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Vuur

Dompelproef

Bij de vuurproef in lelie is gestart met een standaard bespuiting. Daarna is of doorgegaan
met de behandeling, of een biologisch middel gebruikt, of is er vroeg gestopt. Deze proef
is ook in 2016 uitgevoerd, toen met soms wat
andere samenstellingen. Uit de proef van 2016
kwam naar voren dat wanneer er vroeg werd
gestopt met de standaard bespuitingen en over
werd gegaan op een biologisch middel, dat
het vuur erin ‘vloog’. Chemisch bleef de vuurdruk laag. Toch moet biologisch niet helemaal
worden afgeschreven, want de opbrengst was
maar 5 procent lager dan een standaardbehandeling. Met een volledig schema met de meeste toevoegingen werd een winst van 5 procent
gehaald op de standaardbehandeling. GMN
verwacht dat deze verschillen dit jaar dichter bij
elkaar liggen.

De open dag van gewasbeschermingstoeleveran-

Van de dompel en schuimproef is in ieder
geval te zeggen dat de lelies die geschuimd
zijn een tragere ontwikkeling hebben qua
groei. Tijdens de open dag was dit verschil al
bijgetrokken. Volgens GMN kan het eventueel komen doordat de bollen droger zijn. Wat
verder opvalt, is dat er minder bloemknoppen
zijn in de geschuimde lelies.

cier GMN kon rekenen op veel belangstelling. Op

Mijtbestrijding

Rhizoctonia

In de lelie zijn verschillende proeven gedaan
met cultivar ‘Casablanca’. Koken en dompelen
is gedaan op verschillende tijdstippen. Wat
de onderzoekers van GMN denken, is dat de
proef met Apollo mooie resultaten zal gaan
opleveren. Ook zijn er biologische producten
gebruikt, daarvan is te zien dat het wel wat
effect heeft, maar hoe groot het effect is, zal
pas te zien zijn na het rooien.

Naar de beste behandeling van Rhizoctonia in tulp is ook
onderzoek gedaan. De bodem is niet vooraf geïnfecteerd met
de schimmel, het gaat om een natuurlijke aantasting bij dit
deel van de proef. Verschillende stukken grond hebben wel
of geen bodembehandeling gekregen. Ook de samenstelling
van het dompelbad kan verschillen. Wat opvalt is dat bak 1
(slecht) een groot verschil laat zien met bak 4, die als beste uit
de test komt. De dompelbehandeling van de bol is hetzelfde
(1% Captosan + 1% Topsin M + 0,4% Mirage Elan), maar het
stuk grond waar de bollen van bak 4 op hebben gestaan is
behandeld en de grond van bak 1 niet. De bodem is behandeld met Montego en Monarch. Het verschil in opbrengst is
niet groot, maar het percentage gezonde bollen wel. Bij bak
4 is 85 procent gezond, tegenover 66 procent in bak 1. Daarnaast is de aantasting minder zwaar en is de kleur van de bollen ook beter. Met andere woorden: uit bak 4 komen meer en
betere, leverbare bollen.

de proeftuin konden bezoekers vele gewas- en
bolproeven met hun eigen ogen bekijken.
Tekst: Lilian Braakman
Fotografie: René Faas

OPEN DAG GMN

Leerzame proeven
Calla

Rooitijdstip
Later rooien, levert dat meer Fusarium op in de
tulp? Om antwoord te geven op deze vraag, is
er een rooiproef gedaan. Een cultivar is op drie
tijdstippen gerooid: het reguliere tijdstip dat een
kweker zou rooien, een week ervoor en een week
later. Als de tulpenbollen geen behandeling krijgen, zit er een hoog percentage Fusarium in (bij
laat rooien 12,4 procent). Met een behandeling
van Securo is het percentage Fusarium 2,6 procent bij laat rooien. De opbrengst is 6,7 kilo. Bij
normaal rooien liggen de percentages iets lager:
Fusarium 2,1 procent en opbrengst 6,1 kilo.
Wanneer een volledig bad wordt toegepast, is er
bij vroeg, normaal of laat rooien bijna geen verschil in het percentage Fusarium. Waar wel verschil
in zit, is de opbrengst. Laat gerooid: 1,8 procent
Fusarium en opbrengst 6,6 kilo. Normaal gerooid:
1,7 procent Fusarium en opbrengst 6,1 kilo.

In de calla zijn ook diverse proeven gedaan. Zo ook
met het middel Mocap waar inmiddels een toelating voor is voor calla. Omdat niet getest is wat
het effect van het middel is op de knol, heeft GMN
er een proef mee gedaan met cultivar ‘Mercedes’
omdat deze erg gevoelig is. Uit de test blijkt dat
het middel geen schade aan de calla veroorzaakt.

Naast verschillende gewas- en bolproeven op de open dag, was er ook aandacht
voor spuittechnieken. In editie 385 van BloembollenVisie zoomen we hierop in.

Omdat de export eerder om de knollen vraagt,
worden er nog proeven gedaan om de afsterving
te versnellen. Een paar van de mogelijke manieren
die GMN gaat testen zijn: mechanisch de wortels
onder de knol afsnijden, met hitte over het gewas
en hakselen op diverse tijdstippen.
In de afbroeiproef met calla waren ook verrassende
resultaten te zien. In het begin veel stikstof en dan
kali en fosfaat toedienen geeft goede resultaten.
De kwaliteit en de bloemopbrengst zijn dan hoger.
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