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Hoe komt spuitmiddel in spui terecht?
Te vaak worden in de glastuinbouw gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater aangetroffen. de belangrijkste emissieroute voor deze middelen is
via spui van drainwater. dit geldt niet alleen voor middelen die worden gedruppeld,
maar ook voor ‘spuitmiddelen’ (toegediend
als gewastoepassing). de vraag is hoe deze
middelen in het drainwater en vervolgens
in het spui terecht komen en om hoeveel
middel het gaat.
Uit onderzoek met tomaat is gebleken dat
30 tot 50% van een middel niet op de plant

terecht komt. Met proeven met gele kleurstof (zie foto) is aangetoond hoe het middel
op het substraat en in de goot terecht komt
en via afdruip van de stengel in de mat.
Tot ongeveer 10% van de middelen komt direct of indirect via afdruip in de mat en goot
terecht.
Dit is verlies en een direct emissierisico. Dit
verlies is te beperken door het dichtzetten
van de onderste spuitdop. Hierdoor gaat 15
tot 40% minder middel verloren en wordt de
helft minder middel in de mat aangetroffen.
Ook kan een teler met minder spuitvloeistof

spuiten waardoor er minder of geen afdruip
plaatsvindt.

Chrysanten op substraat en nu ook op water
Het project Chrysantenteelt op substraatbedden ontwikkelt een aantal systemen voor
chrysanten los van de ondergrond. In Onder
Glas (december 2009) zijn deze systemen
uitgebreid beschreven. Vanaf mei 2010 zullen we daarnaast ook een aantal substraatloze systemen gaan onderzoeken.
Op kleine schaal zetten we proeven op met
een drijvend systeem (in samenwerking met
Cultivation Systems), een waterfilm techniek
(in samenwerking met NGS) en wortelbesproeiing (in samenwerking met Van Zaal To-

taaltechniek, Royal Van Zanten en Revaho).
De proeven (gefinancierd door Senter Novem)

zijn een eerste, soms hernieuwde, kennismaking met de systemen. Voor alle systemen
moeten nieuwe structuren ontwikkeld worden
om omvallen te voorkomen bij direct stekken.
Het onderzoek richt zich vervolgens op de
ziektegevoeligheid van de systemen. We gebruiken in deze substraatproeven oud water
dat rijk is aan Pythium om hoge ziektedruk te
veroorzaken.
We kijken ook naar de perspectieven van de
systemen. Leveren de systemen voldoende
teeltkundige potentie in kwaliteit en snelheid?

Gespecialiseerd panel voor hete pepers
Wageningen UR Glastuinbouw heeft verschillende panels om smaakonderzoek uit te voeren. Behalve een consumentenpanel, verschillende expertpanels en het Kidspanel, hebben
we ook een gespecialiseerd panel voor hete
pepers.
Enkele leden van dit panel hebben een band
met Indië. De smaak van hete pepers brengt
bij deze mensen veel herinneringen boven.
Zij eten zelf veel hete pepers en gebruiken
die ook veel in allerlei gerechten. Aangevuld
met enkele andere personen vormen zij ons

gespecialiseerde sensorische panel voor hete
pepers.
We hebben met deze liefhebbers onze tanden
gezet in Madame Jeanette, Tjabee Rawit en
verschillende Jalapeno’s. Suiker en droog
brood zijn dan wel nodig!
Het panel kan, los van de heetheid, verschillende aromatische componenten benoemen
en de mate van zoetheid, zuurheid en bitterheid vaststellen. Enkele leden van dit panel
brachten in maart een bezoek aan een bedrijf
dat zich gespecialiseerd heeft in het telen van

bijzondere groenten zoals hete pepers. Ted
van Heijningen van Eminent Seeds vertelde
hoe hij dit specialisme heeft ontwikkeld.

Project Toepassing van Aquanox van start
Productschap Tuinbouw heeft groen licht
gegeven voor een onderzoek naar de toepassingen van aquanox. Binnen dit project kijken we samen met Reinders Vernevelings- en
Ontsmettingstechniek naar de werking van
dit middel tegen diverse ziekten en plagen in
de vruchtgroente- en sierteelt en diverse mogelijkheden als ontsmettingsmiddel. Ook kijken we naar de effectiviteit van toepassingen
tijdens de teelt en in de naoogstfase.

Aquanox is een middel dat ter plaatse op
een bedrijf kan worden geproduceerd met
een speciaal apparaat. Deze produceert een
elektrochemisch geactiveerde oplossing van
onthard leidingwater en keukenzout. Hieruit
wordt een zeer fijne nevel met een oxiderende werking gemaakt waardoor micro-organismen zijn af te doden.
Het middel is biologisch afbreekbaar en vervalt tot water. Het Ministerie van VROM staat

sinds 1 december 2009 officieel het gebruik
van dit middel toe. In de biologische teelt is
echter alleen het gebruik als ontsmettingsmiddel toegelaten.
Het onderzoek richt zich eerst op een brede
screening van een aantal belangrijke ziekten
en plagen om vervolgens in proeven met tomaat en roos de werking te onderzoeken. In
het najaar starten we met de eerste proeven
in de naoogstfase.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: José Frederiks • Office Manager Wageningen UR Glastuinbouw • telefoon: 0317-483878 • e-mail: Jose.frederiks@wur.nl
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