laten van minerale olie tijdens de bloei.
Aantasting bollenmijt
Tijdens de bewaring is een droge heetstookbehandeling gegeven om bollenmijt op de knol te doden. Op het veld is
de overleving van de knollen te zien.

De Open Middag is te bezoeken op
8 september a.s. tussen 13 en 17 uur
aan de Prof. Van Slogterenweg 2 in
Lisse (te bereiken via de Westelijke
Randweg/Heereweg tussen Lisse en
Sassenheim; naast Tuincentrum
Overvecht). Voor meer informatie:
Kees van Nes 0252 – 462121.

VERLENGING SPUITLICENTIE

In samenwerking met het Wellantcollege wordt weer de mogelijkheid geboden om via
het bezoek aan de open middag één kennisbijeenkomst te volgen voor verlenging van
de spuitlicentie (thema Veiligheid en teelt).
Dit is nodig voor de verlenging van de spuitlicentie:
- aanwezig zijn vóór 13.30 uur (opgave vooraf is niet nodig)
- tonen van een geldige spuitpas
- betaling € 50,-( te voldoen via machtiging)
- de inleiding volgen en in totaal 3 uur aanwezig zijn om de proeven te bezoeken
Inlichtingen over het spuitlicentie-programma zijn verkrijgbaar bij Marco Hakker van
het Wellantcollege: 030 63 45 288. De website: www.erkenningen.nl geeft meer
informatie over het verlengen van spuitlicentie.
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