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Tussentijdse rapportage
1. Datum:

18 december 2007

2. Projecttitel:

Sortimentsonderzoek sierheesters, coniferen & vaste planten

3. Projectnummer PT:

11264

4. Intern

32 311070 00

projectnummer:
5. Projectleider:
Adres:

Marco Hoffman
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, sector Bloembollen, Boomkwekerij
en Fruit, Prof. Van Slogterenweg 2,2161 DW Lisse

Tel:

0252-462121

Fax:

0252-462100
marco.hoffman@wur.nl

Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):

Sierheesters, coniferen en vaste planten

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

2003-2007

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
•

Het vergelijken van de nieuwe cultivars met het bestaande handelssortiment.

•

Het aangeven en promoten van de kwalitatief beste planten per toepassing.

•

Het bepalen van specifieke behandeling en verzorging van (nieuwe) gewassen of nieuwe

•

toepassingen.
Het aangaan en/of versterken van internationale samenwerking

•

Kennisvermeerdering en -verspreiding van sortiment

•

Het verbeteren van de naamgeving van gewassen in de keten.

•

Het bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe innovaties (concepten)

•

De afzet van gezonde en duurzame producten stimuleren door deze bekend te maken bij handel,
tuincentra en gebruikers.

•

De sector met objectieve informatie ondersteunen bij het maken van de juiste gewaskeuze in het
teelt of beplantingsplan.

9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

Januari 2003 - december 2007

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
De begeleidingscommissie is in de periode 2003-2007 negen maal bijeen geweest. Gesproken
is over de inhoud en methodiek van het onderzoek, waarbij waardevolle suggesties zijn
verkregen. De commissie heeft extra aandacht gevraagd voor communicatie naar de sector.
Daarom is in 2004 op verzoek een werk- en communicatieplan opgesteld. Dit is de leidraad
geweest voor de beoordeling van het project voor de rest van de tijd. De commissie was
tevreden met de gang van zaken.
Een aantal onderzoeken uit de vorige periode (1998-2002) is afgerond door het schrijven van de
laatste publicaties en het geven van lezingen. Dit was van de volgende gewassen: Helenium,
Syringa Villosae Groep (S. xprestoniae & verwanten), Nepeta, Herfstasters en Taxus.
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In het kader van afronding selectie en veredelingsonderzoek is in 2003 en 2004 tijd besteed aan de
introductie (& keuring) van de laatste gewassen uit het veredelingsonderzoek. Dit waren de
gewassen: Skimmia (S.japonica 'Pixel' en S.japonica 'Temptation'), Crataegus (C. 'Jubilee'
(BOOMFEESTDAG)), Pieris (P.japonica 'Passion'), Agastache 'Heatwave' en Happlopappus 'Purple
Carpet'.
Een aantal gewassen is opgeplant op het proefveld en/of in de sortimentstuin in Boskoop, maar
afhankelijk van het onderwerp zijn er aanvullende opplantingen opgezet in bijvoorbeeld botanische
tuinen, gemeenten en publiekstuinen. Hiervan is steeds het actuele handelssortiment aangeplant,
aangevuld met veelbelovende nieuwigheden. Het gaat om de volgende gewassen: Caryopteris (15),
Itea (10), Laburnum (5), Weigela (50), Buddleja davidii (40), Clethra (20), Corylopsis (15), Hydrangea
paniculata (35) en Ceanothus{/[o). Tussen haakjes staat het aantal verschillende cultivars/planten. Al
deze planten zijn geïdentificeerd, uitgebreid beschreven, gefotografeerd en beoordeeld op diverse
relevante gebruikswaarde-eigenschappen (stevigheid, winterhardheid, gezondheid, bloeirijkheid,
etc.). De gewassen zijn ook beoordeeld door de keuringscommissie van de KVBC (1-3 per jaar, per
gewas, gedurende 3 achtereenvolgende jaren), waarbij de beste cultivars middels een
sterrenwaardering zijn aangegeven. Van sommige gewassen zijn belangrijke vernieuwingen
doorgevoerd. Van Hydrangea paniculata is bijvoorbeeld op initiatief van de KVBC voor het eerst een
EuroTrial opgezet, waarbij de proef ook in een aantal aridere Europese landen is opgezeten
beoordeeld. In augustus 2007 is een internationale keuring in Boskoop georganiseerd. Van Weigela
is een nieuw classificatiesysteem in cultivargroepen ingevoerd en internationaal op de kaart gezet.
Ceanothus is vooral getest op winterhardheid. En van Corylopsis is bijvoorbeeld de verwarrende
naamgeving opgehelderd.
Naast sortimentsopplantingen zijn ook themaonderzoeken uitgevoerd. Hiervan is
demonstratiemateriaal aangeplant in de sortimentstuin Harry van de Laar in Boskoop, maar er zijn
ook aanvullende waarnemingen gedaan bij gemeenten en andere tuinen. Het waren de volgende
thema's: (1) Geurende gewassen, (2) Heesters met aantrekkelijke bast en takvorm, (3) Nieuw
sortiment voor kleine hagen en (4) Beplanten van boomspiegels. Hierbij is steeds de
gebruikswaarde van boomkwekerijgewassen voor de betreffende eigenschap bepaald, aangevuld
met literatuuronderzoek en waarnemingen in andere beplantingen.
Voor onderzoek naar vaste planten voor extensief beheer zijn waarnemingen gedaan in de
sortimentstuin Harry van de Laar, het Westbroekpark (Den Haag), diverse botanische tuinen en
gemeenten. De nieuwe en bestaande aanplantingen zijn beoordeeld op sluiting
(onkruidonderdrukking) en mate van onderhoud. Tevens zijn contacten gelegd en interviews
gehouden met gemeenten, gespecialiseerde kwekers en andere belanghebbenden.
Van alle genoemde onderzoeken is een eindrapport verschenen, meestal in Dendroflora, aangevuld
met vakbladpublicaties (De Boomkwekerij, Tuin & Landschap en Groen) en/of wetenschappelijke
publicaties (bv. Actae Horticulturae). Verder is de informatie zoveel mogelijke in PlantScope gezet.
Fotomateriaal wordt ter beschikking gesteld aan PPH en wordt ingevoerd in PlantScope. De meeste
collecties zijn overgedragen aan andere tuinen voor instandhouding als referentiecollectie.
Aan PPH en KVBC is op verzoek taxonomische ondersteuning gegeven (controle diverse posters,
boeken en brochures).

11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Zie vorige paragraaf
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12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Referentiecollecties
•
•

Weigela (ca. 50 cultivars): Botanische tuinen Wageningen
Itea (ca. 10 soorten en cultivars): Botanische tuinen Wageningen

•

Corylopsis (15 soorten en cultivars): Kwekerij P. Kerkhof

•

Caryopteris (15 cultivars): Botanische tuinen Wageningen

•

Clethra(20 cultivars): Botanische tuinen Wageningen

•
•

Hydrangea paniculata (35 cultivars): Botanische tuinen Wageningen
Laburnum (5 cultivars): Andre van Nijnatten, Zundert.

Een selectie van best beoordeelde cultivars van al deze sortimenten staat nu in de sortimentstuin
Harry van de Laar in Boskoop
Herbarium en foto's
Voor het vastleggen van de identiteit van de verschillende soorten en cultivars zijn van Corylopsis,
en Caryopteris herbariumexemplaren ingelegd. Voor de andere gewassen is ervoor gekozen om dit
niet te doen, omdat daar identificatie beter mogelijk is aan de hand van een beschrijving of foto. De
herbariumcollectie wordt bewaard in het Herbarium Vadense van de vakgroep Biosystematiek van
Wageningen Universiteit.
In principe is van alle onderzochte soorten en cultivars beeldmateriaal gemaakt, voor het
vastleggen van de identiteit en ter promotie. Deze foto's worden bewaard in het archief van PPO
sector Bomen in Lisse. Kopieën zijn ter beschikking gesteld aan PPH en worden door hen ingevoerd
in PlantScope.

Bladzijde
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Publicaties (artikelen & rapporten)
•

Hoffman, M. (2002): Syringa Villosae Groep (sortimentsonderzoek en keuringsrapport):

•

Hoffman, M. (2003): Nieuwe groep Syringa Villosae in opkomst: De boomkwekerij 49, p. 16-18

•

Hoffman, M. (2003): Uitgebreid sortiment Kattekruid in kaart gebracht: Tuin & Landschap 10, p.

Dendroflora 39, p. 104-120

18-21
•

Hoffman, M. (2004): Cultivar classification of Taxus L. (Taxaceae) - Acta Hort. 634, ISHS, p. 91-

•

96
Hoffman, M. (2004): Een nieuwe groep Seringen in opkomst-Tuin & Landschap 9, p.12-14

•

Hoffman, M. (2004): Syringa Villosae Croup, first cultivar group in Syringa - Lilacs

•

Hoffman, M. (2004): Taxus (sortimentsonderzoek en keuringsrapport) - Dendroflora 40, p. 82-

•

145
Hoffman, M. (2005): Sortiment Taxus verzameld, geordend en gekeurd - De Boomkwekerij 25, p.

•

22-25.
Hoffman, M. (2006): Bomen en struiken met aantrekkelijke bast en takvorm - Dendroflora 43,

•

p. 31Hoffman, M. (2006): Caryopteris (sortimentsonderzoek & keuringsrapport) - Dendroflora 43, p.

•
•

65-79
Hoffman, M. (2006): Laburnum (sortimentsonderzoek) - Dendroflora 43, p. 124-133
Hoffman, M. (2007): Geurend sortiment verkoopt: maak de juiste keuze-De Boomkwekerij 14,
p. 10-11 (& maar info op www.deboomkwekerij.nl)

•

Hoffman, M. (2007): Kaal, maar toch aantrekkelijk - De Boomkwekerij 49, p. 14-16 (& maar info
op www.deboomkwekerij.nl)

•

Hoffman, M. (2007): Kies de juiste goudenregen - De Boomkwekerij 41, p. 18-20

•

Hoffman, M. (2007): Nieuwe cultivars Caryopteris verdringen de oude - De Boomkwekerij 43, p.

•

14-17
Hoffman, M. (2007): Nieuwe generatie Asters (als beste getest) - Groei & Bloei 10, p. 18-23

•

Hoffman, M. (2007): Relaties tussen planteigenschappen en welbevinden van mensen
(literatuuronderzoek) - Rapport 146, Plant Research International, Wageningen UR, 11 p., juni
2007 (aansluiting op onderzoek geurende gewassen)

•

Hop, M. (2002): Helenium (sortimentsonderzoek en keuringsrapport): Dendroflora 39, p. 62-93

•

Hop, M. (2003): Helenium, vaste plant met mogelijkheden: De Boomkwekerij 47, p. 18-20.

•

Hop, M. (2006): Buddleja davidii - tussenstand sortimentsonderzoek - Dendroflora 43, p. 59-64

•

Hop, M, (2006): Ceanothus - sortimentsonderzoek en keuringsrapport - Dendroflora 43, p. 80-

•

123
Hop, M. (2007): Levend visitekaartje voor Boomfeestdag - Groen, 63e jaargang nr 3, p.20

•

Hop, M. (2007): Namen en gebruikswaarde Corylopsis in kaart - de Boomkwekerij 13, p. 13-14

•

Hop, M. (2007): Nieuwe Buddleja's aantrekkelijk voor consumenten en vlinders - De

•

Hop, M. (2007): Sortiment Ceanothus leent zich voor succesvolle toekomst - De boomkwekerij

•

48, p. 12-14
Hop, M. (2007): Verrassende haagplanten voor de tuin - De boomkwekerij 51

Boomkwekerij 44
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Lezingen
•

Hoffman, M. (2004): New Woody Plants, Research and Innovations in the Netherlandscongres IPPS-northeast, 28 september, Milwaukee, Verenigde Staten

•

Hoffman, M. (2004): Geurende planten in uw tuin - KMTP afdeling Leiden en omstreken, 18
november, Oegstgeest

•

Hoffman, M. (2004): Nepeta Sichtung in Holland- Sichtungskommission Stauden, 7 juni,
Sichtungsgarten Weihenstephan, Freising, Duitsland

•

Hoffman, M. (2004: New Perennials and perennial Research in the Netherlands - congres IPPS-

•

Hoffman, M. (2007): Bureauplant van het jaar (planten en gezondheid van mensen) -TV-

northeast, 27 september, Milwaukee, Verenigde Staten
programma Max en Loretta, 27 september 2007
•

Hoffman, M. (2007): Cultivargroup classification of Weigela - 5th Symposium on the taxonomy
of cultivated plants, Wageningen, 15 oktober 2007

•

Hoffman, M. (2007): Geurende gewassen - Sortimentsdag Nederlandse Dendrologische
Vereniging, Giesenburg, 20 januari 2007

•

Hoffman, M. (2007): Groen en gezondheid, van theorie naar praktijk - PSG Klantendag, PPO
Bollen Bomen, Lisse, 20 september 2007

•

Hop, M (2005): Mogelijkheden beplantingen van golfbanen - Bijeenkomst golfbaanbeheerders.

•

Hop, M. (2003): Resultaten sortimentsonderzoek Anemone: lezing themadag NDV, 18-01-2003,
te PPO Boskoop

•

Hop, M. (2003): Resultaten sortimentsonderzoek Helenium: lezing themadag NDV, 18-01-2003,
te PPO Boskoop

•

Hop, M. (2005): Resultaten diverse sortimentsplantingen - Ledenvergadering NBvB kring Oost,

•

Hop, M. (2007): Volwassen Hedera - excursie American Ivy Ivy society, Amsterdam^ mei, 2007
(lezing)

Vörden 20 januari.

Poster/computerpresentaties
•

Hoffman, M. & Hop, M. (2005): Cultivar trials at Applied Plant Research - IPPS, Verenigde
Staten.

•

Hoffman, M. & Hop, M. (2007): Sortimentsonderzoek heesters, coniferen en vasteplanten Plantarium 2007,22-25 augustus 2007

•

Hop, M (2005): Vaste planten voor openbaar Groen - Mechanisatiedagen Boomkwekerij,
Brabant.

