Gewasbeschermingsmiddelen spuiten
is niet zo eenvoudig. Telers willen graag
een zo groot mogelijk effect van de inzet
van middelen. Er zijn diverse factoren
van invloed op het resultaat, zoals het
weer, gewasstand, bedekking, opname
en regenvastheid. Om de effectiviteit
van gewasbeschermingsmiddelen te
verbeteren kunnen hulpstoffen worden
toegevoegd.
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Gerbert Barneveld, productmanager van Holland Fyto:
“Hulpstoffen toevoegen
heeft diverse voordelen.”
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Blijven plakken

H

ulpstoffen helpen de verbinding
te maken tussen het water, het
gewasbeschermingsmiddel en
de bodem of het gewas. Maar
een hulpstof kan ook andere voordelen opleveren. Holland Fyto heeft de afgelopen
jaren onderzoek gedaan naar diverse hulpstoffen. Gerbert Barneveld, productmanager van Holland Fyto, heeft de werking
van hulpstoffen in diverse toepassingen
onderzocht. “Ik heb gekeken naar welke
problemen er op dat moment bestonden
en welke hulpstoffen er beschikbaar waren. Zo heb ik onder andere onderzoek
gedaan naar de hulpstoffen Concrete HF
en Prolong XP. Daar zijn goede resultaten
uitgekomen.”

CONCRETE HF
Een hulpstof voor het gebruik van bodemherbiciden op met name lichte gronden
is Concrete HF. Het kan gespoten worden
voor opkomst en helpt de actieve stof
van bodemherbiciden in de grond vast te
leggen. Barneveld: “Het voordeel is dat
er meer onkruidwerking is doordat het
gewasbeschermingsmiddel langer in de
bovenlaag aanwezig blijft en minder uitspoelt naar wortelzone van het gewas.”
Onderzoek van 2014 tot en met 2018 toont
aan dat er inderdaad minder uitspoelt
naar de wortelzone. Onder andere Innoventis in Breezand heeft dit getest in beregeningsproeven in lelie, tulp en Muscari
en daarin was hetzelfde beeld zichtbaar.
Naast een positief effect op onkruidwerking was er duidelijk minder groeiremming door inspoelende bodemherbiciden
met een grovere maatsortering als resultaat. Barneveld: “Gemiddeld over de jaren
onderzoek zien we een financiële meeropbrengst van 3 procent. Dat kan duizenden
euro’s voordeel opleveren. Terwijl het
middel rond de 10 euro per hectare kost.
Dat is een goedkope verzekeringspremie.”
Concrete HF draagt dus bij aan een betere onkruidbestrijding en veelal een
hogere opbrengst. Daarnaast zorgt het
ook voor minder afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. “Dit hebben we onderzocht
op een perceel met uien. De grond blijft
lang onbedekt waardoor de kans op afspoeling het groots is. Op bepaalde delen
hebben we Concrete HF gespoten. Via de

waterafvoerroutes hebben we het water
laten onderzoeken. Waar Concrete HF is
gebruikt, vinden we minder middel terug
in het water”

PROLONG XP
Prolong XP is een hechter, uitvloeier en
indringer ontworpen om de opname, de
bedekking en de indringing van gewasbeschermingsmiddelen te bevorderen.
Holland Fyto heeft gedurende het seizoen
bladmonsters genomen van een gewas
uien waarbij Prolong XP was gebruikt
en van hetzelfde gewas zonder deze toevoeging. De monsters werden vooral na
regenrijke periodes genomen. Er zat tot
wel vijftig procent meer actieve stof van
gewasbeschermingsmiddel op het blad
als Prolong XP was toegevoegd aan de
tankmix. Prolong XP is na dertig minuten
regenvast. De druppel komt op het blad of
stengel, hecht en vloeit uit. De draagstof
(het water) verdampt en de actieve stof
blijft op het blad achter om bescherming
te bieden. Door Prolong XP komt er een
soort laagje over de actieve stof waardoor
deze water- én uv-tolerant is. Barneveld:
“Weersomstandigheden hebben daardoor
minder invloed op de werkingsduur van
middelen. Dat maakt het spuitmoment
flexibeler.”
Waar Prolong XP nog meer goed voor is,
heeft Barneveld ook onderzocht. In lelie
en tulp is onderzoek gedaan naar beperking van virusoverdracht. “Dit werd al
meerdere jaren getest in de pootgoedsector, met positief resultaat. De toepassing
van middelen om virusoverdracht in het
gewas lelie te beperken is vergelijkbaar
met het gebruik in pootgoed. De resultaten van de afgelopen drie jaar zijn zeer
bemoedigend en liggen in lijn met de
uitkomsten van het pootgoedonderzoek.”
Naar de werking van Prolong XP op beide
gewassen is drie jaar onderzoek gedaan.
De werking van de gewasbeschermingsmiddelen bleek beter als aan de standaardvirusbestrijdingsmix Prolong XP werd
toegevoegd. Barneveld: “De virusbestrijding is dus effectiever en er is minder
groeiremming. Dat zien we zeker terug in
lelie. Prolong XP is een toevoeging, geen
vervanging”, benadrukt hij. “Als minerale
olie uit de mix wordt gehaald, is dat niet
goed. Een optimaal resultaat wordt be-

haald als Prolong XP aan de tankmix voor
virusbestrijding wordt toegevoegd. Bij
tulp is de bladbedekking met fungiciden
beter.”
Doordat gewasbeschermingsmiddelen met
hulpstoffen beter hechten en uitvloeien,
en in het geval van Prolong XP beter regen- en uv-tolerant zijn, meent Barneveld
dat er veel voordeel mee te behalen is.
Niet alleen vergroten ze het optimale
spuitmoment, ook is er minder groeiremming, minder milieubelasting en betere
bestrijding van onkruiden, schimmels en
virussen. “Hulpstoffen mogen niet ontbreken in een middelenkast. Een fabrikant
van gewasbeschermingsmiddelen kijkt bij
de formulering naar het grote geheel en
niet naar specifieke gewassen. De effectiviteit van een middel is onderhevig aan
tientallen factoren, zoals waterkwaliteit,
temperatuur, luchtvochtigheid, stand van
gewas, waslaag en meer. Dat kan een fabrikant onmogelijk met één formulering
‘afdekken’. Met hulpstoffen kunnen we
de juiste verbinding maken tussen water,
gewasbeschermingsmiddel en een specifieke teelt.”

BREED INZETBAAR
De hulpstoffen Concrete HF en Prolong
XP zijn breed inzetbaar. Belangrijk is dat
de middelen als eerste in de tank gaan om
de mengbaarheid van de gehele tankmix
te verbeteren. Prolong XP en Concrete HF
zijn in bloembollen breed inzetbaar evenals in de vasteplantenteelt. Op de website
van Holland Fyto (www.hollandfyto.nl)
staat een uitgebreide beschrijving van de
werking van de middelen, hoe deze zijn te
gebruiken en de dosering.

Holland Fyto
De Holland Fyto groep is een samenwerkingsverband van acht gespecialiseerde leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen, bladmeststoffen en toevoegmiddelen. Het bedrijf
is gevestigd in Emmeloord en is actief in de
akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, glastuinbouw, boomkwekerij29enmaart
bloembollensector.
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