Bemesting

Nieuwe Pg-mix als basismeststof
Fabrikant Hydro

Agri ontwikkelde
een nieuwe Pg-mix
voor potgrondmengsels. Reden
voor PPO Bomen om
het groeieffect en
de uitspoeling te
vergelijken met de
bestaande Pg-mix. Is
de nieuwe basismeststof inderdaad
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een verbetering?

De groei van Caryopteris clandonensis ’Kew Blue’ is met de nieuwe Pg-mix (rechter twee rijen) beter
dan met de oude Pg-mix (linker twee rijen).

Tabel 1 vermeldt de uitspoelingsresultaten van een behandeling met 1 kg oude Pgmix en 1 kg nieuwe Pg-mix per m3 potgrond. In tabel 2 zijn de resultaten opgenomen van een behandeling met 2 kg nieuwe
Pg-mix per m3 potgrond, waarbij vanaf
begin juli het bijmesten via fertigatie start-

te. De samenstelling van de gefertigeerde
oplossing was: 8,4 mmol N, 0,4 mmol P en
1,9 mmol K per l water. Bij een andere behandeling met dezelfde hoeveelheid Pg-mix
is vanaf half juli gefertigeerd, vanaf het moment dat het gemeten N-niveau in de potgrond lager dan 2 mmol/l werd. In de-
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Tabel 1. Uitspoelingspercentages van de toegediende meststof (per m3 potgrond) na
acht teeltweken.
Behandeling
1 kg oude Pg-mix
1 kg nieuwe Pg-mix

Overige bemesting
Geen
Geen

N-uitspoeling
31
14

P-uitspoeling
36
36

K-uitspoeling
31
24

Tabel 2. Percentages N- en P-uitspoeling van de toegediende meststof (per m3 potgrond) na 14 teeltweken.
Behandeling
2 kg nieuwe Pg-mix
2 kg nieuwe Pg-mix
0,5 kg oude Pg-mix

Overige bemesting
Fertigatie vanaf begin juli
Fertigatie vanaf half juli
3 kg Osmocote Plus

N-uitspoeling
kg/ha
%
53
21
46
18
38
24

P-uitspoeling
kg/ha
%
14
32
12
30
8
16
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PPO Bomen in Boskoop voerde in opdracht van meststoffenfabrikant Hydro
Agri Benelux bv in Vlaardingen een onderzoek uit naar de werking en de uitspoeling
van een nieuwe Pg-mix als basismeststof
voor potgrond. Met het nieuwe product,
Pg-mix Control (15+10+20+spoorelementen) wil Hydro Agri de stikstofuitspoeling ten opzichte van de bestaande Pgmix (15+10+20+spoorelementen) sterk
terugdringen. PPO stelde zich als doel de
uitspoeling van stikstof (N), fosfaat (P) en
kalium (K) vast te stellen bij verschillende
manieren van bemesting. Daarnaast werden de bemestingseffecten op de gewasgroei van Caryopteris clandonensis ’Kew
Blue’ bestudeerd.
De proef bij PPO in Boskoop gebeurde bij
een teelt in 2 l container, vanaf eind mei tot
en met begin september 2000. Daarbij is
zowel de oude als de nieuwe Pg-mix gebruikt. Het proefjaar kenmerkte zich door
een relatief koude maand juli met enkele
neerslagpieken. De neerslag in de overige
maanden was gelijkmatig verdeeld, zodat
de potgrond de meeste regen kon bufferen
en over het algemeen weinig doorspoelde.
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Ziekten/plagen

Alleen ger
houdt jenever

zelfde tabel zijn ook de resultaten van
een gangbare behandeling, met de gecontroleerd vrijkomende meststof Osmocote Plus (werkingsduur drie tot vier
maanden), weergegeven.

Wettelijke norm
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Na het analyseren van het drainagewater bleek dat bij de nieuwe Pg-mix
aanzienlijk minder N uitspoelde dan bij
de oude Pg-mix. Bij de nieuwe mix
spoelde 14% van de toegediende N uit,
bij de oude ruim het dubbele namelijk
31%. De uitspoeling van P en K liet
slechts kleine verschillen zien, bij de
nieuwe mix was de uitspoeling minder
dan bij de oude. Osmocote spoelde het
minst van alle behandelingen uit.
Voor een volledige containerteelt met
de nieuwe Pg-mix (1 en 2 kg/m3) of met
Osmocote bleef de stikstofuitspoeling
onder de wettelijke norm van 70 kg N
per ha. Bij de toepassing van 2 kg nieuwe PG-mix werd voor fosfaat een overschrijding van de wettelijke norm, 10
kg P per ha, geconstateerd. De fosfaatuitspoeling bij Osmocote bleef onder
deze norm.
Uit de proef bleek verder dat de planten met de nieuwe Pg-mix, in vergelijking met de oude Pg-mix, zwaarder en
groter werden. Bovendien was de vertakking beter. De gewasgroei bij de Osmocote-behandeling bleef daarentegen
achter bij de behandeling met 2 kg nieuwe Pg-mix en fertigatie. Aan het einde
van het groeiseizoen was er bij de Osmocote-behandeling een voedingstekort, met als gevolg een kleiner gewas.
Met laatstgenoemde behandeling zijn
in het gewas tevens de hoogste nutriëntgehalten gemeten.
Samengevat geeft de nieuwe Pg-mix,
Pg-mix Control 15+10+20+spoorelementen, een beter groeiresultaat dan de
bestaande Pg-mix 15+10+20+spoorelementen. Op basis van dit onderzoek
wordt de nieuwe Pg-mix daarom sterk
aanbevolen voor gebruik in potgrond■
mengsels.
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De jeneverbesmineermot kan aanzienlijke schade aanrichten in diverse
coniferen, met name in Juniperus.
Wanneer kan de aantaster het meest
effectief worden bestreden?
PPO zocht naar een antwoord.