•

Hop, M (2005): Vaste planten voor openbaar Groen - Urban Design Beurs, de RAI Amsterdam,
26-28 april
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13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Project volgens plan verlopen
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
nvt
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
Het onderzoek loopt tot eind 2007. Alle deelonderzoeken zijn afgerond zoals gepland en van de
meesten zijn ook alle artikelen en rapporten inmiddels gepubliceerd. Het sortimentsonderzoek
Buddleja davidii is gedeeltelijk afgerond omdat dit onderzoek wordt voortgezet als EuroTrial in de
komende periode. Van enkele onderwerpen zijn de publicaties geheel of gedeeltelijk gemaakt en
worden in 2008 gepubliceerd. Er is een nieuw onderzoeksvoorstel aangevraagd. Een klein onderdeel
hiervan is afronding publicaties. Geplande publicaties zijn:
•

Hoffman, M. (2008): Cultivar classification of Weigela (20o8)-Actae Horticulturae (in press)

•

Hoffman, M. (2008): Weigela (sortimentsonderzoek en keuringsrapport) - Dendroflora 44 (in
press)

•

Hoffman, M. (2008): Hydrangea paniculata (sortimentsonderzoek en keuringsrapport)-

•

Hoffman, M. (2008): Clethra (sortimentsonderzoek en keuringsrapport)- Dendroflora 44 (in

Dendroflora 44 (in press)
press)
•
•

Hoffman, M. (2008): Beplanting van boomspiegels-Dendroflora 44 (in press)
Hop, M. (2008): Vaste planten openbaar groen- onderzoeksrapport PPO

•

Hop, M. (2008): Vaste planten openbaar groen - Groen (in press)

•

Hop, M. (2008): Vaste planten openbaar groen - De Boomkwekerij (in press)

•

Hop, M. (2008): Vaste planten openbaar groen-Tuin & Landschap (in press)

•
Hop, M. (2008): Itea (sortimentsonderzoek & keuringsrapport) - Dendroflora 44 (in press)
Lezingen:
•

Hoffman, M. (2008): Variety trial of Weigela - Ist Symposium on woody ornamentals,

•

Hoffman, M. (2008): Bomen en struiken met aantrekkelijke bast en takvorm - Sortimentsdag

•

Hoffman, AA. (2008): Caryopteris (sortimentsonderzoek & keuringsrapport) - Sortimentsdag

•

Nederlandse Dendrologische Vereniging, Giesenburg, 19 januari 2008
Hop, M. (2008): Buddleja davidii (tussenstand sortimentsonderzoek)- Sortimentsdag

•

Nederlandse Dendrologische Vereniging, Giesenburg, 19 januari 2008
Hop, M. (2008): Ceanothus (sortimentsonderzoek & keuringsrapport)- Sortimentsdag

Pruhonice (Tsjechië), 26-30 mei, 2008
Nederlandse Dendrologische Vereniging, Giesenburg, 19 januari 2008

Nederlandse Dendrologische Vereniging, Giesenburg, 19 januari 2008

16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in
de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
n.v.t.
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17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.

P R A K T I J K O N D E R Z O E K
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Tussentijdse rapportage
1. Datum:

12 februari 2008

2. Projecttitel:

Cultuurwaarde onderzoek laan- en straatbomen

3. Projectnummer PT:

12039

4. Intern projectnummer: 32 311094 00
5. Projectleider:

Jelle Hiemstra

Adres:

Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, sector Bloembollen, Boomkwekerij
en Fruit, Prof. van Slogterenweg 2 , 2161 DW Lisse

Tel:

0252-462121

Fax:
Email:

0252-462100
Jelle.hiemstra@wur.nl

6. Gewas: (indien van toepassing):

Laanbomen

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

2004-2008

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Het project heeft twee hoofddoelen:
a. Verzamelen en voor de sector beschikbaar maken van objectieve informatie met betrekking tot
gebruiksproblemen van iaanbomen die door maatregelen in de cultuurfase kunnen worden
voorkomen.
b. Bijeenbrengen en toetsen op cultuurwaarde van veelbelovende vernieuwingen in het
sortiment.
In beide onderdelen zullen de behoeften van (potentiële) afnemers een belangrijke sturende rol
spelen.
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

Januari 2007 t/m december 2007

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
Werkoverleg (intern overleg PPO/Naktuinbouw niet vermeld)
14 februari:

Bijeenkomst Begeleidingscommissie in Schiedam.

4 juni:

P. Schalk, G. Schalk en J. Hiemstra: Werkoverleg en planning 2e helft 2006.

22 juni:

Vergadering TKC laanbomen van de Naktuinbouw te Roelofarendsveen.

26 augustus:

P. Schalk, G. Schalk, B. van der Sluis en en J. Hiemstra: Voorbereiding BegCie dd

25 oktober:

Bijeenkomst Begeleidingscommissie in Hilversum

12 december:

P. Schalk, G. Schalk, B. van der Sluis en J. Hiemstra: Werkoverleg/planning ie helft

25/10.

2008
Presentaties/lezingen
10 maart; Doorn: Lezing over laanbomenonderzoek op jaarvergadering van de Nederlandse
Dendrologische Vereniging (J.A. Hiemstra).
15 juni; Boskoop: Rondleiding langs bomen in sortimentstuin en toelichting op gebruikswaarde
onderzoek tijdens jaarvergadering van de cultuurgroep laanbomen(B. vd Sluis).

Afdeling Onderzoek, Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer, tel 079 3470616, fax 079 3470404,
Email p.vanderarend@tuinbouw.nl www.tuinbouw.nl
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Opbouw van materiaal van het te onderzoeken sortiment
Het grootste deel van het materiaal is reeds in 2005 opgeplant. In aanvulling daarop zijn nog de
volgende activiteiten uitgevoerd:
Crataegus: De 40 in 2006 uitgeplante éénjarige zaailingen van C. phaenopyrum zijn gebruikt als
onderstam. Ter vergelijking met de al eerder gemaakte veredelingen op C. prunifolia en
C. monogyna zijn op deze zaailingen 5 cultivars (C. xmedia 'Paul's Scarlet', C. xlavalleei'Carrierei', C.
xprunifolia 'Splendens', C. succulenta 'Jubilee' en C. monogyna 'Stricta') geënt.
Ginkgo: Geen aanvullend materiaal.
Liguidambar: Idem.
Malus: Idem.
Platanus: Op 16 februari en 17 april is voor Platanus acerifolia 'Tremonia' en 'Schalk's Favourite' een
nieuwe stekronde uitgevoerd ter vergelijking met de slagingspercentages van de vermeerdering in
2005 en 2006, en om de betrouwbaarheid van de aangepaste stekmethode te testen. Daarbij zijn
van 'Tremonia' 750 stekken en van 'Schalk's Favourite' 1.000 stekken gemaakt.
Prunus: Geen aanvullend materiaal

Waarnemingen aan het beschikbare plantmateriaal
Crataegus: geen aanvullende waarnemingen
Ginkgo: bij 6 rassen zijn mannelijke bloemen waargenomen terwijl de 'King of Dongting' en
'Epiphylla' vrouwelijk bloeiden en nu ook vruchten dragen.
Liguidambar: geen aanvullende waarnemingen.
Malus: geen aanvullende waarnemingen.
Platanus: de stekken in de tunnelkas lijken beter geslaagd dan de buiten gestoken stekken.
Prunus: geen aanvullende waarnemingen.
NB. Het plantmateriaal van Crataegus, Malus en Prunus wordt onder normale kwekerij
omstandigheden opgekweekt door Boomkwekerij A. Schalk; dat van Ginkgo en Platanus door G.
Schalk (Naktuinbouw). De oudere bomen van Liquidambaren Platanus zijn in beheer bij gemeenten
en bij G. en A. Schalk.
Inmiddels is een deel van de Platanus en de Prunus (bolvormen) zo groot geworden dat het van de
kwekerij naar de definitieve standplaats kan. In overleg met de Begeleidingscommissie is hiervoor
een plaats gezocht in Hilversum {Prunus) en Schiedam (Platanus).
Uitwerken waarnemingsgegevens
Er is een database gemaakt waarin alle gegevens worden verzameld en er is een begin gemaakt
met de analyse van die gegevens.
Inventarisatie gebruiksproblemen laanbomen in praktijk
De in 2005 en 2006 uitgevoerde enquêtes zijn geanalyseerd. Er is een samenvatting gemaakt van
de belangrijkste conclusies. Deze zal op de vernieuwde website van het GWO (zie verslag GWO
laanbomen) worden opgenomen.
Daarnaast is de inventarisatie van het optreden van onverenigbaarheid afgerond. De conceptlijst is
besproken en aangevuld in overleg met Mart v.d. Oever/Henk van Houtum (boomkwekerij M. v.d.
Oever) en Dick Willemsen (combinatie Mauritz). Deze lijst zal in 2008 worden besproken met de
BegCie en de cultuurgroep laanbomen en zal daarna als aanbeveling dienen voor zowel
producenten (kwekers) als eindgebruikers. De publicatie van de lijst zal plaatsvinden in overleg met
de sector en eindgebruikers.
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11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
•

Werkplan vastgesteld in overleg met BegCie.

•

Plantmateriaal verder vermeerderd (zie punt 10)

•

Vervolg van waarnemingen aan dit materiaal (zie punt io)

•

Begin analyse resultaten

•

Samenvatting resultaten enquêtes m.b.t. problemen met laanbomen en wensen tot
vernieuwing van het sortiment uitgevoerd onder groenverzorgers en gemeentelijke
groenbeheerders.

•

Lijst van ent-onderstam combinaties waarbij onverenigbaarheid op kan treden.

12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Geen andere dan wat al onder 10 en 11 is vermeld.
13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Het project verloopt volgens plan.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
n.v.t.
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
Laatste beoordeling groei en ontwikkeling van het in 2005,2006 en 2007 geplante of vermeerderde
sortiment (zie werkplan voor details)
Communicatie aktiviteiten
Toevoegen onderdeel Cultuurwaarde onderzoek aan Website Gebruikswaarde onderzoek
Lezingen en presentaties afhankelijk van verzoeken daartoe.
Vakbladartikel m.b.t. onverenigbaarheid
Werkoverleg :
regelmatig: 3 uitvoerende partijen voor afstemming.
Februari en september: overleg BegCie.
Inventarisatie problemen en wensen praktijk
Opnemen belangrijkste conclusies enquête serie op website
Afronden inventarisatie problemen met (uitgestelde) onverenigbaarheid
Rapportage
Halfjaar rapportage ie helft 2008 voor PT in augustus
Eindrapportage PT in december
Rapportage BegCie
16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in
de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
Nee
17. (Alleen in te vullen door afd. Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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Tussentijdse rapportage
1. Datum:

16 december 2007

2. Projecttitel:

Toekomst voor de iep in Nederland;
onderzoek naar resistentie en gebruikseigenschappen van het huidige

3. Projectnummer PT:

sortiment om het vertrouwen in de ieD te herstellen.
12255

4. Intern
projectnummer:

32 311136 00

5. Projectleider:

Jelle Hiemstra

Adres:

Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Sector Bloembollen, Boomkwekerij
en Fruit, Prof. Van Slogterenweg 2, 2161 DW Lisse

Tel:

0252-462121

Fax:

0252-462100
Jelle.hiemstra@wur.nl

Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):

Ulmus (lep)

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

1-2-2006 t/m 31-12-2010

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Het doel van het project is het herstellen van het vertrouwen in de iep. Enerzijds door het
ontwikkelen van kennis en informatie over het resistentieniveau onder Nederlandse
omstandigheden en over de groei- en gebruikseigenschappen van het huidige iepensortiment.
Anderzijds door het toegankelijk maken en breed verspreiden van deze en bestaande informatie
over de iep.
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

Juni 2006 t/m december 2007

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
Het project richt zich op vier hoofdthema's:
Toetsen van de resistentie van het huidige sortiment onder Nederlandse omstandigheden.
Zoeken van oplossingen voor de soms optredende stabiliteitsproblemen.
In kaart brengen van groei- en gebruikseigenschappen van het huidige sortiment.
Het opbouwen van een "iepen-website", om de onderzoeksresultaten van bovenstaande thema's
samen met bestaande informatie gemakkelijk toegankelijk te maken voor producenten,
beleidsmakers en gebruikers van iepen.
De werkzaamheden in het eerste jaar waren voorbereidend op de experimenten in de volgende
jaren en betroffen vooral de thema's 1, 2 en 3 (zie punt 11 voor details).
11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Toetsen van de resistentie van het huidige sortiment onder Nederlandse omstandigheden.
Hiervoor is goed vergelijkbaar (even oud, zelfde productiewijze etc.) plantmateriaal nodig voor de
aanleg van een veldexperiment waarin het huidige iepensortiment kan worden getoetst op
resistentie en de mate van resistentie onderling kan worden vergeleken.
In 2006 zijn 30 te toetsen cultivars en nieuwe selecties (zie bijlage 1) door kwekerij de Bonte Hoek
(mede-uitvoerder van project) vermeerderd d.m.v. veredeling op U. glabra onderstammen of op
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eigen wortel (6 'Resista'-cultivars). Deze planten zijn in april 2007 uitgeplant op de kwekerij van J.
Alblas in Ommeren die het proefveld zal verzorgen. Het proefveld bestaat uit 9 blokken met per
blok4 planten van elkecultivar; de overgebleven planten (o-io percultivar) zijn uitgeplant in een
10e blok. Door de extreem warme en droge omstandigheden na het planten zijn ondanks
beregening ruim 10% van de planten uitgevallen. Deze zullen in januari 2008 zoveel mogelijk
worden vervangen door de reserveplanten uit blok 10.
De vermeerdering van 3 van deze klonen was in 2006 (deels) mislukt en is daarom in 2007 herhaald.
Deze planten zijn in 2007 in een tunnel opgekweekt om de groeiachterstand t.o.v. de in 2006
vermeerderde planten in te halen. Deze planten zullen in april 2008 ook op het proefveld worden
uitgeplant Hiermee is het proefveld voor de resistentietoetsing dan beschikbaar. Verwacht wordt
dat er ondanks de uitval voldoende planten over zijn voor een ook statistisch verantwoorde proef.
Zoeken van oplossingen voor de soms optredende stabiliteitsproblemen.
Voor het onderzoek naar stabiliteit wordt de wortelgroei en -ontwikkeling van de belangrijkste
cultivars (zie bijlage 1) op de nieuwe onderstam Ulmus 'Stavast' onderzocht en vergeleken met
planten vermeerderd op eigen wortel en op U. hollandica 'Belgica'. De vermeerdering van het
daartoe benodigde plantmateriaal was uitbesteed aan respectievelijk J. van Roessel (Moergestel)
en B. v.d. Sluis (Opheusden).
In 2006 zijn stekken gemaakt van 7 cultivars. Deze vermeerdering van materiaal op eigen wortel is
goed gelukt, van alle cultivars zijn voldoende stekken beschikbaar. De vermeerdering op 'Stavast' en
'Belgica' heeft door omstandigheden uiteindelijk pas in 2007 plaats kunnen vinden (zie punt 13).
Ook deze planten zijn samen met de stekken uit 2006 in 2007 in een tunnel opgekweekt om in
2008 (start veldproef resistentie) planten van een voldoende maat beschikbaar te hebben.
In kaart brengen van groei- en gebruikseigenschappen van het huidige sortiment
Voor dit deel van het onderzoek worden twee grote proefbeplantingen aangelegd door de
gemeente Amsterdam. Daarnaast zal getracht worden een netwerk van kleinere beplantingen te
laten realiseren door andere gemeenten om het beeld van de geteste cultivars te verbreden.
In 2006 zijn afspraken gemaakt over de aanleg van de beplantingen in Amsterdam (IJburg en
Westpoort-gebied) en zijn op een aantal kwekerijen de bomen hiervoor uitgezocht. Voorjaar 2007 is
de beplanting aan de verlengde Noordzeeweg aangelegd; daarbij zijn 190 iepen van 18 verschillende
cultivars/soorten (zie bijlage 1). Tevens is een begin gemaakt met de aanleg van de
iepenbeplantingen in IJburg. Hier zijn in 2007 26 iepen geplant van 11 klonen. Dit zal in 2008 en
2009 worden uitgebreid tot in totaal 267 bomen van 11 klonen. Daarnaast is contact gelegd met een
aantal andere gemeenten (o.a Enkhuizen, Wijde Meren, Westland, Breda, Den Haag) en overlegd
over het mogelijk te planten sortiment. Dit zal in de komende jaren verder worden uitgebreid;
gebleken is dat er voldoende belangstelling is voor de aanleg van aanvullende iepenbeplantingen.
Het opbouwen van een "iepen-website",
In de verslagperiode is een begin gemaakt met het in beeld brengen van informatiebronnen en
verwante projecten en sites. De voorbereidingen voor de "iepensite" zijn gestart. Met het openen
van deze site is gewacht tot er wat meer inhoudelijke informatie beschikbaar is. Naar verwachting
zal de site medio 2008 beschikbaar komen.
12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Proefveld met ca. 1200 jonge planten van 30 iepencultivars en -soorten ten bate van een
resistentieproef (thema 1);
181 planten op eigen wortel (stekken) van 7 cultivars t.b.v. thema 2;
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112 planten op 'Stavast' en 114 op 'Belgica' van 11 cultivars t.b.v. thema 2;
Eerste praktijkbeplanting in Amsterdam (Westpoortgebied) aangelegd (thema 3);
1e fase van tweede praktijkbeplanting (IJburg) aangelegd (thema 3);
Contacten gelegd met ca. 10 gemeenten voor aanvullende kleinere beplantingen;
Begeleidingscommissie samengesteld (Bijlage 2);
Publicatie in vakblad voor de Boomkwekerij.
13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Volgens planning had de vermeerdering geheel in 2006 zullen plaatsvinden. Door
omstandigheden is dit voor de planten op 'Stavast' en 'Belgica' niet gelukt. Daarnaast zijn er bij
de vermeerdering op U. glabra enkele klonen uitgevallen. In 2007 zijn de ontbrekende planten
alsnog gemaakt. Door deze planten in 2007 een tunnel op te kweken is het gelukt om ze aan het
einde van het jaar ongeveer even groot te krijgen als de in 2006 gemaakte planten die in 2007 op
het veld zijn doorgekweekt. Hierdoor kunnen de veldexperimenten in 2008 van start gaan met
materiaal ven vergelijkbare afmetingen.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
In de oorspronkelijke projectplanning was sprake van een go/no-go aan het einde van het eerste
jaar. In de loop van dat jaar bleek echter dat het natuurlijke moment voor zo'n beslissing een jaar
later ligt omdat dan pas echt beoordeeld kan worden of er voldoende planten en locaties
beschikbaar zijn voor de uitvoering van de onderzoeksplannen. Daarom is, in overleg met de
COB, deze beslissing uitgesteld tot januari 2008.
Go/no-go criteria
Voldoende materiaal beschikbaar voor de geplande resistentie- en stabiliteitsproeven: Al het
benodigde materiaal is inmiddels beschikbaar (zie boven).
Aanleg van 2 praktijklocaties met groot aantal verschillende klonen voor testen gebruikswaarde
van het huidige sortiment. Deze locaties zijn beschikbaar (zie boven).
Uitbreiden praktijklocaties met kleinere beplantingen t.b.v. vergelijking. Hiervoor is contact gelegd
met een groot aantal gemeenten. Inmiddels heeft een 10-tal gemeenten aangegeven hiervoor
belangstelling te hebben.
Begeleiding door BegCie: De Begeleidingscommissie is samengesteld (zie bijlage 2) en komt op
11 januari bijeen om de voortgang te bespreken i.v.m. een advies t.a.v. het go/no-go besluit.
Actief zoeken naar aanvullende financiering door gemeenten. De kosten voor de aanvullende
beplantingen zullen worden gedragen door de betreffende gemeenten; de genoemde gemeenten
zijn hiertoe bereid. Monitoring van deze aanvullende beplantingen is niet opgenomen in het
oorspronkelijke projectplan. Daarom zal met de gemeenten worden overlegd over een bijdrage in
een voor deze beplantingen op te zetten monitoringsprogramma. De eerste mondelinge
toezegging hiervoor is reeds gedaan. Verwacht wordt dat er op deze manier op termijn (vanaf
2009) 15 â 20 k€ voor monitoring beschikbaar kan komen, uitgaande van circa 10 aanvullende
beplantingen. Daarmee wordt het project dan dus uitgebreid.
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15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
Bijeenkomst Begeleidingscommissie dd 11-1-2008
Uitvoeren 1e inoculatieronde in veldproef resistentie (thema 1)
Uitplanten van het materiaal voor de veldproef m.b.t. stabiliteit (thema 2).
1e Waarnemingen in veldproef thema 2
Verdere uitbreiding proefbeplanting IJburg (thema 3)
Verder uitbreiden van contacten met gemeenten voor aanvullende proefbeplantingen.
Zoeken van aanvullende financiering voor monitoring van die beplantingen.
Opstarten "iepen-website" (thema 4).
16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in
de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
Geen grote wijzigingen; een klein deel van het budget voor vermeerdering van plantmateriaal is
doorgeschoven uit 2006 naar 2007 (zie punten 11 en 13).
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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Tussentijdse rapportage
1. Datum:

