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Duurzaam bioproduct in
onderzoek voor substraatteelt
Onderzoekers en fabrikanten bekijken de toepassingsmogelijkheden van
BioFoam, een nieuwe grondstof voor substraat. Uit een eerste test in het
gotensysteem blijkt dat bomen er prima op groeien.
BioFoam bestaat uit korrels die gemaakt zijn op basis van poly lactic acid,
oftewel polymelkzuur. Het bioproduct wordt voor de tuinbouw ontwikkeld door de fabrikanten Synprodo,
Synbra Technology en Klasmann
Deilmann in samenwerking met PPO
Bomen en Wageningen UR (Food &
Biobased Research). De provincie
Gelderland steunt financieel.
PPO heeft de eerste test vorig jaar
uitgevoerd met onbewerkte BioFoam:
dichte korrels die door het substraat
voor de gotenteelt zijn gemengd (15%
toevoeging). De spillen in de geslaagde proef waren Gleditsia triacanthos
’Sunburst’.
Dit seizoen is de test uitgebreid met
verschillende soorten BioFoam en in
verschillende mengverhoudingen. De
korrels zijn nu voorzien van poriën
en de toevoegingen in het gotensubstraat bedragen nu 20% en 40%.

Nog geen geïntegreerde aanpak
van Cylindrocladium
dat de plant voldoende tijd krijgt om
het middel op te nemen. Een droogtijd van één uur is dan onvoldoende.
Bij voorkeur moet het ongeveer vier
uur duren voor het middel is opgedroogd. De plant heeft dan voldoende
tijd gehad om het middel op te
nemen, waardoor de bespuiting een
beter resultaat zal hebben. „Het blijkt
dat de kwekers met de in Nederland toegelaten middelen wel uit de
voeten kunnen om de schimmel te
bestrijden”, aldus Windhorst.

Getest wordt behalve Gleditsia nu ook
Crataegus succulenta ’Jubilee’.
PPO gaat verder onderzoeken wat
het effect is van BioFoam op de gewasgroei. Hoe stabiel blijft het materiaal in substraat? Daarnaast wordt
gekeken naar het watervasthoudend
vermogen van de korrels met poriën.
Welke gevolgen heeft dat vervolgens
op de watergeefstrategie?
Tevens kijkt PPO naar andere
toepassingen van BioFoam, bijvoorbeeld als containerteeltsubstraat en
afdekmiddel tegen onkruid. En in
samenwerking met Wageningen UR
Glastuinbouw worden de eigenschappen van diverse soorten BioFoam
onderzocht onder laboratoriumomstandigheden.
Kwekers die willen meedenken,
kunnen contact opnemen met PPO
via ton.baltissen@wur.nl of henk.
vanreuler@wur.nl. <

Tijdstip spuiten

Bruine bladvlekken veroorzaakt door Cylindrocladium buxicola.

Echt vrij van Cylindrocladium
buxicola is eigenlijk geen enkele Buxus-kwekerij, maar met
inzet van preventieve en curatieve chemische bestrijdingsmiddelen is het wel mogelijk de
schade te beperken. Een meer
geïntegreerde oplossing is nog
niet beschikbaar.

De korrels in de testen zijn wit, maar BioFoam is in elke kleur verkrijgbaar. PPO test het product niet alleen als
substraattoevoeging, maar ook als afdekmateriaal (foto links).
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Gewasbescherming heesters

Tekst: Ketura Haveman Foto’s: Archief De Boomkwekerij

Vorig jaar kostte Cylindrocladium kwekers van Buxus veel tijd en geld. Tot en
met juni was er weinig aan de hand,
mede vanwege het droge en warme
weer. Met de komst van de regen aan
het begin van de zomer, kwam de
schimmel echter volop in actie.
Door de constante regen was het
lastig om een goed spuitmoment te
vinden, maar de kwekers moesten
wel spuiten om aantastingen te
voorkomen of in de kiem te smoren.

Ondanks de goede start van het teeltseizoen bleek het aantal bespuitingen
aan het eind van het jaar niet minder
dan voorgaande jaren.
Afgelopen jaar werd op verschillende plaatsen ondertussen onderzoek
gedaan naar werking van middelen,
tijdstip van inzetten en mogelijke
geïntegreerde oplossingen.

Middelen
Het Boomteeltkenniscentrum, een
samenwerking van Agripoli,
TreeConsult en Groeibalans, deed afgelopen jaar een middelenonderzoek
in opdracht van Treeport Zundert.
Naast de toegelaten preventieve en
curatieve middelen zijn in het onderzoek ook nog twee niet toegelaten
middelen met goed resultaat getest.
Voor beide middelen is een aanvraag
voor toelating ingediend. Waarschijnlijk komen beide middelen dit jaar
nog op de markt. De verwachting is
dat de eerste aan het begin van de

zomer een toelating krijgt en het andere middel in de loop van de zomer.
Preventief werken Flint, Ortiva,
Spuitzwavel, Maneb, Captan en
Daconil goed, zo blijkt uit het onderzoek. Daarbij is het wel belangrijk
dat het middel na een bespuiting
goed hecht. Voor een goede hechting
wordt aan de laatste drie middelen
een hechter toegevoegd. „Bij Flint en
Ortiva moeten kwekers er bovendien
alert op zijn dat deze middelen in
dezelfde groep vallen en dat er dus
gevaar voor resistentie is. Afwisseling
tussen de verschillende preventieve
middelen is daarom noodzakelijk”,
aldus Wilma Windhorst van Agropoli.
Curatief zijn goede ervaringen met
Mirage plus, Spirit en Folicur. Ook
Switch legt de schimmel stil, maar
daar zijn wel meerdere bespuitingen
voor nodig. „Geen van de curatieve
middelen, dood de schimmel echter.
Je kan de groei en het vormen van
sporen stoppen”, aldus Windhorst. Bij
het curatief spuiten is het belangrijk

Opvallend is dat in de regio Boskoop
vooral wordt ingezet op preventieve
bestrijding, terwijl in Brabant meer
wordt gekozen voor een curatieve
bestrijding. Windhorst: „Het nadeel
van preventief is de hoeveelheid
bespuitingen die nodig zijn. Vorig
jaar is er door kwekers tot wel 20 keer
gespoten.”
Curatief heeft echter ook zijn minpunten. „Op het moment van bespuiten is er vaak al een aantasting omdat
er minder frequent wordt gespoten.
Met een bespuiting kan je de aantasting vervolgens wel stilzetten, maar
niet weghalen.” Curatief zijn er echter
minder bespuitingen nodig. Kwekers
die vorig jaar uitsluitend curatief
werkten, wisten het aantal bespuitingen tot ongeveer acht te beperken.
Uiteindelijk blijkt het qua kosten in
de gewasbescherming niet zoveel
te verschillen welke strategie wordt
gekozen.
Maar niet alleen het middel, ook
de spuittechniek heeft veel impact
op de werking. Luchtondersteuning
geeft meer indringing in het gewas
en tweezijdig gekante spuitdoppen
zorgen voor een betere bedekking. Als
een spuitmachine de doppen naar
een kant heeft staan, kan het ook
helpen om het perceel twee keer te
rijden in tegengestelde richting.
Loonwerkers spuiten in veel
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