De jeneverbesmineermot (Argyresthia
trifasciata) kan de toppen van Juniperus zodanig aantasten, dat de conifeer
binnen enige jaren helemaal bruin
wordt. Het aantasten gebeurt als volgt:
vrouwtjesmotten leggen eieren op de
jonge scheuten, waarna de uitgekomen
rupsen zich in de schubben naar binnen
vreten. De rupsen verhuizen een aantal
keren naar andere scheuten en overwinteren daar ook in. Vandaar dat de
rupsen ook wel mineerders worden genoemd.
Aangevreten toppen verdrogen na
verloop van tijd en verkleuren vervolgens bruin. Eenmaal in de toppen, zijn
de rupsen met chemische middelen
moeilijk of niet meer te bereiken.
Daarom is het bestrijden van net uitgekomen rupsen (eirupsen) het meest effectief.
In een proef met Juniperus virginiana
’Skyrocket’ en J. media ’Pfitzeriana
aurea’ testte PPO Bomen de toegelaten
middelen Nomolt (teflubenzuron), Dimilin (diflubenzuron) en Turex (Bacillus thuringiensis). Andere behandelingen gebeurden met middel x (nog niet
toegelaten) en met water. Alle middelen
werken selectief zodat zij passen in een

Waardplanten jeneverbesmineermot
Chamaecyparis lawsoniana ’Columnaris’,
’Lane’, ’Minima Glauca’, ’Stewartii’ en
’Tharandtensis Caesia’; Ch. obtusa
’Pygmaea’, Ch. pisifera ’Filifera Aurea’,
Cupressocyparis x leylandii, Juniperus
chinensis ’Olympia’ en ’Keteleeri’;
J. horizontalis ’Wiltonii’, J. x media
’Blaauw’, ’Hetzii’, ’Pfitzeriana’, ’Pfitzeriana Aurea’, ’Plumosa Aurea’ en ’Old Gold’;
J. sabina ’Tamariscifolia’, J. squamata
’Blue Star’, J. virginiana ’Grey Owl’ en
’Skyrocket’; Microbiota decussata, Thuja
occidentalis ’Holmstrup’, ’Rheingold’ en
’Rosenthalii’; Th. plicata ’Atrovirens’.
Bron: Plantenziektenkundige Dienst,
Wageningen
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geïntegreerde gewasbescherming.
In juni zijn wekelijks vier bespuitingen
uitgevoerd, om er zeker van te zijn dat de
rupsen daadwerkelijk gedood konden
worden voordat zij aan hun vraattochtjes door de scheuten begonnen. Een jaar
later, in maart en april, zijn de bruine toppen (lees: lege mijnen) geteld.
Uit de proef bleek dat Nomolt voor een
zeer goede bestrijding zorgde (grafiek 1).
’Skyrocket’ liet helemaal geen aantasting
van de mot zien. Middel x werkte vrijwel
even goed als Nomolt. Turex werkte
minder goed dan Nomolt en middel x.
Dimilin werkte zeer slecht. Voor de bestrijding is dus één goed werkzaam
middel op de markt, maar dit is – vanwege mogelijke resistentie – niet zaligmakend.

Plakval
De jeneverbesmineermot maakt slechts
één vlucht per jaar. Meestal is dat in de
maand mei. Het is belangrijk om in deze
periode in te grijpen, want de mot legt
dan tevens eieren. Bij Plant Research
International (PRI) in Wageningen is
onderzocht welke feromonen (geurstoffen) gebruikt kunnen worden om de mot
in de vliegperiode te vangen. Vrouwtjesmotten geven een feromoon af dat mannetjesmotten aantrekt. In principe wordt
met één bepaald feromoon slechts één
soort mot gevangen.
Voor het onderzoek zijn de afgelopen
jaren poppen verzameld die verder in het
PRI-laboratorium werden gekweekt. Dit
onderzoek werd bemoeilijkt door onder
meer het uitkweken van sluipwespen.
Sluipwespen hadden dikwijls al vóór het