28 februari 2008

2. Projecttitel:

Sortimentstuin boomkwekerijgewassen

3. Projectnummer PT:

11686

4. Intern
projectnummer:

32 311151 00

5. Projectleider:
Adres:

Marco Hoffman
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, sector Bloembollen, Boomkwekerij
en Fruit, Prof van Slogterenweg 2,21 61 DW Lisse

Tel:
Fax:
Email:

0252-462121
0252-462100
marco.hoffman@wur.nl

6. Gewas: (indien van toepassing):

sierheesters, coniferen, rozen, laanbomen en vaste
planten

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

1-1-2007 tot 31-12-2007

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
-

Vormen van kenniscentrum op gebied van sortiment

-

Etaleren en promoten van een topsortiment boomkwekerijgewassen

-

Verspreiden van relevante en objectieve sortimentskennis

-

Verbeteren van naamgeving van gewassen in de keten

-

Bijdragen aan ontwikkeling van nieuwe innovaties op gebied van sortiment

-

De doelgroepen zijn: kwekers, handelaren, groenvoorzieners, Agrarisch onderwijs en
consumenten.

-

Er zal voortdurend worden gezocht naar nieuwe sponsors en nieuwe partners, altijd met als doel
het rendement en de waarde van de tuin zo optimaal mogelijk te maken.

9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

1-7-2007 tot 31-12-2007

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
Er is in overleg met Proba een concept voor nieuwe lay-out naambordje gemaakt, inclusief
vermelding Nederlandse naam en gewasgroep.
Inboeten enkele bestaande planten en aanplant nieuwe planten
Database van planten in de sortimentstuin geactualiseerd en actuele elektronische
beplantingslijst samengesteld
Specifieke rondleidingen gegeven; algemene rondleidingen worden verzorgd door Proba i.s.m.
Groen Escorte en Boskoopse VVV
Het arrangement "Bomen over Stambomen" (wat gaat over naamgeving en verwantschappeen
binnen het sortiment/plantenrijk) is door PPO enkele malen verzorgd (powerpointpresentatie
gevolgd door rondleiding door de tuin)
Samen met Proba is plan voor meerjarige aanpak van de sortimentstuin gemaakt. Dit is januari
2008 ingediend bij de COB.
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11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Conform bovenstaande activiteiten:
naambordjes gecontroleerd en vervangen
Aanplant nieuwe sortiment
Actuele elektronische beplantingslijst
Specifieke rondleidingen gegeven
Standaard Powerpointpresentatie "Bomen over Stambomen" bijgewerkt
Deze presentatie gevolgd door rondleiding door de sortimentstuin is een aantal keren gegeven
12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Standaard Powerpointpresentatie "Bomen over Stambomen"
Actuele elektronische beplantingslijst
Plan meerjarige aanpak sortimentstuin & projectvoorstel samen met Proba
13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Conform projectplan
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
n.v.t.
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
Zie projectplan voortzetting sortimentstuin
16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in
de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
nee
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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Tussentijdse rapportage
1. Datum:

19 december 2007

2. Projecttitel:

Bestrijding lindebladwesp

3. Projectnummer PT:

12155

4. Intern
projectnummer:

32 311176 00

5. Projectleider:

Jerre de Blok

Adres:

Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, sector Bloembollen, Boomkwekerij
en Fruit, Postbus 85,2160 AB Lisse

Tel:

0252 462121

Fax:

0252 462100

Email:

Jerre.deBlok@wur.nl

6. Gewas: (indien van toepassing):

Til ia

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

1 januari 2005 t/m 31 december 2007

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Het doel is om het optreden van de lindebladwesp beter te beheersen waardoor schade wordt
voorkomen en er niet met breedwerkende middelen hoeft te worden gespoten. Selectieve
middelen, monitoring van de plaag en verlaging van plaagdruk door natuurlijke vijanden maken
hiervan onderdeel uit. Het waarnemen van de volwassen bladwespen is de belangrijkste aanwijzing
dat er vraat op komst is. Op basis van de waarnemingen kan het bestrijdingstijdstip worden
vastgesteld. Onderzocht wordt welke middelen goed werken tegen de larven en of er middelen zijn
met een afwerende werking, die dus voorkomen dat de bladwespen eieren leggen. Middelen die
niet of weinig schadelijk zijn voor nuttige organismen hebben de voorkeur. Ook zal in de praktijk
worden vastgesteld welke natuurlijke vijanden van lindebladwesp een belangrijke rol spelen.
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

1 januari t/m 31 december 2007

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
Met het doel er gewasbeschermingsmiddelen tegen de lindebladwesp uit te testen, zijn er
lindeboompjes geplant in de gaashal op het terrein van PPO in Lisse. Vervolgens is er op kwekerijen
gezocht naar (larven van de) lindebladwesp. Bij verschillende onderzoekers en adviseurs is navraag
gedaan of en waar zij dit insect dit jaar op kwekerijen hebben aangetroffen. Eind augustus zijn de
larven van de lindebladwesp, de zogenaamde slakvormige bastaardrupsen, bij één kweker in grote
aantallen op lindebomen aangetroffen. Deze bastaardrupsen zijn verzameld en uitgezet op de
lindeboompjes in de proefopstelling.
11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
De bastaardrupsen werden pas erg laat in het jaar aangetroffen. Het betrof reeds de laatste
generatie lindebladwespen in 2007. De bastaardrupsen die op de lindes in de gaashal zijn gezet,
zullen gaan verpoppen in de bodem en pas in het voorjaar van 2008 als adulten tevoorschijn
komen. Omdat de te testen middelen toegepast moeten worden bij het uitkomen van de eieren of
zelfs eerder ter voorkoming van eileg (bitterzout), was er in 2007 geen gelegenheid meer om de
middelenproef uit te voeren.
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12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
geen
13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Er konden geen praktijkbedrijven worden gevonden met een aantasting van lindebomen met het
plaaginsect (en waar dus niet gespoten was). Ook na een melding hiervan aan de werkgroep
toelatingen en het verzoek aan de adviseurs om contact met PPO op te nemen zodra zij een perceel
vonden met de lindebladwesp werden geen bedrijven gevonden.
Pas eind augustus werden de bastaardrupsen aangetroffen. Hierdoor kon de middelenproef niet
worden uitgevoerd. Bij gebrek aan nieuwe resultaten heeft geen kennisoverdracht over de
bestrijding van de lindebladwesp plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om deze activiteiten naar
2008 door te schuiven.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
n.v.t.
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
2008: In de gaashal in Lisse zal met de middelenproef gestart worden wanneer de volwassen
lindebladwespen uit de poppen in de grond te voorschijn komen. Daarnaast zal er contact met
kwekers worden onderhouden om bij aanwezigheid van de lindebladwesp de eieren en larven te
bemonsteren met de bedoeling natuurlijke vijanden van het insect te vinden. In het geval één van
de kwekers het aannemelijk kan maken dat Bacillus thuringiensis (Bt) werkzaam is tegen
lindebladwesp, dan zal Bt in de middelenproef worden opgenomen. Vooralsnog is dat nog niet het
geval.
16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in
de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
In verband met de werkzaamheden die niet volgens planning in 2007 zijn uitgevoerd is het voorstel:
doorschuiven naar 2007: € 15.000,-

17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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1. Datum:

5 januari 2008

2. Projecttitel:

Bestrijding van bodemplagen

3. Projectnummer PT:

12454

4. Intern

32 311211 00

projectnummer:
5. Projectleider:
Adres:

Ivonne Elberse

Tel:

0252- 46 21 21

Fax:

0252-46 21 00
lvonne.elberse@wur.nl

Email:

Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Sector Bloembollen, Boomkwekerij
en Fruit, Prof. Van Slogterenweg 2, 2161 DWLisse

6. Gewas: (indien van toepassing):

Alle boomkwekerijgewassen

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

01-01-2006 - 31-12-2009

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Het vinden van een goede manier om schadelijke bodemplagen te bestrijden. Deze bestrijding moet
passen binnen een geïntegreerde gewasbescherming. Er wordt gezocht naar natuurlijke vijanden of
ziektenverwekkers, selectieve chemische middelen of gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke
oorsprong (GNO's), die passen binnen de geïntegreerde gewasbescherming. Concreet worden de
middelen / methoden onderzocht, die in de voorstudie perspectiefvol bleken.
In eerste instantie is dit project beperkt tot emelten en wortelduizendpoot. Wanneer oplossingen voor
deze problemen gevonden worden, kunnen deze vervolgens ook tegen andere bodemplagen worden
getest.
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

01-02-2007 - 31-12-2007

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
1.

Via de NBvB werden er ongeveer 900 schriftelijke enquêtes verstuurd naar haar leden.
De kwekers die aangaven schade van emelten en/of wortelduizendpoten te
ondervinden en de kwekers die aangaven een bestrijding uit te voeren tegen deze
beestjes zijn opgebeld, om verder door te vragen.

2.

Er werd een eindwaarneming uitgevoerd in de praktijkproef waarin GNO's en een niettoegelaten chemisch middel tegen wortelduizendpoot werden getest. Deze proef
duurde van oktober 2006 t/m maart 2007. De resultaten werden statistisch verwerkt.

3.
4.

De resultaten van de oriënterende veldproef om wortelduizendpoten te lokken met
plantmateriaal werden statistisch verwerkt.
Er werd een proef uitgevoerd om emelten te bestrijden met diverse
insectenparasitaire aaltjes, die in laboratoriumproeven van WUR Glastuinbouw goede
resultaten gaven. Deze laboratoriumproeven werden uitgevoerd binnen een ander
onderzoeksproject (binnen het LNV-gewasbeschermingsprogramma) waarin PPO
Bollen, Bomen en Fruit en WUR Glastuinbouw samenwerken.
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11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
1.

Er kwamen 99 reacties op de enquête binnen. De vier plagen die het meest genoemd
werden waren larven van taxuskevers, emelten, wortelduizendpoten en engerlingen.
Van de 35 bedrijven waar emelten voorkwamen, hadden er 13 schade in diverse
gewassen, zoals vraat aan de wortelhals ("ringen") en uitval van planten. Schade kwam
vooral voor in de containerteelt (in de kas en buiten), maar ook wel buiten in de
vollegrond. In de meeste gevallen was er tussen de € 400,- en € 3500,- schade per
bedrijf per jaar. In enkele gevallen liep de schade op tot € 10.000,- per jaar. Op acht van
de 23 bedrijven waar wortelduizendpoot voorkwam, was er ook sprake van schade in
diverse gewassen, zoals groeiachterstand, verkleuring bladeren, vraat aan wortels en
een sterker vertakt wortelstelsel. De meeste van de kwekers met schade noemden
schade van € 1000,- tot€ 5000,- per jaar. Eén kweker had € 15.000,- schade per jaar en

2.

een ander zelfs € 50.000,- per jaar.
Het chemische middel vertoonde een werking tegen wortelduizendpoot en muntolie
en het andere geteste GNO niet.

