BOOMKWEKERIJ

PLANTGROEIREGULATOREN VOOR GROEIEN BLOEIREGULATIE IN BOOMKWEKERIJ
GETEST IN DE PRAKTIJK

BS

In 2014 werden op het PCS de mogelijkheden van diverse (experimentele) middelen getest op vijf
boomkwekerijgewassen. De resultaten hiervan werden gepubliceerd in S&G 19
9 van 15 november
2014. De meest veelbelovende producten werden in 2015 op dezelfde gewassen
uitgetest op
ssen
sen uitget
bedrijfsniveau. Hoofddoelstellingen waren het remmen van de lengtegroei
eventueel een
oei
ei om eventuee
eventue
snoeibeurt uit te sparen en het stimuleren van vertakking. Deze proeff gebeurde op de
boomkwekerij van Willy De Nolf en is een samenwerking tussen de
Boomkwekerij en het
e Afdeling Boo
Boomk
Kennisplatform Plantenfysiologie.

Tabel 1: Overzicht van de geteste
eteste
te producten
producten, gewassen
gew
en toepassingstijdstippen
Productcode

Dosis
(cfr.
2014)
r. 201

Toegepast
op
oege

Tijdstip toepassing Doel

Pr 48 (*)

B3

+LELVFXV
+

wk 21 + 23

Remmen

6SLUDHD JHVQRHLG
6SL

wk 23 + 25

Remmen

&RUQXV JHVQRHLG

wk 31 + 35

Remmen

6SLUDHD JHVQRHLG

wk 23 + 25

Remmen

&RUQXV JHVQRHLG

wk 31 + 35

Remmen

+LELVFXV

wk 21 + 23

Remmen

)RUV\WKLD

wk 23 + 25

Remmen
Vertakking

C
op
yr
ig
ht

Groeiregulatoren
Voor het remmen van de lengtegroei
werden de 3 producten (Pr 48, 49, 50)
die in 2014 aan bod kwamen ook
opgenomen in de proef. Deze groeiremmers kunnen opgedeeld worden in 2
types volgens hun actieve stof. Een
eerste type blokkeert de biosynthese
van gibberellines. Hierdoor daalt het
gehalte gibberellines in de plant,
waardoor cellen minder strekken en de
plant kleiner blijft. Een tweede type
actieve stof bevordert de productie van
an
ethyleen, een hormoon dat ook de
e groei
kan inhiberen. Het is echter ook
k een
hormoon dat zorgt voor veroudering
oudering
ing en
e
snel schade aan het gewas
as kan
n geven
(zoals bladvergeling en
n bladval).
dval). Om de
vertakking te bevorderen,
rderen,
deren, werd opnieuw
een cytokinine (Pr
Prr 51) opgenomen in de
proef. Dit hormoon
moon
on bevordert de
celdeling, wat kan
n zorgen voor
voo een
verhoogde uitloop van knoppen
waarknopp wa

AV

$QQHOLHV&KULVWLDHQV)LOLS5\V

Prr 49

Pr 50

C2

T2

Pr 51

F1

2VPDQWKXV

wk 23 + 25

Pr 51 + Pr 48 (*)

F1 + B3

2VPDQWKXV

wk 23 (F1) + 25 (B3) Vertakking

3UHUNHQGLQD]DOHD

V Figuur 1 2YHU]LFKW YDQ GH SURHIRSVWHOOLQJ YRRU +LELVFXV OLQNV HQ 6SLUDHD UHFKWV
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Groeiremming bij Hibiscus, Spiraea,
Forsythia en Cornus
Alle geteste producten voor groeiremming gaven een signiʖcante werking op
de geteste gewassen.

