VGB werkt aan plan van aanpak Rusland

Innovatie spuitmachine voor onderzoek

Schuimen en bolcoaten thema’s open middag bolontsmetting
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AALSMEER – Brancheorganisatie VGB gaat met ketenpartijen, fyto-autoriteiten, kennisinstellingen en ondernemers een plan van aanpak maken om
tot oplossingen te komen in de kwestie met Rusland. De sector ondervindt
hinder van de strengere Russische fytosanitaire controles op Nederlandse
bloemen. VGB-directeur Robert Roodenburg vindt dat de Russen ‘een punt
hebben als het gaat om organismen in Nederlandse bloemen die zij niet
willen’. “Zij mogen, net als Nederland dat doet voor producten die hierheen
komen, bepalen wat de importeisen zijn. Wij moeten er voor zorgen aan
die eisen te voldoen.” FloraHolland gaf eerder aan bezorgd te zijn over de
situatie die is ontstaan sinds de strengere Russische grenscontroles. CEO
Lucas Vos: “De eerste gevolgen zijn merkbaar. We constateren een terugloop in omzet van bepaalde soorten bloemen die veel naar Rusland gaan.
Een zorgelijke situatie.”
NAGELE – DLV Plant heeft een innovatieve spuitmachine ontwikkeld om onderzoek te kunnen doen naar en demonstraties te geven
van verschillende spuittechnieken. De machine is naast de conventionele spuittechniek uitgerust met luchtondersteuning, luchtvloeistofdoppen en WingsSprayer. Dinsdag 25 augustus werd de machine gedemonstreerd bij een loonbedrijf in Nagele. Van verschillende
spuittechnieken is veel bekend over het eﬀect op druppelgrootte en
emissie, maar er is onvoldoende bekend over de relatie tussen spuittechniek en de eﬀectiviteit van een bespuiting bij allerlei gewas-organisme-combinaties. Het doel is om met deze spuitmachine te werken aan verdere optimalisatie van techniek, gewas en middel. De
teler kan hiermee zijn gewasbeschermingsresultaten optimaliseren,
chemiefabrikanten kunnen de toepassing van hun middel verﬁjnen
en de druk op het milieu zal afnemen.

Foto: PR

Zoektocht naar veroorzaker van
herinplantziekte bij pioenen
ZWAAGDIJK – De bolontsmetting van tulpen staat komende periode
voor de deur. Op 16 september kunnen bloembollentelers zich voorbereiden bij Proeftuin Zwaagdijk. Tijdens de open middag bolontsmetting
worden de perspectieven van schuimen en bolcoaten toegelicht. De
open dag is van 13.00 tot 17.00 uur en kan meetellen voor spuitlicentieverlenging. Incotec licht haar bolcoatingsmethode toe. Net als fabrikanten als Bayer CropScience, ADAMA, BASF en toeleverancier Agriﬁrm
Plant laat het bedrijf de resultaten zien van proeven, uitgevoerd in teeltseizoen 2014/2015. Tijdens de open middag zullen zowel de gezonde als de zieke bollen per behandeling getoond worden. Ook proeven
met schuimbehandelingen komen aan de orde. Tevens worden er twee
lezingen gehouden. Deze starten om 13.15 uur en worden om 14.30
uur herhaald. Agriﬁrm Plant verzorgt een lezing over het schuimen van
bollen in plaats van dompelen. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vertelt over het onderzoek samen met telers naar het voorkomen van erfafspoeling.

Nieuwe middelen toegelaten: Montego
en Signum
EDE – Het Ctgb heeft twee nieuwe middelen toegelaten voor de bloembollensector. Het eerste middel is Montego op basis van de werkzame stof
pencycuron. Dit is een schimmelbestrijdingsmiddel tegen bodemschimmels en mag worden toegepast in de onbedekte teelt van voorjaarsbloeiende bloembol- en bloemknolgewassen en de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen. Voor het middel Signum is een uitbreiding gerealiseerd.
Dit schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stoﬀen boscalid en pyraclostrobine is toegelaten in de teelt van Zantedeschia, kuiﬂelie
(Eucomis) en sieruien (Allium).

ZWAAGDIJK – Zeven Noord-Hollandse ondernemers laten onderzoek
verrichten naar de oorzaak van de herinplantziekte bij pioenen. Hiervoor is vanuit het project AgriVizier een proef gestart waarbij Wageningen UR-PPO samenwerkt met studenten van het Clusius College, Proeftuin Zwaagdijk en ondernemers uit de regio. Bij een van de
ondernemers is een perceel aangeplant waar de komende jaren verschillende metingen worden verricht. De eerste metingen zijn gedaan,
maar omdat het om meerjarige teelt gaat, is het resultaat pas na enkele jaren aantoonbaar. Pioenentelers met vollegrondspercelen moeten
nu telkens uitwijken naar nieuwe percelen die verder weg liggen. Dit
brengt extra kosten met zich mee. “Het wordt steeds moeilijker om
goede percelen voor pioenen te vinden”, aldus projectleider Pieter van
Dalfsen van Wageningen UR-PPO. Behalve het zoeken naar de oorzaak,
worden ook enkele potentiële oplossingen getest, zoals biologische
grondontsmetting of het toevoegen van extra bodemleven. De proef
loopt van september 2014 tot de zomer van 2017.

Wattertechnologie in Innovatie top-100
HILLEGOM – De Wattertechnologie is in de MKB Innovatie top-100
opgenomen. Met deze technologie wordt op locatie een eﬀectief desinfectiemiddel ontwikkeld dat voortkomt uit een combinatie van water,
zout en elektriciteit. TNO heeft het desinfectiemiddel getest op bacteriën, schimmels en virussen. Op het principe heeft Watter dit jaar een
Europees octrooi ontvangen. Sinds enkele jaren passen met name lelietelers deze technologie toe. Samen met de KAVB is onderzoek gestart
na een crowdfundingsactie om na te gaan of deze nieuwe technologie ook is in te zetten bij tulp, narcis, hyacint en iris. Alle nominaties in
de MKB Innovatie top-100 zijn beoordeeld op impact voor de branche
en samenleving, originaliteit, verkrijgbaarheid, gerealiseerde omzet en
groeipotentie. Op 1 oktober wordt door de Kamer van Koophandel de
winnaar bekend gemaakt. Dit gebeurt tijdens de Dag van de Innovatie
in SugarCity Events in Halfweg.
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