3.

Wortelduizendpoten bleken goed te lokken te zijn met stukjes peen. Stukjes aardappel
en stukjes tomatenwortel zorgden niet vóór lokking.

4.

Er werd een pottenproef ingezet op een bedrijf met emelten. Toen het aantal emelten
in de proef bij de nultellingen erg laag bleek, zijn over het hele bedrijf emelten
verzameld van onder de potkluiten en toegediend in de potten van de proefplanten.
Helaas zijn uit deze proef geen conclusies te trekken, omdat het standaardmiddel geen
werking vertoonde. Waarschijnlijk komt dit doordat de proef uiteindelijk te laat werd
ingezet. Oudere emelten zijn moeilijker te bestrijden dan jongere en een gedeelte van
de emelten was al verpopt en uitgevlogen.

12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Artikelen:
"De Boomkwekerij" 2008 (1).
Lezingen:
Ivonne Elberse (2007) De moeizame strijd tegen bodemplagen. Gewasbeschermingsbijeenkomst
Boskoop (verlenging spuitlicentie), 8 november 2007
Ivonne Elberse (2007) Bodemplagen in buitenteelten. Bijeenkomst zomerbloemen- en
trekheestertelers (verlenging spuitlicentie), LTO Groeiservice, Bleiswijk, 16 november 2007.
13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
2006:
Het was de bedoeling om uit te zoeken of er methoden zijn om de werking van natuurlijke vijanden
tegen wortelduizendpoten te verbeteren. Omdat bij het gevonden praktijkbedrijf de problemen
namelijk pas optraden in de herfst, was de bodemtemperatuur te laag om bestrijding met
natuurlijke vijanden te testen. Daarom kon dit onderzoek op dat moment niet worden uitgevoerd.
Volgens het projectvoorstel zou in een laboratoriumproef worden getest of wortelduizendpoten te
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lokken zijn met aas. Dit is niet in het laboratorium getest, maar in het veld. De reden hiervoor was
dat het niet lukte om voldoende wortelduizendpoten te kweken voor een laboratoriumproef. Er was
wel een geschikt praktijkperceel beschikbaar, dus is de proef daar uitgevoerd. Dit had geen
gevolgen voor de kwaliteit van het onderzoek.
Er is uitgebreid gezocht naar bedrijven met schade door emelten, via de regio-onderzoekers en
gewasspecialisten van PPO en via intermediairs. In 2006 zijn geen boomkwekerijbedrijven
gevonden met schade door emelten. Er konden in 2006 dus geen proeven worden gedaan ter
bestrijding van emelten.
De overige plannen zijn uitgevoerd.
2007:
In projectvoorstel stond voor 2007 gepland: 1. een praktijkproef om veelbelovende CNO's en
natuurlijke vijanden tegen wortelduizendpoot verder te testen, 2. een proef om het lokken van
wortelduizendpoten met aas verder te testen, 3. een laboratoriumproef en een veldproef ter
bestrijding van emelten en 4. een veldproef ter bestrijding/afwering van langpootmuggen.
Omdat het in 2006 erg moeilijk bleek te zijn om praktijkbedrijven te vinden, rees de vraag of de
problemen in de boomkwekerij met emelten en wortelduizendpoten echt wel zo groot waren.
Daarom werd eerst gefocust op een uitgebreide enquête om de problemen in kaart te brengen
(zoals gemeld in tussenrapportage van 22 februari 2007).
De proeven met wortelduizendpoten die al gaande waren zijn afgemaakt.
De laboratoriumproef ter bestrijding van emelten is uitgevoerd binnen het LNV-project.
Gebruikmakend van die resultaten werd de buitenproef ter bestrijding van emelten uitgevoerd ( =
proef 3).
Het was niet zinnig om allerlei verdere proeven te gaan doen, voordat het probleem duidelijk was.
Proeven ï, 2 en 4 zijn dus niet uitgevoerd. Bovendien is inmiddels via contact met AGV duidelijk
geworden dat er een slechte relatie bestaat tussen het aantal langpootmuggen en het aantal
emelten dat schade doet in grasland. Het lijkt dus niet zinnig om een proef ter afwering/bestrijding
van langpootmuggen uitte voeren (= proef 4).

14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
In het projectvoorstel stond: "Voor een GO is het nodig dat de proeven van 2006 en 2007 goede
resultaten gaven".
Dit is gedeeltelijk gelukt: de middelenproef tegen wortelduizendpoot resulteerde in 1 chemisch
middel dat een werking vertoonde. Verder bleek wortelduizendpoot te lokken te zijn met stukjes
peen. Dit biedt perspectieven voor de bestrijding van wortelduizendpoten. Uit de proef om aaltjes
tegen emelten te testen, konden helaas geen conclusies getrokken worden. Toch zijn er wel
perspectieven om emelten te bestrijden: uit onderzoek van WUR Glastuinbouw bleek namelijk dat 1
chemisch middel in een veldproef een werking vertoonde tegen emelten. WUR Glastuinbouw heeft
ook een veldproef buiten ingezet om aaltjes tegen emelten te testen. De resultaten daarvan
worden in 2008 verwacht.
Tijdens het project ontstond echter de vraag of de problemen met wortelduizendpoten en emelten
in de boomkwekerij werkelijk zo groot zijn. Uit de enquête bleek dat emelten en vooral
wortelduizendpoten in individuele gevallen tot grote problemen kunnen leiden, maar dat ze (nog)
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geen algemeen probleem vormen. Ze komen wel op vrij veel bedrijven voor (in vergelijking met
larven taxuskevers en engerlingen), maar leiden in lang niet alle gevallen ook tot schade. Een
kweker zei echter dat volgens hem veel boomkwekers zich niet bewust zijn van de schade.

15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
Naar aanleiding van de resultaten van de enquête wordt het volgende voorgesteld:
1.

Op de bedrijven waar emelten en wortelduizendpoten aanwezig zijn, zal de situatie in
kaart worden gebracht, om te proberen te achterhalen waarom deze beestjes soms wel tot
grote schade kunnen leiden en in andere gevallen niet. Deze kennis kan leiden tot nieuwe
inzichten in de beheersing van deze beestjes.

2.

De middelen die in het onderzoek van 2006 en 2007 goede resultaten gaven, zullen verder
worden getest. Resultaten van punti en nieuwe resultaten van WUR Glastuinbouw zullen
worden meegewogen bij het maken van verdere keuzes.

16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in
de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
Nee. De enquête is uitgevoerd i.p.v. enkele geplande proeven (zie punt 13). Bovendien kostte de
emeltenproefveel meer tijd dan verwacht, doordat er niet voldoende emelten in de proef
voorkwamen en ze verzameld moesten worden en handmatig moesten worden ingebracht. Het
budget is dus op gegaan.
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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1. Datum:

27 februari 2008

2. Projecttitel:

Monitoren plagen aan de hand van bloeitijdstippen

3. Projectnummer PT:

12154

4. Intern

32 311212 00

projectnummer:
5. Projectleider:

Ivonne Elberse

Adres:

Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Sector Bloembollen, Boomkwekerij
en Fruit, Prof. Van Slogterenweg 2, 2162 DW Lisse

Tel:

0252-462121

Fax:

0252-462100
ivonne.elberse@wur.nl

Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):

Laanbomen, houtige siergewassen, fruitgewassen,
rozen

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

01-02-2005 - 01-03-2009

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Het vinden van cultivars die beginnen te bloeien op het moment dat diverse plaaginsecten
vóórkomen. Dit kunnen andere gewassen zijn dan de gewassen waarop de plagen vóórkomen. Op
deze manier kan het juiste bestrijdingsmoment nauwkeuriger worden vastgesteld, waardoor de
plagen efficiënter kunnen worden bestreden en er minder middel nodig is. Deze kennis kan worden
ingepast in een geïntegreerde gewasbescherming. De insecten die in eerste instantie in dit
onderzoek worden meegenomen zijn: Anjerbladroller, Beukenbladluis, Bladluizen, Gewone dopluis,
Gleditsiagalmug, Lange wollige dopluis, Lindenbladwesp, Paardekastanjemineermot,
Oculatiegalmug, Groene appelwants en Kleine wintervlinder. Aan de hand van de gevonden
informatie en de resultaten van de proeven zal in de loop van het project telkens weer worden
bepaald met welke plagen het zinnig is om verder te gaan.
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

01-06-2007 - 31-01-2008

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
•

Vanaf begin april t/m september is op de vier locaties (Boskoop (Zuid-Holland), Randwijk
(Gelderland) en Noordbroek (Groningen) en Vredepeel (Limburg)) twee maal per week
waargenomen welke planten er in bloei waren gekomen. De planten waaraan wordt
waargenomen is een reeks van 15 planten, waarvan er naar verwachting elke week één in
bloei komt.

•

Daarnaast zijn, in navolging van 2005 en 2006, bloeiwaarnemingen verricht aan dezelfde
15 cultivars die reeds aanwezig waren in de collectietuin in Boskoop en nog zo'n 350 andere
cultivars in de collectietuin in Boskoop.

•

Vanaf begin april t/m september is op de vier locaties twee maal per week waargenomen
wanneer de eerste insecten voorkwamen en in welk stadium (op verzoek van de
klankbordgroep is appelbladgalmug in 2007 toegevoegd aan dit onderzoek).

•

Daarnaast is er navraag gedaan naar de insectenwaarnemingen die intermediairs bij kwekers in
de buurt hebben verricht.

Afdeling Beleid & Onderzoek, Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer, tel 079 3470609, fax 079 3470800,
Email projectenPT(®tuinbouw.nl www.tuinbouw.nl

Bladzijde

2/3

•

De weerstations op de proeflocaties zijn uitgelezen vanaf i januari t/m/september en
temperatuursommen zijn bepaald.

11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
•

Uit de gegevens die tot nu toe verzameld zijn (eigen waarnemingen en gegevens van PPO
Fruit) bleek dat twee planten waarschijnlijk een goede indicator zijn voor de groene
appelwants: Chaenomeles superba 'Vermilion' en Amelanchier arborea 'Robin Hill'. De jonge
appelwantsen werden bijna altijd voor het eerst waargenomen binnen anderhalve week na
de bloeistart van de Chaenomeles of binnen twee weken na de start van de bloei van de
Amelanchier.

•

Verder bleek (uit eigen waarnemingen en gegevens van PPO Fruit) dat twee cultivars van
Forsythia x intermedia waarschijnlijk goede indicatoren zijn voor de kleine wintervlinder. De
rupsen van de kleine wintervlinder werden bijna altijd waargenomen tussen nul en twee
weken nadat de cultivars 'Lynwood' en 'Spring Glory' in bloei waren gekomen.

•

Van de andere insecten zijn nog meer waarnemingen nodig, voordat mogelijke
indicatorplanten kunnen worden gevonden.

12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Vakbladartikel:
Elberse, I., Reijers, N. & De Blok, J. (2008) Bloeiende planten waarschuwen kwekers voor
plaaginsecten. De Boomkwekerij 3:10-11
13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
2005:
•

Het plan was om in 2005 gegevens te verzamelen over het tijdstip van eerste bloei van een
aantal mogelijk interessante cultivars en over het eerste vóórkomen van het bestrijdbare
stadium van de plaaginsecten. Door deze gegevens te vergelijken zou een keuze worden
gemaakt voor de te testen insect-plant combinaties in de verdere jaren van het project.
Gegevens over bloeitijdstippen zijn bepaald in de sortimentstuin in Boskoop. Nog niet alle
gegevens over het eerste vóórkomen van de insecten waren verzameld. Begin 2006 werd dit
afgemaakt.

2006:
•

De planten zijn later (half april) aangeplant dan gepland, waardoor een aantal planten al in
bloei was tijdens het planten. Het moment van in bloei komen van deze planten is uiteraard
geen resultaat van deze proef en kon niet worden gebruikt. Daarnaast zijn niet alle planten
gelijk goed aangeslagen en is een deel niet in bloei gekomen.

•

De weerstations in Randwijk en Noordbroek hadden een tijdelijke storing waardoor er een
gat in de temperatuurwaarnemingen is ontstaan. De ontbrekende temperatuurgegevens
voor Randwijk en Noordbroek zijn aangevuld met de locale gegevens van het KNMI (resp. De
Bilt en Eelde).

2007:
•

Het was wenselijk geweest om in 2007 al in maart te beginnen met waarnemen, in verband
met het warme voorjaar. Echter pas op 4 april werd er een GO gegeven. Door een snelle start
na de GO en doordat enkele waarnemers toch al in maart begonnen waren, is het aantal
missende waarnemingen beperkt gebleven.

Tussentijdse rapportage 32 311212 00 2007.doc / 20-03-08

Bladzijde

B/3

•

Het weerstation in Boskoop functioneerde slecht. De gegevens zijn aangevuld met gegevens
van weerstations in de buurt.

14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
n.v.t.
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
Het is moeilijker gebleken dan voorafgaand aan het project was ingeschat om aan voldoende
insectenwaarnemingen te komen, die ook nauwkeurig genoeg zijn. Literatuuronderzoek en navraag
bij deskundigen, naar eerste vóórkomen van het bestrijdbare stadium van de plaaginsecten, heeft
weinig nauwkeurige resultaten opgeleverd. Voor bruikbare waarnemingen moet de datum of
temperatuursom gegeven worden in combinatie met de locatie. Deze combinatie van gegevens
bleek voor deze insecten weinig voorhanden. Dit type gegevens is wel aanwezig in databases als
"De Natuurkalender" en een database bij Alterra, maar de plaaginsecten uit dit project komen daar
niet in voor. De informatie die nodig is voor dit project zal dus vooral door eigen veldwaarnemingen
moeten worden opgebouwd. Om tot indicatorplanten te komen voor meer insecten, zijn dus vooral
nog meer waarnemingen nodig. Het heeft nog niet zoveel zin om nu al een bestrijdingsproef aan de
hand van indicatorplanten te gaan testen (zoals in het projectvoorstel staat). Er wordt daarom voor
gekozen in 2008 alles in te zetten op het doen van waarnemingen:
•
Er worden weer insecten- en bloeiwaarnemingen gedaan op de vier locaties. Hiermee is
inmiddels gestart.
•
•
•

Ook in de sortimentstuin in Boskoop worden weer bloeiwaarnemingen gedaan.
Temperatuursommen worden weer bepaald.
Op de vier locaties zijn nu ook de mogelijke indicatorplanten voor de groene appelwants:
Chaenomeles superba 'Vermilion' en Amelanchier arborea 'Robin Hill' aangeplant. Dit is om
te kijken of dit ook in 2008 in verschillende regio's goede indicatorplanten blijken te zijn
voor dit insect. Ook zal worden gekeken of Forsythia x intermedia 'Lynwood' in meerdere
regio's een goede indicator blijkt te zijn voor de rupsen van de kleine wintervlinder. Deze
cultivar is al enkele jaren op de locaties aanwezig. Cultivar 'Spring Glory' bleek niet
verkrijgbaar en zal dus niet verder worden getest.