Planthoogte (cm)

‘Azurri’

‘Pink Chiffon’

Controle

104 ± 9 a

89 ± 5 a

Pr 48

79 ± 10 c

82 ± 6 b

Pr 50

96 ± 10 b

82 ± 7 b

9erscKiOOeQGe OeWWers Qa Ge SOaQWKRRJWe WRQeQ siJQiɐcaQWe YerscKiOOeQ WReWs YaQ 7XNe\
S 
Tabel 3: Gemiddelde planthoogte van Spiraea op 09/07/15 en 11/08/15 (5 en 10
weken na de 1ste behandeling) (gem ± stdev)
Planthoogte (cm)
9/07

Planthoogte (cm)
11/08

Controle

45 ± 6 a

5 ±4a
55

Pr 48

39 ± 3 b

45 ± 5 b

Pr 49

37 ± 3 b

43 ± 5 b

Q siJQiɐcaQWe Yersc
YerscKiOOe
9erscKiOOeQGe OeWWers Qa Ge SOaQWKRRJWe WRQeQ
YerscKiOOeQ WReWs YaQ 7XNe\
S 

ao
op 0
09/07/15 en 11/08/15 (5 en 10
te van Forsythia
Tabel 4: Gemiddelde planthoogte
g) (gem ± s
stdev)
weken na de 1ste behandeling)

Controle
Pr 50

C
op
yr
ig
ht

Bij +iEiscXs werken beide geteste
producten goed, en zien we duidelijk dat
ook de cultivar een rol kan spelen in hoe
sterk een product kan werken. De
cultivar ‘Azurri’, die iets sterker groeit
dan ‘Pink Chiffon’, wordt sterker geremd
door Pr 48 (tabel 2). Voor beide cultivars
was de remming nog net niet voldoende
de
om een nieuwe insnijbeurt in augustus
stus
uit te sparen.

Planthoogte (cm)

BS

Proefopzet
Vijf verschillende gewassen (+LELVFXV
V\ULDFXV ’Azurri’ en ‘Pink Chiffon’,
6SLUDHD MDSRQLFD ‘Pink Parasols’,
)RUV\WKLD LQWHUPHGLD 'Weekend', &RUQXV
sericea 'White Gold', 2sPaQWKXs
EXrNZRRGii) werden behandeld met vier
verschillende producten (Tabel 1). De
gebruikte dosis was deze die in 2014 de
beste resultaten opleverde. De planten
werden 2 keer behandeld met telkens 2
of 4 weken tussen. Per object werd een
proefveld van 25 tot 50 m² gebruikt. Alle
planten werden buiten op het containerveld behandeld, behalve +iEiscXs die in
de serre bleef tijdens de volledige teelt
(Figuur 1). 6Siraea werd na een snoeibeurt in april naar buiten gebracht om
te behandelen en &RrQXs na een
snoeibeurt in mei. Er werd telkens
behandeld wanneer er duidelijk
zichtbare scheuten en groei was.

Tabel 2: Gemiddelde planthoogte bij Hibiscus op 9/07/15 (7 weken na de 1ste behandeling) (gem ± stdev)

AV

door de plant meer vertakt.

6Siraea die behandeld werd
d met Pr 48
en 49 is duidelijk korterr dan de controle,
bovendien is het effect
ect sterker
ker bij de
tweede opmeting (11/08) dan bij de
eerste (9/0) (tabel
abel
bel 3, ʖguurr 2).

Planthoogte (cm)
9/07

Planthoogte (cm)
11/08

79 ± 6 a
7

103 ± 7 a

66 ± 5 b

88 ± 5 b

Ge OeWWers
eWWers Qa Ge SOaQWKR
SOaQWKRRJW
9erscKiOOeQGe
SOaQWKRRJWe WRQeQ siJQiɐcaQWe YerscKiOOeQ WReWs YaQ 7XNe\
S 

5:: Gemiddelde planthoogte
van Cornus op 15/09/15 (7 weken na de 1ste
Tabel
bel 5
p
behandeling) ((gem ± stdev)
Planthoogte (cm)

Controle
Contr

75 ± 5 a

Pr 48

59 ± 6 b

Pr 4
49

56 ± 5 b

9
9erscKiOOeQGe OeWWers Qa Ge SOaQWKRRJWe WRQeQ siJQiɐcaQWe YerscKiOOeQ WReWs YaQ 7XNe\
S 

Net zoals bij de screeningsproef
creeningsproef
cr
eeningspro op het
PCS in 2014, is er een
goede
en
n heel goed
werking van Pr 50 qua groeire
groeiremming bij
)Rrs\WKia. Het verschil in hoogte
op het
h
eerste meettijdstip (9/07) blijft behouden op het tweede meettijdstip (11/08),
maar wordt niet versterkt (tabel 4,
ʖguur 3). De behandelde partij was ook
meer uniform in groei.

