Agrifirm op zoek bij ROL:

Milieudruk middelen
omlaag brengen
Andere spuitschema’s, groenere middelen, in
de lelieteelt wordt naarstig gezocht naar het
terugdringen van middelengebruik en -emissie.
Tegelijkertijd moet dat antwoorden opleveren
op het krimpende middelenpakket. Dat was ook
de rode draad in de lelieproeven op het Drentse
veld van ROL in Vledder, waar onder meer
Agrifirm groenere oplossingen zoekt.
Tekst en fotografie: Hans van der Lee

O

p de eerste van de twee open dagen bij ROL is altijd
aandacht voor partijen die niet direct met de teelt
te maken hebben. Uitnodigingen gaan naar ambtenaren van gemeenten, hoogheemraadschappen
en controlerende instanties. Omwonenden wordt gevraagd
een kijkje te nemen en bestuurders zijn van harte welkom
om te bekijken welke inspanningen de sector levert om het
middelengebruik en de -emissie terug te dringen.
Joop de Hoog van Cebeco Agrochemie is door Agrifirm
gevraagd uit te zoeken welke middelen van natuurlijke
oorsprong, zoals bacterie- en zeewierpreparaten, van nut
kunnen zijn voor de lelieteelt. En passant brengt hij dat ook
bij partijen buiten de sector onder de aandacht. Zo ook eind
augustus op het proefveld van ROL.
“We zoeken naar stoffen in bijvoorbeeld zeewier, die het
afweermechanisme van lelies aanzetten”, licht De Hoog toe.
“Zo bekijken we ook of stoffen uit meststoffen, bacteriepre-
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Tagetes weert luizen, maar de groei gaat ten koste van de lelieopbrengst.

paraten en andere plantenextracten en we kijken nadrukkelijk naar middelen die in andere teelten worden gebruikt.”
Agrifirm reageert op veranderende regelgeving, zoals de
aanscherping in het gebruik van bodemmiddelen. Er liggen
dan ook proeven met een lagere dosering van Rhizoctoniabestrijders Amistar en Mirador. Ook wordt geprobeerd
de weerstand van de lelie te verhogen met meststoffen die
langzaam vrijkomen en met stoffen die gemaakt zijn van
insecten.

MANCOZEB
Verwacht wordt dat eind dit jaar het mancozebgebruik
wordt beperkt, zodat de helft van de vuurmiddelen op basis
van mancozeb verdwijnt. De overheid wilde het gebruik al
eerder terugdringen, maar liet toch nog een aantal verschillende middelen uit dezelfde ‘familie’ toe. Middelenleveranciers hebben te horen gekregen dat daar waarschijnlijk nog
dit jaar een einde aan komt. Daarom wordt met nog meer
spoed naar vervangende middelen gezocht.
Een groot deel van het proefveld is ingeruimd voor de proeven van HLB met Tagetes. Het afrikaantje wordt ingezet om
luizen te weren, om te voorkomen dat ze virus in het gewas
brengen. Uit de resultaten van 2017 blijkt dat het viruspercentage inderdaad te beperken is, maar dat de Tagetes
dusdanig concurreert met de lelie dat het ten koste gaat van
de opbrengst. Daarom wordt nu geëxperimenteerd met zeer
korte Tagetes.
Tevens kwam vorig jaar aan het licht dat Trichodoride-aaltjes zich sterk vermeerderen op Tagetes. HLB bekijkt dit jaar
opnieuw welke aaltjes zich wel en niet vermeerderen. De
herhaling is nodig om te zien of het beeld wordt bevestigd.
De proef wordt uitgevoerd in pvc-buizen, om te voorkomen
dat verstoring plaatsvindt. HLB wil namelijk weten wat de
verschillende effecten zijn op Trichodorus anemones, T. primitivus, T. cylindricus, T. teres, T. similis en Paratrichodorus
pachydermus. Op de anemones na lijken deze aaltjessoorten
zich niet te vermeerderen. Tevens lopen proeven van Delphy
naar de gezondheidseffecten van Tagetes op bijen.
De lelietelers kregen uitgebreide toelichtingen op de
proeven, maar conclusies zijn uiteraard nog niet te trekken
zolang het gewas nog op het land staat. Deze winter worden
alle resultaten bij elkaar gebracht en dan krijgen de telers te
horen wat het onderzoek heeft opgeleverd.

‘Groene middelen toelaten’
In de lelieproeven in Vledder was eind augustus nog geen vuur te zien.
De druk was buitengewoon laag door de hete, droge zomer. Ondanks
die omstandigheden is in de praktijk wel gespoten tegen het virus,
voor het geval het weer zou omslaan. De daarbij gebruikte minerale
olie breekt echter snel af onder invloed van zonlicht. Daarom wordt
op de proeftuin van Regionaal Onderzoek Lelieteelt (ROL) gezocht
naar alternatieven, bijvoorbeeld het sap van afrikaantjes.
Dit middel zou gebruikt kunnen worden in de ecologische lelieteelt,
waarnaar op ROL al drie jaar onderzoek wordt gedaan. Uit eerdere
proeven zijn de vijf beste bodemverbeteraars en plantversterkers
genomen, om dit seizoen weer proeven mee te doen. In de winter
zijn lelies in de kas in bloei gebracht, met volgens het ROL-bestuur
goede resultaten. Het blijkt volgens onderzoeker Hans Kok van Delphy en secretaris Dirk Osinga van ROL goed mogelijk te zijn om met
‘fors minder middelen een goede bolopbrengst te halen en een goede takkwaliteit in de kas’.
Botrytis terugdringen is het voornaamste doel. Tegelijk wordt de milieubelasting teruggebracht. De huidige proef levert circa 6.300 milieubelastingspunten op, tegen 8.600 punten bij gebruik van middelen als Allure en Mirage. Omdat gebruik van louter groene middelen
nog niet het gewenste resultaat oplevert, worden schema’s getest
waarbij groen en chemie elkaar afwisselen. Zo wordt wel halvering
van de chemie bereikt.
Behalve Delphy, Agrifirm en Proeftuin Zwaagdijk, doen ook HLB en
WUR onderzoek naar het terugdringen van de milieubelasting. De
middelen die veelbelovend zijn, mogen wat bestuurder Hans Wessels
van de KAVB betreft sneller worden toegelaten. Hij vindt het onverkwikkelijk dat de wetgeving op dit gebied toelating van milieuvriendelijke middelen zo moeilijk maakt, merkte hij op tijdens een rondgang langs de proeven.
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