16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in
de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
nee
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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1. Datum:

*

Tuinbouw

12 februari 2008

2. Projecttitel:

Gebruikswaarde onderzoek laan- en straatbomen in de stedelijke
omgeving

-

3. Projectnummer PT:

10765

4. Intern

32 311400 00

*

H
•

projectnummer:

Ä

5. Projectleider:

KI

Jelle Hiemstra

Adres:

PPO-Bomen, Postbus 85, 2160 AB Lisse

Tel:

0252-462107
0252-462100
Jelle.hiemstra@wur.nl

Fax:
Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):

Laanbomen

7. Oorspronkelijke looptijd project:

2000-2010

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Het doel van dit gebruikswaardeproject is het genereren en uitdragen van kennis voor producenten
en afnemers over de toepasbaarheid van nieuwe cultivars en selecties laan- en straatbomen. De
waarde ten opzichte van het bestaande sortiment moet worden aangegeven. Het gaat hierbij
vooral om toepassing in bestrating (suboptimale omstandigheden).
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

januari 2007 t/m december 2007

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
Werkoverleg (intern overleg PPO/Naktuinbouw niet vermeld)
14 februari:

Bijeenkomst Begeleidingscommissie in Schiedam.

4 juni:
22juni:

P. Schalk, G. Schalk en J. Hiemstra: Werkoverleg en planning 2e helft 2007.
Vergadering TKC laanbomen van de Naktuinbouwte Roelofarendsveen.

18 juli:

Bezoek J. Bauer (leider GALK; zie internationalisering) voor overleg over stand van

26 augustus:

P. Schalk, G. Schalk, B. van der Sluis en en J. Hiemstra: Voorbereiding BegCie dd

25 oktober:

25/10.
Bijeenkomst Begeleidingscommissie in Hilversum

12 december:

P. Schalk, G. Schalk, B. van der Sluis en J. Hiemstra: Werkoverleg/planning ie helft

zaken en samenwerking GWO in Duitsland en Nederland.

2008
Aanplanten.
De laatste ronde van aanplanten is gerealiseerd in 2005. Vanaf 2006 is het project de fase van
evaluatie en verwerking van de gegevens ingegaan. De beschikbare tijd wordt nu onder meer
(naast verwerking van de gegevens uit de proefbeplantingen) benut om oudere opstanden van de
in het onderzoek opgenomen soorten te achterhalen en hieraan waarnemingen te doen om het
beeld van de jonge bomen in het onderzoek te complementeren
Waarnemingen aan oudere beplantingen.
Inmiddels zijn oudere beplantingen gevonden en beschreven van 56 van de 76 in het GWO
opgenomen soorten. Voor 15 nog ontbrekende soorten zijn oudere beplantingen gevonden van zeer
sterk vergelijkbare soorten. Voor Ouercus 'Macon', Ulmus 'Homestead', Ulmus 'Pioneer', Acer
platanoides 'Superform' en Acer buergerianum is nog helemaal geen ouder vergelijkingsmateriaal
gevonden.
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Waarnemingen en verwerking gegevens
De waarnemingen aan in eerdere jaren geplante bomen zijn in 2007 volgens schema voortgezet
Daarbij is de groei en ontwikkeling van 25 cultivars elk op 3 locaties (zie tabel) beschreven m.b.v. het
daarvoor ontwikkelde standaard formulier en zoals gebruikelijk tevens vastgelegd d.m.v. foto's.
periode

Waarneming

Locaties

jan-mrt

Bomen seizoen 2000-2001;

Beuningen-Cuijk-Huissen

5 jaar na planten, winterbeeld

Den Helder
Eist- Cuijk
Hengelo-Zeewolde
Middelburg-Zundert

apr-mei
oktober

Bomen seizoen 2002/2003;

Eindhoven

4 jaar na planten, uitlopen

Middelburg-Zundert

Bomen seizoen 2004/2005;

Bunnik-Hilversum-Zeewolde
Elst-Cuijk

2 jaar na planten, herfstkleur

Zundert
•

De verwerking van de meetgegevens betreffende de groei en ontwikkeling van de bomen op de
diverse locaties is voortgezet. De nieuwe groeigegevens zijn toegevoegd aan de vorig jaar

•

aangepaste database t.b.v. groeicurves.
De waarnemingen aan oudere opstanden zijn voortgezet en schriftelijk vastgelegd op het
hiervoor ontwikkelde formulier en door middel van digitale foto's. In totaal zijn inmiddels 450
beplantingen bezocht.

PPH-Posters
Tijdens de Begeleidingscommissie vergadering van 14 februari 2006 werd als thema voorde
volgende poster van het jaar gekozen voor "Bomen met kleur", daarbij was het de bedoeling om
bomen met opvallende bladkleuren (tijdens het groeiseizoen) te gebruiken. In tweede instantie is
op verzoek van PPH dit thema aangehouden voor 2009 en is voor 2008 als thema "Bomen voor
speelplaatsen" gekozen. In overleg met de BegCie en de Cultuurgroep laanbomen is hiervoor de
volgende lijst met namen van mogelijke bomen opgesteld en zijn suggesties gedaan voor
fotolocaties:
Acerfreemanii 'Celzam' (CELEBRATION)
Aesculus hippocastanum 'Baumannii'
Ailanthus altissima
Betula pendula (meerstammige boom)
Fagus sylvatica 'Atropunicea'
Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'
Platanus xhispanica
Ouercus palustris
Salix sepulcralis x'Chrysocoma'
Tilia tomentosa 'Brabant'
Als boom van het jaar werd gekozen voor Pterocaryafraxinifolia
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Publicaties in de vakbladen
In 2007 zijn vanuit het project de volgende publicaties geschreven:
•

Gebruikswaardeonderzoek laanbomen. J. Hiemstra. Bezoekersgids Laanbomendagen
Opheusden: blz 51+53; 21 en 22 september 2007.

•

Variety testing of street trees. J. Hiemstra. Bezoekersgids Laanbomendagen Opheusden: blz 69;
2i en 22 september 2007.

•

Amerikaanse selecties verrijken het Nederlandse Fraxinus-sortiment. B. van der Sluis, G. Schalk

en J. Hiemstra. De Boomkwekerij 40(5 oktober 2007):i6-i8.
Daarnaast kwam er een artikel over het GWO beschikbaar wat n.a.v. een bezoek aan de Salon du
Végétal in Angers in 2005 vorig jaar is verschenen in het Franse vakblad Lien Horticole:
•

Des tests pour arbres d'avenue; aux Pays-Bas, des variétés relativement récentes d'arbres
d'alignement sont testées in situ dans différentes villes. Pascal Fayolle. Lien Horticole no
32/529:20-21- 7 septembre 2006.

Presentaties en andere activiteiten kennisoverdracht.
27 februari: gemeente Nunspeet: Kwaliteitsnormen en -eisen laanbomen en bosplantsoen (G.
Schalk)
8 maart; Groengroep Drielanden: Kwaliteitsnormen en -eisen laanbomen en bosplantsoen (G.
Schalk)
10 maart; Doorn: Lezing over laanbomenonderzoek voor Nederlandse Dendrologische Vereniging
(J.A. Hiemstra).
15 juni; Boskoop: Rondleiding langs bomen in sortimentstuin en toelichting op gebruikswaarde
onderzoek (B. vd Sluis).
21+22 september: Laanbomendagen Opheusden: Gebruikswaardeonderzoek laanbomen (poster).
22+23 oktober: Mannheim, bijeenkomst Gartenambtsleiterkreis beim Deutschen Städtetag:
Toelichting stand van zaken GWO laanbomen in Nederland (J. Hiemstra).
Website
Omdat de informatie te omvangrijk wordt voor het systeem waarop de website is gebaseerd (reeds
jaren geleden ontworpen, inmiddels zijn de technische mogelijkheden veel groter) is een plan
gemaakt voor een nieuwe technische structuur. Hierdoor zal het veel beter mogelijk zijn om de site
uit te breiden met meer informatie en met de resultaten uit de verwerkte gegevens. Bovendien
maakt dit het mogelijk om de site interactief te maken. Verwacht werd dat de vernieuwde site in de
tweede helft van 2007 beschikbaar zou komen. Door ziekte bij de afdeling automatisering konden
de technische aanpassingen nog niet geïmplementeerd worden. Het hiervoor gereserveerde budget
is daarom doorgeschoven naar 2008. In 2008 zal eerst de technische structuur van de website
worden aangepast en daarna zullen de nieuwe gegevens worden toegevoegd.
Thema
Voor de uitwerking van het thema groeiplaats is in 2007 contact gezocht met de coördinator van
HAS-Kennistransfer in Den Bosch. Dit heeft geleid tot een offerte waarin HAS-Kennistransfer
aanbiedt het onderwerp door 2 studenten uit te laten werken met begeleiding vanuit de HAS in 'sHertogenbosch. De Vereniging Stadswerk heeft zich bereid verklaard het benodigde extra budget (€
8.500,-) bij te dragen en zal bovendien participeren in de begeleiding van de studenten en fungeren
als uitgever van het eindrapport.
Inmiddels is ook het eindverslag van L. Arhipova beschikbaar; een Russische onderzoeker die in het
afgelopen jaar in den Haag onder begeleiding van J. Kopinga (Alterra) een studie heeft gedaan naar
de groei van boomwortels in heterogene substraten (bomenzand/bomengrond).
Tussentijdse rapportage 32 311400 00 (via P. Schalk naar PT)2oo7.do<7 / 20-03-08

Bladzijde
4 / 5

Internationalisering
Als vervolg op de in 2006 gelegde contacten met de Arbeitskreis Stadtbäume van de
Gartenambtsleiter Konferenz (GALK) in Duitsland is de voorzitter van deze groep dr. Joachim Bauer
op 18 juli op bezoek geweest bij PPO. Daarbij is uitvoerig gesproken over de opzet van de
Strassenbaumtest die door GALK wordt uitgevoerd en die grote overeenkomsten vertoont met ons
gebruikswaarde onderzoek laanbomen. Een verschil is dat er in Duitsland geen onderzoekers bij
betrokken zijn, de steden voeren het geheel zelf uit. Er zijn afspraken gemaakt over uitwisseling van
informatie en het onderzoeken of er mogelijkheden zijn om in de toekomst nauwer samen te
werken met behulp van Europese fondsen.
Als vervolg hierop heeft J. Hiemstra van 21-23 oktober deelgenomen aan de jaarlijkse bijeenkomst
van de GALK in Mannheim. N.a.v deze bijeenkomst is mail-contact ontstaan met dhr. Sonderegger
van gemeente Basel waar ook aan gebruikswaarde onderzoek van laanbomen wordt gewerkt.
n. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Waarnemingen proefbeplantingen volgens planning
Start verwerking waarnemingsgegevens oudste proefbeplantingen
Sterke uitbreiding van aanvullende waarnemingen aan oudere beplantingen
Vernieuwing website in gang gezet
12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Rapportage t.b.v. BegCie en PT
Onderhoud Website www.laanbomen.nl
Diverse lezingen en publicaties (zie boven)
Info t.b.v. Boom van het jaar poster 2007 (i.s.m. PPH)
13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Het project verloopt volgens plan.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
Tijdens de najaarsvergadering van de Begeleidingscommissie op 25 oktober is het project
geëvalueerd. De commissie was unaniem van mening dat het project belangrijke informatie levert,
goede voortgang maakt en dus voortgezet dient te worden. Het advies van de BegCie aan de COB
was dan ook een GO. De coördinator heeft dit middels een brief aan het PT doorgegeven.
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
Groei en ontwikkeling van het reeds geplante sortiment:
Beoordelen opstanden volgens planning.
Voortzetten evaluatie van de tot nog toe verzamelde gegevens.
Voortzetten waarnemingen oudere beplantingen.
Start evaluatie waarnemingen oudere beplantingen.
Werkoverleg :
Intern PPO voor afstemming loopjaar 2008.
Regelmatig: 3 uitvoerende partijen voor afstemming.
Februari en september: overleg BegCie.
Overleg met PPH over poster boom van het jaar 2009 en 2010.
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Schrijven vakbladartikelen:
sortimentsartikel t.b.v. De Boomkwekerij (2e kwartaal): Acer platanoides soorten in het
GWO
sortimentsartikel t.b.v. Tuin & Landschap (febr/mrt): Malus (of eventueel Amelanchier)
3e of 4e kwartaal: artikel n.a.v. werk aan thema bomenzand (i.e.i. T&L, eventueel ook deB)
3e of 4e kwartaal: artikel n.a.v. vernieuwde website (zo breed mogelijke verspreiding)
(NB: Getracht zal worden om niet alleen in De Boomkwekerij maar ook via vakbladen voor
beheerders (bijv. Groen) meer bekendheid aan het project te geven.)
Thema groeiplaats:
Werk Russische onderzoeker samenvatten
Begeleiden studenten HAS
Versterken contacten met gebruikers:
Website up to date houden.
Website verder uitbreiden.
•

Toevoegen gegevens cultuurwaarde onderzoek

•
Interactief maken: mogelijkheid tot vragen aan en respons van gebruikers
Contact met deelnemende gemeenten verbeteren.
•

Info in infoblad GNL-Stadswerk.

Internationalisering Gebruikswaarde Onderzoek Laanbomen.
Voortzetten internationaal presenteren van het project i.s.m. PPH.
Uitwisseling informatie en resultaten met GALK-leden (o.a Basel).
16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in
de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
Nee
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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1. Datum:

2 april 2008

2. Projecttitel:

Consultancy en dienstverlening t.b.v. de diverse deelsectoren binnen
boomkwekerij.