De &RrQXs planten die behandeld
werden met Pr 48 en Pr 49 zijn duidelijk
een stuk korter dan de controle en
hebben een ideale commerciële grootte.
Beide producten remmen de groei even
goed (tabel 5, ʖguur 4).
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V Figuur 2 6Siraea RS   ZeNeQ Qa Ge eersWe EeKaQGeOiQJ &21 cRQWrROe
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Geen effect op vertakking bij Osmanthus
De hoofddoelstelling voor 2sPaQWKXs is
het stimuleren van de vertakking. In
tegenstelling tot vorig jaar hadden de
geteste groeiregulatoren echter geen
effect op het aantal gevormde scheuten.
Ook de planthoogte werd niet beïnvloed
door de groeiregulatoren.

AV

BS

V Figuur 3 )Rrs\WKia RS   ZeNeQ Qa Ge eersWe EeKaQGeOiQJ &21 cRQWrROe

Samenvatting
In Tabel 6 wordt een samenvattend
overzicht gegeven van de effecten van
de onderzochte producten op remming
en vertakking. De resultaten tonen dat
de geteste producten
een duidelijk
duc
potentieel hebben
ebben in
i praktijkomstandigheden. Het
duidelijk dat er ook
et is ook duide
verschillen
cultivars
kunnen zijn
illen tussen cultivar
cultiv
naarr groeiremming toe. O
Om een
(in augustus/
volledige
olledige snoeibeurt (i
of )Rrs\WKia
september) voo
voor +iEiscXs
+i
zouden er nog extra
over te slaan, zo
behandelingen nodig zijn, en eventueel
behandelinge
vroegere behandeling dan nu werd
een vvroege
uitgevoerd. Een nog iets korter gewas is
uitgev
uitgevoe
Voor &RrQXs en 6Siraea
hier gewenst.
g
was de behaalde groeiremming wel
w
wa
voldoende. Uit de proef met 2sPaQWKXs
blijkt dat het stimuleren van vertakking
met groeiregulatoren in de praktijk een
moeilijke opdracht blijft.
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V Figuur 4 &RrQXs RS   ZeNeQ Qa Ge eersWe EeKaQGeOiQJ &21 cRQWrROe
RQWrROe

Tabel 6: Samenvattende tabel met de effecten van verschillende
chillende plantg
plantgroeir
plantgroeiregulan Osmanthus
anthus.
toren op Hibiscus, Spiraea, Forsythia, Cornus en
ROe
 JeeQ eIIecW  siJQiɐcaQW YerscKiO PeW cRQWrROe
Gewas
+iEiscXs
6Siraea
)Rrs\WKia
&RrQXs

2sPaQWKXs

Pr 48

Pr 49

Pr 50

Pr 48+51

+

/

+

/

+

+

/

/

/

/

+

/

+

+

/

/

0

/

/

0

De volgende stap in de toepassing van
groeiregulatoren op bedrijfsniveau, is de
erkenning van de producten voor
gebruik in de boomkwekerij en de
sierteelt algemeen. Hiervoor worden in
de loop van 2016 GEP-proeven opgestart op het PCS. Q
Onderzoek met steun van de Vlaamse Overheid, het
Agentschap Innoveren & Ondernemen, de Europese Unie,
de Provincie Oost-Vlaanderen, Boerenbond, AVBS, dé
sierteelt- en groenfederatie, de Koninklijke Maatschappij
voor Landbouw en Plantkunde en KBC Bank &
Verzekering.

Voor u gekiekt!
V

Kom snel en eenvoudig te weten welke plaag op deze 9iEXrQXP vraatschade aangericht heeft aan de oudere bladeren,
door een kijkje te nemen op de ‘PCS ziekten en plagen’ app
via www.ziektenenplagen.be.
Meer informatie over de ‘PCS ziekten en plagen’ app kan u
vinden op onze website www.pcsierteelt.be.

Foto: 23 februari 2016

Sierteelt&Groenvoorziening 5 • 15 maart 2016

23