3. Projectnummer PT:

36290

4. Intern
projectnummer:

32 312000 00

5. Projectleider:

Ir. N.G.M. Dolmans
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, sector Bloembollen, Boomkwekerij
en Fruit, Prof. van Slogterenweg 2,2161 DW Lisse
0252-462121
0252-462100
Nico.dolmans@wur.nl

Adres:
Tel:
Fax:
Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):

Boomkwekerij

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

01-01-2007 t/m 30 juni 2008

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Het doel van dit project is het vervullen van een expertisefunctie vanuit het praktijkonderzoek in
het werkveld van de boomkwekerijsector. Het project is gericht op het snel beantwoorden van
praktische vragen vanuit productie- en handelsbedrijven door het ontsluiten van bestaande kennis
en het doen van korte praktijkinventarisaties en -proeven. Daarnaast wil het door demonstraties,
lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen in de
boomteelt in zijn totaal.
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

01-01-2007 t/m 30-06-2008

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
De werkzaamheden binnen het project zijn in te delen in 7 categorieën. De invulling daarvan
is afhankelijk van vragen en wensen uit de sector. In 2007/2008 werd o.a. gewerkt aan de
volgende onderwerpen ( * : worden in 2008 nog afgerond)
1. Literatuurstudies, oriëntaties en verkenningen (gedeeltelijk vastgelegd in notities)
•
Bastscheuren
•
Langstek
•
Invloed natuurelementen op plagen
•
ULO bewaring
•
•
•
•
•
•
•
•

Antiverdampingsmiddelen
Licht in de boomkwekerij*
Virussen in vaste planten
Telen zonder stok*
MAP verpakking oculatiehout
Visie siergewassen
Black Mold
Verteerbaar touw

•
•

Snuitkevers*
Afbreekbare materialen in de biologische teelt*
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

Praktijkinventarisaties en praktijkproeven (gedeeltelijk vastgelegd in rapporten) ''
•
Test Agrobac tegen aaltjes
•
Uitval in 'Ellwoodii"
•
Uitval in Pachysändra
•
Slakken
<
•
Spechtenschade in laanbomen
Telefonisch en schriftelijk advies
•
Groot aantal vragen naar aspecten van teelt, bemesting, vermeerdering,'kwaliteit,
bewaring, bloei, ziekten en plagen, gewasschade etc., ontvangen en beantwoord via
telefoon, e-mail of post.
•
Vraagbaak voor gebruikswaarde en identificatie sortiment
Demonstratieprojecten
•
Bloemstroken
Lezingen en presentaties (hiérvan is in 2007 geen gebruik gemaakt, zie 6.)
Voorlichting + kennisoverdracht
•

Oculatiegaimug

•
•

Gebruik van de KWIN
Normering bemesting

•
•
•
•

Visie siergewassen
Factsheet bruine coniferen
Bedrijf van de toekomst
Overdracht gegevens naar Plantscope (zoals overeengekomen)

v

•
,»

•
Artikel Agrobacterium tumefaciens*
Coördinatie en rapportage
•
Projectleiding en intern overleg
•
Halfjaarsrapportage en overleg met financier
•
Registratie en voorbereiden eindrapportage 2006:

«
»

*

>

11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waa'rover wordt gerapporteerd:
Zie onder punt 10.
t
r
^
12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Zie onder punt 10

M

13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkèlijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Oorspronkelijke looptijd was tot 31-12-2007. Een aantal activiteiten is vertraagd of is pas later in
gang gezet. Daardoor is de looptijd aangepast
,
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
n.v.t.
15. Voorgestelde activiteiten voor dé komende periode:
Project wordt in de huidige vorm beëindigd..
,
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16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in
de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
Financiering over 2007 van het project is gedeeltelijk meegenomen naar 2008. In overleg met de
onderzoekscoördinator PT wordt hiervoor een aantal activiteiten afgerond. Een gedeelte van het
budget wordt niet opgebruikt.
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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CATEGORIEVERDELING 2007
Literatuurstudie, oriëntaties en verkenningen
Praktijkinventarisaties en praktijkproeven
Telefonisch en schriftelijk advies
Demonstratieprojecten
Lezingen en presentaties
Voorlichting en kennisoverdracht
Projectleiding en coördinatie

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 totaal
€7.987
€10.335
€5.515 €31.344
€ 7.507
€2.339
€ 5.854
€ 4.464 €13.895
€ 1.239
€ 2.546
€ 3.438
€ 2.077
€423
€ 8.484
€0
€ 2.500
€ 2.476
€0
€ 4.976
€0
€0
€0
€0
€0
€ 9.748
€ 4.277
€6.148
€ 2.464 €22.636
€ 3.369
€1.277
€1.560
€ 1.440
€ 7.646
€ 25.300

€ 20.926

€ 28.449

€14.305

€88.981
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Tussentijdse rapportage
1. Datum:

6 maart 2008

2. Projecttitel:

Verlenging bevorderen van natuurlijke vijanden

3. Projectnummer PT:

12455

4. Intern
projectnummer:

32 340172 00

5. Projectleider:
Adres:

Jerre de Blok
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, sector Bloembollen, Boomkwekerij
en Fruit, Prof. van Slogterenweg 2, 2161 DW Lisse

Tel:

0252 462121

Fax:

0252 462100

Email:

Jerre.deBlok@wur.nl

6. Gewas: (indien van toepassing):

diverse

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

1 januari 2006-31 december 2008

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
In diverse boomkwekerijgewassen komen verscheidene soorten plagen voor, die veelal in een
aantal hoofdgroepen zijn onder te verdelen. De belangrijke groepen zijn bladluizen, fytofage mijten,
rupsen en kevers. Het beleid is erop gericht minder chemische middelen toe te passen. Het
benutten en bevorderen van natuurlijke vijanden kan een goede bijdrage leveren om plagen te
beheersen.
Het doel is natuurlijke vijanden van plagen in de boomkwekerij te bevorderen door gunstige
omstandigheden te scheppen, met als gevolg een goede plaagbeheersing.
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

1 januari t/m 31 december 2007

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
Op drie laanboomkwekerijen en drie kwekerijen van sierheesters is de ontwikkeling van insecten
en mijtenplagen gevolgd. Op de laanbomenkwekerijen werden gedurende het groeiseizoen
waarnemingen gedaan op met name Betula, Prunus cerasifera, Malus en Acer. Het werk aan
sierheesters richtte zich vooral op Skimmia, Acer palmatum, Trachycarpus en Prunus taurocerasus.
Op de drie laanboomkwekerijen zijn voorjaar 2007 bloemstroken ingezaaid met het doel om de
aanwezigheid van natuurlijke vijanden te bevorderen door het aanbieden van voedsel (extra
stuifmeel, nectar) en schuilplaatsen. De insecten in de bloemstroken zijn één tot drie keer
geobserveerd (^kwalitatief) en bemonsterd (=kwantitatief). De bemonsterde insecten zijn
gedetermineerd om de aantallen van de verschillende natuurlijke vijanden vast te stellen, en om te
zien of de bloemstrook onbedoeld niet ook schadelijke insecten herbergt.
Daarnaast zijn er nestkasten voor insectenetende vogels opgehangen en insectenkasten waarin
lieveheersbeestjes zich kunnen verschuilen en/of overwinteren.
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Op één van de laanboomkwekerijen is de ontwikkeling van appelbloedluis (in sierappel) en diens
natuurlijke vijanden (sluipwesp Aphelinus mali en oorworm) bestudeerd. De oorwormdichtheid is
bemonsterd door vallen op te hangen.
Roofmijten (verschillende soorten) werden losgelaten op drie kwekerijen van sierheesters. De vier
gewassen zijn vier maal bemonsterd op aanwezigheid van plagen en roofmijten. De roofmijten zijn
gedetermineerd.
Ook op de drie laanboomkwekerijen waar in 2006 roofmijten waren uitgezet, zijn in 2007 twee
maal bladmonsters genomen om op aanwezigheid van roofmijten te onderzoeken. Determinatie
van deze roofmijten moet nog plaatsvinden.
11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Laanboomteelt
In april en mei trad op verschillende gewassen een geringe bladluisaantasting op. Alleen Betula
werd zwaar aangetast. De bladluisaantasting op Betula trok veel lieveheersbeestjes aan, vooral van
de soort Harmonia axyridis. Deze lieveheersbeestjes waren niet in staat de luisaantasting
voldoende onder controle te houden, maar de berk vormde zo mogelijk wel een goede bron van
natuurlijke vijanden later in de zomer. Hoewel bladluis in Betula door de kwekers niet snel als
schadelijk wordt ervaren, was de aantasting bij één van de kwekers dusdanig dat deze chemisch
heeft moeten ingrijpen. Dit is gebeurd met het selectieve middel Pirimor om de lieveheersbeestjes
en andere natuurlijke vijanden te sparen.
Het advies aan kwekers is dan ook om een beginnende bladluisaantasting in Betula niet direct te
bestrijden vanwege de hoge schadedrempel van het gewas en vanwege de aantrekkende werking
van bladluis op lieveheersbeestjes. Waakzaamheid is wel geboden omdat chemisch ingrijpen later
wel nodig kan zijn om de bladluispopulatie onder controle te houden.
In 2008 zal gekeken worden of insectenkasten, vroegbloeiende gewassen en het vroeger zaaien van
bloemen(stroken) de aanwezigheid van natuurlijke vijanden van bladluis in het voorjaar verder
kunnen stimuleren.
In de Prunus cerasifera werden vanaf begin juli beschadigde scheuttoppen aangetroffen. Half
september was het aantal beschadigde en dode toppen op de twee kwekerijen met Prunus
cerasifera erg groot. Het vermoeden bestaat dat trips of galmuglarven verantwoordelijk zijn voor
deze afsterving. Begin juli zat er regelmatig jonge trips in scheuttoppen van de Prunus. Half
september was de trips op de ene kwekerij verdwenen, wel waren daar toen galmuglarven. Op de
andere kwekerij werd toen wel trips aangetroffen, maar geen galmuglarven. In de scheuttoppen
werden ook enkele roofwantsen aangetroffen. Roofwantsen zijn een natuurlijke vijand van trips.
Onduidelijk is of deze wantsen significant aan detripsbestrijding hebben bijgedragen. Het
achterhalen van de oorzaak van de afsterving van de scheuttoppen en het bepalen van de rol van de
roofwantsen bij de bestrijding van trips, is arbeidsintensief en krijgt binnen dit project niet de
hoogste prioriteit. Daarom wordt in 2008 hier geen aandacht meer aan besteed.
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Op één kwekerij vormde appelbloedluis op Malus een groot probleem. Vroeg in het voorjaar is
daartegen met Pirimor gespoten. Dat had slechts gedeeltelijk effect, omdat de wasdraden van de
appelbloedluis het insect tegen het gewasbeschermingsmiddel beschermen. Daarnaast zit de
bloedluis soms op moeilijk bereikbare plaatsen, bijvoorbeeld tussen de stam en de tonkin-stok.
Overlevende bloedluizen kunnen zich vervolgens weer razendsnel vermenigvuldigen.
In de loop van juni kon fraai het effect van natuurlijke vijanden worden gedemonstreerd. Zonder
dat chemische bestrijding plaatsvond, verdween in enkele weken tijd alle aantasting. De
appelbloedluizen waren massaal geparasiteerd door de sluipwesp Aphelinus mali. Deze sluipwesp
komt van nature overal voor waar appelbloedluis optreedt. Door in de tijd dat de sluipwesp vliegt
niet met insecticiden te spuiten (en zeker niet met breedwerkende), krijgt de sluipwesp een kans
om zich uit te breiden. Eind oktober, nadat de sluipwespen in winterrust waren gegaan, vond er
weer een toename van appelbloedluis plaats op een deel van de A/la/us-cultivars.
Er werd ook gekeken naar de aanwezigheid van een andere natuurlijke vijand: de oorworm. In de
vallen die eind september op één perceel waren opgehangen, werd echter geen enkele oorworm
aangetroffen. Het gebruik van breedwerkende insecticiden in voorgaande jaren of de structuur en
kwaliteit van ontwatering van de bodem zijn hier vaak de oorzaak van. Op de kwekerij in kwestie
zou dit ook het geval kunnen zijn omdat de kleigrond in het voorjaar opvallend drassig was en er
regelmatig met breedwerkende middelen (Decis) is gewerkt.
Bloemstroken op laanboomkwekerijen
In de bloemstroken was boekweit, dille en koriander gezaaid omdat eerder onderzoek uitwees dat
deze bloemen vroeg in bloei komen en als voedselplant dienen voor nuttige zweefvliegen. Maar in
de aangelegde bloemstroken was de bloei in het algemeen te laat om de bladluizenplaag
significant te kunnen beïnvloeden. Bladluizen vormden eind april al een probleem. De late bloei
komt doordat de bloemstroken pas half mei konden worden ingezaaid In 2008 zal in april gezaaid
worden, eerder is in verband met nachtvorstgevaar niet mogelijk. Vroegbloeiende gewassen
kunnen hier ook een rol spelen aangezien deze eerder in bloei komen dan een bloemstrook. In 2008
zullen daarom natuurlijke vijanden op de vroegbloeiende gewassen Salix en Cornus worden
geïnventariseerd.
Opvallend waren de grote aantallen sluipwespen. Een groot deel van de sluipwespen zal echter
nauwelijks invloed hebben op de plaagontwikkeling op de kwekerij omdat sluipwespen specialisten
zijn en de meeste sluipwespen niet op plaaginsecten parasiteren. Mogelijk gebruiken wel enkele
voor de laanboomteelt relevante sluipwespen de bloemstrook als nectarbron.
De aantallen sluipwespen lijken sterk gecorreleerd met de mate van bloei in de bloemstrook, want
op 14 september werden vooral veel sluipwespen gevonden in de ene bloemstrook die later is
ingezaaid dan de andere twee en waar m.n. de boekweit nog vol in bloei stond. De bloei in de
andere stroken liep toen al op z'n einde; vooral de boekweit was er al uitgebloeid.
De dichtheid van algemene predatoren (lieveheersbeestjes, zweefvliegen, roofwantsen,
gaasvliegen) was vrij laag. Mogelijke oorzaken hiervan zijn de late bloei doordat laat gezaaid is, en
de late bemonstering t.o.v. de bloei: in twee van de drie bloemstroken was bij eerste bemonstering
de bloei van de boekweit al over het hoogtepunt heen. Op de jonge bloeiende boekweit (late zaai)
werden meer (nuttige) zweefvliegen, zoals Episyrphus balteatus, waargenomen.
De aantallen roofwantsen waren laag. De aangetroffen Anthocoris spp. en Orius spp. zijn
belangrijke rovers die zich mede voeden met plaaginsecten. Verschillende Orius-soorten zijn
gespecialiseerd op trips. De schadelijke groene appelwantsen werden niet aangetroffen.
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Teelt van sierheesters
Op Acer palmatum werden drie maanden na uitzetten nog altijd 4 roofmijten (Amblyseius
andersoni) per 40 bladeren teruggevonden. Trips kwam voor op deze planten maar de aantallen
bleven beperkt waardoor een bespuiting niet nodig was. De aanwezigheid van de roofmijten
fungeert als een 'handrem' op de ontwikkeling van de populatie trips. Op de andere sierheesters
(Skimmia, Prunus laurocerasus en Trachycarpus) waren er twee maanden na uitzetten nauwelijks
meer roofmijten op de bladeren terug te vinden. In de bloemen van de Prunus zaten de roofmijten
na drie maanden nog wel, evenals trips. Op Skimmia bleken de roofmijten niet in staat de
citrusspint onder controle te houden. Chemisch ingrijpen was daar nodig. De resultaten in 2007
bevestigen de resultaten uit 2006: ook toen werd A. andersoni wel op A. palmatum teruggevonden
en niet op Skimmia.
12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Geïntegreerde bestrijdingsstrategie appelbloedluis op sierappel (zie publicatie).
Publicatie:
Helsen, H., F. Nouwens, 2007. Appelbloedluis? Laat natuurlijke vijanden hun werk doen. De
Boomkwekerij 37:14-15 (14 september 2007).
Bijeenkomsten:
Helsen, H., J.J. de Blok, 2007. Appelbloedluis? Laat natuurlijke vijanden hun werk doen.
Posterpresentatie plus demonstratie. Laanboomdagen Opheusden, 21 en 22 september 2007.
Blok, J.J. de, 2007. Roofmijten in sierheesters: hulp bij de bestrijding van trips en spint? Studiegroep
Sierheesters-coniferen West-Brabant/Telen met Toekomst. Kwekerij Sprenkels te Achtmaal, 1
november 2007.
Blok, J.J. de, 2007. Werken met natuurlijke vijanden: ervaringen met natuurlijke vijanden op de
boomkwekerij. Gewasbeschermingsdag Boskoop / Verlenging Spuitlicentie. Voormalige PPO
vestiging te Boskoop, 8 november 2007.
13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Er is in 2007 geen contact gezocht met de begeleidingscommissie. Op 13 maart 2008 wordt het
onderzoek wel voor terugkoppeling voorgelegd aan de Klankbordgroep Geïntegreerde
Gewasbescherming die als begeleidingscommissie zal optreden.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
n.v.t.
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
De waarnemingen worden voortgezet op de drie deelnemende laanboomkwekerijen in Gelderland,
niet meer op de sierheesterkwekerijen in W-Brabant. Drie nieuwe sierheesterkwekerijen in
Overijssel zullen in het onderzoek worden betrokken, omdat in 2008 behalve de provincie
Gelderland ook de provincie Overijssel co-financiert. Ook één vaste plantenkwekerij wordt in het
onderzoek betrokken.
In 2008 is het belangrijk om te komen tot handvaten voor de kweker hoe natuurlijke vijanden
onderdeel te maken van de gewasbescherming en wat men ervan mag verwachten. Er worden twee
beknopte handleidingen gemaakt en op de kwekerijen uitgetest: één over het inzetten van
roofmijten, één over het bevorderen van natuurlijke vijanden op laanboomkwekerijen.
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De handleidingen zullen bevatten:
•

Korte uitleg over het nut van natuurlijke vijanden.

•

Stappenplan om rekening te houden met natuurlijke vijanden in het
gewasbeschermingsplan.

•

Stappenplan voor het waarnemen in het gewas en het nemen van maatregelen (bijv.
zaaien van bloemstrook, uitzetten van roofmijten).

•

Uitleg over de kosten van het stimuleren van natuurlijke vijanden en het beperken van
risico's. Het is belangrijk dat kwekers zelf gaan experimenteren.
Formulier voor het noteren van acties, waarnemingen en omstandigheden.

•

In 2008 zullen de volgende activiteiten deel uitmaken van het onderzoek:
Laanboomkwekerijen
1.
Waarnemingen aan bladluis en diens natuurlijke vijanden in Betula. Wanneer de kwekers
instemmen wordt d.m.v. onderzaai van bloemen de aanwezigheid van natuurlijke vijanden
gestimuleerd. We willen gedeeltes met en zonder onderzaai hebben, en bladluiskolonies in
Betula wel en niet afschermen met afsluitbare (gaas)hoezen, om daarmee een effect van
natuurlijke vijanden te kunnen aantonen.
2. Waarnemingen aan appelbloedluis en diens natuurlijke vijanden in Malus. Evt. worden in
de zomer oorwormen uitgezet. Ook wordt gekeken of lieveheersbeestjes hebben
overwinterd in de bij de Malus opgehangen insectenkasten. In juni zullen kwekers worden
rondgeleid bij de Malus om de parasitering van bloedluis door de sluipwesp Aphelinus mali
met eigen ogen te aanschouwen.
3. De proefversie van de gemaakte handleiding zal worden uitgetest op de kwekerij en
worden besproken met de kwekers.
4. Natuurlijke vijanden op de vroegbloeiende gewassen Salix en Cornus worden
geïnventariseerd. Die vroeg-aanwezige natuurlijke vijanden kunnen bijdragen aan de
bladluisbestrijding in het voorjaar.
Sierheesterkwekerijen
1. Het is nog niet bekend op welke kwekerijen in Overijssel het onderzoek zal plaatsvinden.
Zodra dat bekend is, wordt bekeken welke plaag (m.n. trips of spint) op welk gewas
steevast een probleem vormt, en met roofmijten bestreden zou kunnen worden.
2. Met de kwekers wordt een gewasbeschermingsplan opgesteld voor de betreffende
gewassen waarbij ruimte wordt gelaten voor het inzetten van roofmijten (in slechts een
gedeelte van dat gewas; in het andere deel gewasbescherming zoals in vorige jaren).
3. Roofmijten zullen worden uitgezet. Per gewas worden de keuzes over roofmijtsoort,
dosering en methode (strooien, kweekzakjes, kweeklinten) volgens de laatste inzichten
gemaakt. Extra behandelingen zijn de controle-behandeling (geen roofmijten) en
overdosering. Evt. worden twee soorten roofmijten per gewas uitgezet.
4. Samenwerking met leveranciers van roofmijten wordt gezocht op het gebied van levering
van roofmijten, advisering en waarnemingen.
5. De proefversie van de gemaakte handleiding zal worden uitgetest op de kwekerij en
worden besproken met de kwekers.
Kwekerij van vaste planten
zie 'sierheesterkwekerijen'.
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16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in
de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
nee
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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5. Projectleider:
Adres:

Ivonne Elberse
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Sector Bloembollen, Boomkwekerij
en Fruit, Prof. van Slogterenweg 2,2161 DW Lisse
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0252-46 21 21
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0252-46 21 00
lvonne.elberse@wur.nl
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6. Gewas: (indien van toepassing):

diverse boomkwekerijgewassen

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

01-01-2007 - 30-11-2009

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Het toetsen van bestrijdingsmiddelen en het ontwikkelen van een bestrijdingsmethode om
problemen met meikeverengerlingen te beheersen. Onderdeel van dit project is ook het
ontwikkelen van een apparaat om de gevonden bestrijdingsmiddelen diep genoeg in de grond te
brengen om de engerlingen ook te bereiken.
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

01-01-2007 - 30-11-2007

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
1.

De meikevervlucht is op 8 kwekerijen, op in totaal 9 percelen met een zgn. bouwlampval
gevolgd. Vanaf 16 april t/m 21 juni zijn de lampen gedurende de nacht aangeweest.

2.

Er zijn twee laboratoriumproeven uitgevoerd om de werking van drie chemische middelen

3.

Er is een veldproef uitgevoerd om de werking van middelen tegen engerlingen te testen.

(B,C en E), BI01020 en een nieuwe insectenparasitair aaltje tegen engerlingen te testen*.
Deze middelen waren A, B, C, E en BIO1020*. De middelen zijn toegediend d.m.v. een
plantgatbehandeling. Op aanraden van de begeleidingscommissie is het aangeplante
gewas Fagus. In juli, september en oktober zijn waarnemingen gedaan, waarbij boompjes
werden opgegraven en de engerlingen in een ruim gat daaronder en omheen werden
geteld.
4.

Direct hiernaast is een veldproef ingezet om de duurwerking van de middelen te bepalen *.
Ook hier werden middel A, B, C, E en BIO1020 toegediend bij het aanplanten van Fagus. De
waarnemingen in deze proef volgen in 2008.

5.

In oktober is een waarneming uitgevoerd in één van de veldproeven van 2006, om naar de
duurwerking van de middelen te kijken. In 2006 waren hierin de middelen A, B, C en D
toegepast d.m.v. een plantgatbehandeling. De codering van de middelen was in 2006 en
2007 gelijk.

6.

Er is samengewerkt met Plant Research International, die samen met de Universiteit van
Berlijn werkt aan de interactie tussen engerlingen, hun waardplanten en hun natuurlijke
vijanden om door meer begrip te komen tot een efficiëntere bestrijding van engerlingen.
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PRI heeft laboratoriumproeven uitgevoerd waarin diverse kruidachtige planten getest zijn
op lokkende werking, met het doel om in de toekomst tot een methode van lokken en
bestrijden te komen.
7.

Er is contact onderhouden met WUR Glastuinbouw over hun onderzoek naar bestrijding
van de engerlingen van de roestbruine bladsprietkever.

* Het toelatingsperspectief van de geteste middelen is weergegeven in de rapportage Middelen van
7-8-2007, die als Bijlage bij deze tussenrapportage wordt gevoegd.
11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
1.

De meikevervlucht kwam echt op gang vanaf 22 april en duurde tot 26 mei. Het totale
aantal gevangen kevers per val varieerde van 28 tot ruim 1800.

2.

Uit de eerste laboratoriumproef bleek een werking van middel B. De tweede
laboratoriumproef toonde een werking van middel B en middel C aan. Dit zijn beide
chemische middelen.

3.

Bij de nultelling bleek dat in het proefveld vooral derdejaars engerlingen aanwezig
waren. Er waren weinig engerlingen in het proefveld aanwezig en er werden geen
verschillen tussen de behandelingen gevonden in aantal engerlingen + poppen+
kevers. Wel werden er verschillen gevonden in mate van wortelvraat: bij de chemische
middelen A, B, C en E was er significant minder wortelvraat zichtbaar dan bij planten
uit onbehandelde veldjes. In veldjes behandeld met BIO1020 was er even veel
wortelvraat als in onbehandelde veldjes.

4.

Ook hier waren vooral derdejaars engerlingen aanwezig. Resultaten volgen dus in

5.

Ook in deze proef was het aantal gevonden engerlingen laag. Er werden geen

6.

verschillen gevonden tussen de behandelingen.
Deze proeven zijn nog niet helemaal afgelopen. Voorlopige resultaten wijzen er op dat

2008.

diverse planten meikeverengerlingen lokken. Interessant is echter ook dat er een
plantensoort was die meikeverengerlingen leek af te weren. Als deze afwering in de
verdere proeven bevestigd wordt, is het in de toekomst misschien wel mogelijk om
door onderzaai van deze planten engerlingen weg te jagen.
7.

Middel B vertoonde in een aangietproef van trekheesters op het veld een werking
tegen engerlingen van roestbruine bladsprietkever. Een ander chemisch middel gaf een
werking in een laboratoriumproef in een proef met kluitbehandeling van trekheesters
in de kas. Biologische grondontsmetting leek ook een werking te vertonen.

12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Elberse, I. (2007) Krachtenbundeling moet afrekenen met engerling. De Boomkwekerij 21: 8-9
Gedurende de proeven is zes maal een fax verstuurd naar de studieclub Vollegrondsteelt OostNederland (= begeleidingscommissie) om deze op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
Er is een stukje aangeleverd voor de nieuwsbrief siergewassen van juni 2007.
Op 17 december 2007 zal een lezing gegeven worden voor de begeleidingscommissie over de
resultaten van 2007 en de plannen voor 2008.
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13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
De plannen voor 2007 waren:
1.

Het volgen van de meikevervlucht met bouwlampvallen. Dit is gebeurd.

2.

Het herhalen van de middelenproeven in het laboratorium en op het veld. Dit is gebeurd. Er
was één veldproef in 2007 en er is al een proefveld aangelegd en behandeld met de
middelen voor 2008.

3.

Het doen van waarnemingen in veldproeven van 2006, om de duurwerking te bepalen. Dit

4.

Het testen van de schimmel Metarhizium anisopliae (BIO1020), een nieuw

is in één van de drie veldproeven gebeurd.
insectenparasitair aaltje en andere chemische en/of biologische middelen in het lab en op
het veld. Dit is gebeurd. Het insectenpa ra sta ire aaltje is alleen in het lab getest, omdat er
nog niet veel bekend is van dit aaltje.
5.

Aansluiting zoeken bij initiatieven in andere sectoren, alsmede in Duitsland. Dit is gebeurd.
Er is samengewerkt met Plant Research international (en via hen met de Universiteit van
Berlijn) aan de interacties van engerlingen met hun waardplanten en hun natuurlijke
vijanden. Tevens is contact onderhouden met WUR Glastuinbouw over hun onderzoek
naar bestrijding van de engerlingen van de roestbruine bladsprietkever. De nieuwe
insectenparasitaire nematode is verkregen van het Duitse bedrijf E-nema en in overleg met
hen getest.

14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
In het projectvoorstel waren geen go/no-go momenten opgenomen. Het PT heeft bij toekenning
van het project go/no-go momenten ingesteld eind 2007 en eind 2008.
De problemen met meikeverengerlingen zijn nog steeds erg groot Dit jaar hadden veel kwekers
niet zoveel engerlingen op hun bedrijf, maar wel veel meikevers. Verwacht wordt dat de problemen
volgend jaar weer groot zullen zijn.
Hoewel het onderzoek naar de bestrijding van deze engerlingen lastig blijft, zijn er wel
perspectieven voor verder onderzoek: twee chemische middelen (B en C) gaven in
laboratoriumproeven een werking, Vier chemische middelen (A,B,C en E) zorgen voor minder
wortelschade in een veldproef, in het laboratorium is een plantensoort gevonden die engerlingen
lijkt af te weren en in onderzoek van WUR Glastuinbouw zijn middelen/methoden (o.a. middel B)
gevonden die de engerlingen van de roestbruine bladsprietkever bestreden.
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
Mogelijke vervolgplannen zijn:
1.

Het volgen van de meikevervlucht met bouwlampvallen, om te bepalen wanneer de
hoofdvlucht plaatsvindt, zodat de timing van de bestrijding berekend kan worden.
Bovendien is het vanwege de periodiciteit in meikeverpopulaties van belang om te weten
waneer en waar er veel meikevers voorkomen.

2.

Het doen van waarnemingen in de veldproef die hiervoor in 2007 is aangelegd.

3.

In overleg met de fabrikanten uitvoeren van veldproeven met de middelen die in de
proeven van 2007 goede resultaten gaven.

4.

Het uitvoeren van een oriënterende proef met de plantensoort die in het laboratorium een
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afwerende werking leek te hebben.
5.

Het ontwikkelen van een apparaat om de gewasbeschermingsmiddelen goed tegen
engerlingen te kunnen toepassen.

6.

Het testen van middelen/methoden die in het onderzoek van WUR Glastuinbouw een
goede werking hadden tegen engerlingen van roestbruine bladsprietkever. Deze
engerlingen zijn verwant aan de meikeverengerlingen, maar ze zijn veel kleiner.
Waarschijnlijk zijn roestbruine bladsprietkevers dus ook makkelijker te bestrijden dan
meikever-engerlingen.

Dit kan niet allemaal worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget. In overleg met de
begeleidingscommissie op 17 december zullen hierin prioriteiten gesteld worden.
16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in
de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
Nee
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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Bijlage I
Middelenonderzoek
1. Datum:

2 augustus 2007

2. Projecttitel:

Beheersing meikeverengerling, fase 2

3. Projectnummer PT:

12546.02

4. Intern

32 340259 00

projectnummer:
5. Looptijd

april 2006 - nov 2009

6. Projectleider:

Ivonne Elberse

Adres:

PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit
Postbus 85,
2160 AB Lisse

Tel:

0252 462144
0252 462100
lvonne.elberse@wur.nl

Fax:
Email:
7. Gebruikte middelen:
Fabrikant

Middel

Omschrijving

BASF

A

Niet toegelaten in Boomkwekerij.
Fabrikant ziet er perspectief in en laat
daarom zelf ook proeven uitvoeren
tegen engerlingen. Fabrikant vraagt dit
jaar nog toelating aan voor gebruik in
aardappel en gladiool. Of ook toelating
voor de boomkwekerij aangevraagd
zal worden, hangt af van de resultaten
van de proeven. Fabrikant draagt bij
aan dit project door gratis middel te
leveren.

Syngenta Crop Protection

B

B.V.

Niet toegelaten in boomkwekerij, wel
in teelt aardappel en lelie. Middel dat
tegen diverse schadelijke
bodemorganismen werkt. Fabrikant
vermoedt ook werking tegen
engerlingen. Bij een positieve werking
wordt met de fabrikant overleg
gepleegd over het toelatingstraject.
Fabrikant draagt bij aan dit project
door gratis middel te leveren.
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Belchim

C

Niet toegelaten in de boomkwekerij.
Middel is ook in 2006 getest.
Herhaling om duidelijkheid te krijgen
over de werking. Indien het middel
positief beoordeeld wordt op Europees
Niveau, gaat de fabrikant toelatingen
aanvragen in Nederland.

Syngenta Crop Protection

E

Niet toegelaten in de boomkwekerij. In
2006 is middel D getest, een

B.V.

combinatie van middel E en een ander
middel. De fabrikant gaf aan daar
voorlopig niet mee verder te gaan, en
raadde aan om middel E te testen. De
aanvraag voor toelating in de
boomkwekerij is in aanvraag.
Fabrikant draagt bij aan dit project
door gratis middel te leveren.
Bayer CropScience B.V.

BIO1020 (Metarhizium
anisopliae)

Toegelaten middel. Uit literatuur
bekend als mogelijke bestrijder van
engerlingen. Fabrikant heeft melding
uit Amerika van werking tegen
engerlingen. Fabrikant draagt bij aan
dit project door gratis middel te
leveren.

E-Nema

Nematode X

Nieuwinsectenparasitairaaltje.dat
van nature in Europa voorkomt.
Daarom worden geen problemen
verwacht met de flora-en faunawet.
Fabrikant verwacht werking tegen
engerlingen en draagt bij aan dit
project door de nematoden gratis te
leveren. Omdat er nog niet veel
bekend is van dit aaltje, wordt het
alleen in de laboratoriumproef
opgenomen.

8. Opmerkingen:
Omdat uit de proeven van 2006 geen eenduidige resultaten kwamen, worden middel A, B en C
weer in een veldproef getest. Middel E en BIOi020 worden in dezelfde veldproef getest.
In een laboratoriumproef worden getest: B, C, E, BIO1020 en nematode X. Middel A wordt, in overleg
met de fabrikant, niet in de labproef getest omdat de formulering van dit product hiervoor niet
geschikt is.
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1. Datum:

12 maart 2008

2. Projecttitel:

Herbicidenonderzoek

3. Projectnummer PT:

12870

4. Intern

32 340 314 00

projectnummer:
5. Projectleider:
Adres:

Fons van Kuik
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, sector Bloembollen, Boomkwekerij
en Fruit, Prof. Van Slogterenweg 2,2161 DW Lisse

Tel:

0252-462121

Fax:

0252-462100
Fons.vankuik@wur.nl

Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):
Vaste planten, bos- en haagplantsoen, vruchtbomen, siergewassen vollegrond, siergewassen
container, laanbomen, rozen.
7. Oorspronkelijke Looptijd project:

01-01-2007 - 01-02-2010

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Onderzoek naar het effect van verschillende toegelaten herbiciden in andere sectoren (bijv.
akkerbouw) op boomkwekerijgewassen. Het uiteindelijke doel is om in samenwerking met de
gewasbeschermingsmiddelenindustrie toelatingen aan te vragen voor de boomteelt en/of vaste
planten teelt, eventueel via Fonds Kleine Toepassingen.
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

01 september 2007 - 01 maart 2008

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
•
Screeningsonderzoek herbiciden in 7 gewasgroepen op verschillende locaties en
grondsoorten.
•
De middelenkeuze is gebeurd in overleg met de werkgroep toelating
•
Overleg met toelatingshouders over medewerking en opzet van toelatingsonderzoek

11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
•
•
•
•

Op praktijkbedrijven zijn 8 verschillende herbiciden getoetst in verschillende
gewasgroepen. De bespuitingen met herbiciden zijn vergeleken met onbehandelde vakken.
In alle 24 proeven is de onkruidstand en de gewasstand beoordeeld op het moment van
spuiten en één en vier weken later.
Slechts in een enkel geval werd plantschade gevonden.
Het effect van de middelen op onkruidbestrijding was afhankelijk van de onkruidsoorten
die aanwezig waren.
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12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Proefverslagen van alle uitgevoerde proeven. Zijn gebundeld in één proefverslag van 2007.
13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Het project kon pas vanaf 1 september 2007 doorgang vinden, nadat de financiën waren geregeld.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
De Klankbordgroep Gewasbescherming en mineralen heeft op 13 maart 2008 zijn instemming
gegeven voor voortgang van het project.
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
•

Voortzetting van een brede screening van herbiciden.

•

Evaluatie van resultaten van screening van 2007 met de toelatingshouders

•

Deugdelijkheidsonderzoek in samenspraak met de toelatingshouders en de NBvB

•

Presentaties van resultaten van het onkruidonderzoek, o.a TmT bijeenkomst Laanbomen
d.d. 19 maart 2008

•

vakbladartikel

16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in
de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
Gezien de acute problematiek van het wegvallen van paraquat en reglone is het wenselijk om extra
proeven binnen dit herbicidenproject uit te voeren. Wanneer het definitieve werkplan voor 2008
gereed is, eind maart 2008, wordt het eventueel extra benodigde budget aangevraagd bij de
opdrachtgever.
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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1. Datum

8 februari 2008

2. Projecttitel:

Verder vervolg Hosta virus X onderzoek

3. Projectnummer PT:

12051

4.lntern projectnummer:32 340366 00
5. Projectleider:
Adres:
Tel:
Fax:
Email:

Maarten de Koek
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, sector Bloembollen, Boomkwekerij
en Fruit, Prof. van Slogterenweg 2, 2161 DW Lisse
0252-46 2121
0252-46 21 00
maarten.dekock@wur.nl

6. Gewas: (indien van toepassing):

Hosta (vaste planten)

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

15 oktober 2006 t/m 31 december 2008

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
A.

Definitief vaststellen van de risico op HVX overdracht tijdens diverse teelthandelingen:
• Rooien van Hosta planten
• Sorteren/snijden van planten;
• Contactoverdracht tijdens spoelen;
• Overdracht tijdens warmwaterbehandeling via wortelcontact en via water;
• Mechanische onkruidbestrijding;
• Verwijderen van zieke planten met steekschopje;
Hierbij krijgt het spoelen van planten extra aandacht. Verder moet duidelijk worden vanaf
welk moment een primaire infectie aangetoond kan worden.

B.

Oplossingen zoeken voor teelthandelingen die risicovol lijken te zijn. Hierbij wordt nader
onderzoek gedaan naar het ontsmetten van messen tijdens het sorteren/snijden van planten.

C.

Opsporing besmettingsroutes van HVX d.m.v. bedrijfstype-inventarisatie.

9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

15 oktober 2006 t/m 31 december 2007

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
OnderdeelA. Risico's van teelthandelingen
1. Aantonen primaire HVX-infectie
Voor het achterhalen van risicovolle teelthandelingen, zijn in 2006 uitgebreide proeven
uitgevoerd (PPO project 3236014600). Planten uit de verschillende onderdelen van dit project
hebben na het eerste teeltseizoen en de ELISA analyse op HVX in 2006 nog een extra jaar op
het veld gestaan en zijn in de zomer van 2007 nogmaals met ELISA getoetst. Deze resultaten
worden vergeleken met de toetsresultaten uit 2006 en vervolgens kan er worden vastgesteld
wanneer een primaire infectie goed kan worden aangetoond. Tevens worden de tweejarige
toetsresultaten gebruikt bij de risicoanalyse op virusverspreiding tijdens verschillende
teelthandelingen.
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2. Spoelen
Ziek en gezond materiaal van 4 cultivars wordt gezamenlijk gespoeld, waarna 'gezond' materiaal
opgeplant wordt. In het onderzoek worden verschillende spoelmethoden betrokken. Daarnaast
worden verschillende spoelmachines bemonsterd waarin regelmatig Hosta's gespoeld worden.
Watermonsters zullen worden getoetst op de aanwezigheid van HVX. In de groeiseizoenen 2007 en
2008 wordt de proef beoordeeld op aanwezigheid van virus.

OnderdeelB. Ontwikkeling van methodes ter ontsmetting van het mes tijdens sorteren
Om alle risico's van HVX verspreiding te kunnen vermijden, moet duidelijk zijn welke ontsmettings
methoden geschikt zijn. Ontsmetting d.m.v. de middelen Jet-5 en Middel-B is getoetst evenals
verhitting van het mes. In de groeiseizoenen 2007 en 2008 wordt de proef beoordeeld op
aanwezigheid van virus.

OnderdeelC. Bedrijfsinventarisatie - opsporing oorzaak HVX-uitbreiding.
De in 2006 uitgevoerde bedrijfsinventarisatie (vorig project) wordt in 2007 herhaald. Op basis van
meerjarige gegevens kan beter ingeschat worden hoe snel het virus zich verspreidt binnen en
tussen partijen. Tevens wordt in dit onderdeel speciaal aandacht besteed aan weefselkweekpartijen
en hoe het virusverloop daarin door de jaren heen is.
11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:

OnderdeelA. Risico's van teelthandelingen
1. Aantonen primaire infectie
In 2006 is onderzoek gedaan naar het risico op HVX-overdracht tijdens de teelthandelingen
machinaal rooien, sorteren, spoelen, warmwaterbehandeling, mechanische onkruidbestrijding en
uitsteken. Ook is er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van mesontsmetting tijdens sorteren via
verhitting van het mes en via mesdompeling in Jet 5, middel B en magere melk. Omdat in dat
onderzoek bij één cultivar, zonder uitvoering van een teelthandeling, het percentage besmette
planten in de loop van het seizoen toenam, is de vraag gerezen of het virus zich mogelijk in de plant
dusdanig traag vermeerderd dat het in het jaar dat de besmetting plaatsvindt nog niet is aan te
tonen m.b.v. ELISA. Om deze reden is in overleg met de begeleidingscommissie besloten om vrijwel
alle planten uit het onderzoek van 2006 op het veld te laten staan en in 2007 nogmaals te toetsen.
In 2007 waren reeds begin- à half mei de eerste HVX symptomen visueel waarneembaar.
Dit is ongeveer een maand vroeger dan in 2006. ELISA-analyse van planten in het tweede jaar na
HVX infectie laat zien dat in bijna alle gevallen het percentage HVX-besmetting hoger is dan het
percentage HVX besmette planten in 2006. Dit varieert tussen een paar procenten verschil en
tientallen procenten. De opgelopen infecties met HVX in de rustperiode zijn dus niet allemaal in het
eerstvolgende teeltseizoen aan te tonen met de ELISA-toets. In het eindverslag zullen de resultaten
per teelthandeling in detail worden besproken.
2. Spoelen
Ondanks het feit dat de planten op het moment van spoelen fysiologisch in rust waren, bleek,
overeenkomstig de resultaten van het spoelexperiment in het voorafgaande jaar, bij alle cultivars
sprake te zijn van HVX overdracht tijdens spoelen. Afhankelijk van de cultivar en de spoelmethode
werd er tussen de 12 en 53% toename in virusbesmette planten gevonden. Details zullen in het
eindverslag per cultivar en spoelmethode in meer detail besproken worden.
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Verschillende watermonsters zijn m.b.v. ELISA geanalyseerd op de aanwezigheid van HVX. Eén van
de monsters was duidelijk ELISA-positief. Diverse monsters zijn ter oriëntatie tevens m.b.v. PCR
geanalyseerd (was niet opgenomen in het projectvoorstel). Met deze veel gevoeliger toetsmethode
kon worden aangetoond dat de meeste watermonsters HVX besmet waren. Het is op dit moment te
vroeg om relaties te leggen tussen de mate van HVX besmetting van het spoelwater en het risico op
virusverspreiding tijdens spoelen.
Resultaten uit het voorgaande project (PPO project 3234014600) en dit huidige project zijn
samengevat in een fact-sheet Hosta virus X: wat kunnen we ertegen doen?. In deze flyer zijn voor de
verschillende teelthandelingen de risico's op HVX verspreiding toegelicht en aangevuld met
aanbevelingen om verdere verspreiding van het virus te beperken.

OnderdeelB. Ontsmettingsmethoden voor het snijden met mesjes
Doordat tijdens sorteren nauwelijks besmetting van het mes met HVX optrad, kon er geen
uitspraak gedaan worden over de effectiviteit van Jet 5, middel B wat betreft het ontsmetten van
het mes. Ook een hittebehandeling was niet volledig effectief. De planten worden in 2008 opnieuw
getoetst en mogelijk zijn de verschillen tussen de behandelingen en de controle dan duidelijker
zichtbaar.

OnderdeelC. Bedrijfsinventarisatie - opsporing oorzaak HVX-uitbreiding.
De benodigde gegevens zijn pas op 30 oktober 2007 door Naktuinbouw ter beschikking gesteld.
Mede vanwege het drukke verwerkingsseizoen voor de kwekers heeft dit onderdeel nog geen
resultaten opgeleverd. De inventarisatie wordt begin 2008 voortgezet.
12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Op advies van de begeleidingscommissie is er een streng beleid wat betreft externe communicatie.
Als gevolg hiervan worden er geen vakbladartikelen geschreven, noch wordt er op de open dagen
gesproken over dit onderzoek.
Producten:
• Hygiëne protocol / fact sheet Hosta virus X: wat kunnen we ertegen doen?
Communicatie:
• Bijeenkomsten van werkgroep/begeleidingscommissie Hosta Virus X, voorgezeten door Dhr.
Kloosterboer (Anthos).
13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Het onderzoek verloopt zoals afgesproken.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
Niet van toepassing
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15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
De planten uit de verschillende experimenten worden in 2008 voor een tweede keer geanalyseerd
op de aanwezigheid van HVX. Begin 2008 wordt de bedrijfsevaluatie afgerond. Daarnaast is een
nieuw project gestart (HVX verspreiding via spoelen, PPO project 32 340576 00) waarin de aandacht
volledig ligt bij de virusverspreiding tijdens het spoelen.
16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in
de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
Nee.
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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1. Datum:

19 maart 2008

2. Projecttitel:

Demo waarschuwingsysteem Tilia

3. Projectnummer PT:

12802

4. Intern

32 340370 00

projectnummer:
5. Projectleider:
Adres:

Fons van Kuik
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, sector Bloembollen, Boomkwekerij
en Fruit, Prof. van Slogterenweg 2.2161 DW Lisse

Tel:

0252-462121

Fax:

0252-462100

Email:

Fons.vankuik@wur.nl

6. Gewas: (indien van toepassing):

Tilia

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

1-4-2007 t/m 1-3-2009

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Het toepasbaar maken van een ontwikkeld waarschuwingsysteem als hulpmiddel bij de bestrijding van
bast- en bladvlekkenziekte voor een brede groep laanboomkwekers. De weinige (preventieve) middelen
kunnen daardoor efficiënter en effectiever worden ingezet. Het onderzoek zal zowel in Rivierenland
(Gelderland) als in Brabant worden uitgevoerd en kent een groot demonstratiekarakter.
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

1-4-2007- 01-03-2008

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
•

Het waarschuwingsysteem voor de bast- en bladvlekkenziekte in Tilia is op twee bedrijven
in Rivierenland en in Brabant gedemonstreerd. Via bestaande intermediairs (Faxservice van
Opticrop, Telen met Toekomst) zijn de spuitadviezen naar een aangesloten kwekersgroep
in Brabant worden gecommuniceerd.

•

In beide regio's is een perceel aangewezen als proefveld. De proefvelden zijn gedurende
het seizoen frequent beoordeeld op aantasting. Hierin is beoordeeld of het werken met het
waarschuwingsysteem geschikt is voor de praktijk.

•

Voor de regio Brabant is een nieuw weerstation geplaatst.

•

Een duidelijke meerwaarde van een waarschuwingsysteem ligt in de voorspellende waarde.
Daarom is gebruik gemaakt van een weersvoorspelling i.p.v. geregistreerde weersgegevens
van een bepaalde periode.

•

Een faxservice is in samenwerking met Opticrop gemaakt en uitgetest bij 10 kwekers in
Brabant

11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
•

De inzet van het waarschuwingssysteem CERTIL10 resulteerde in een afdoende bestrijding
van bladvlekken.

•

In het voorjaar kan de eerste infectie beperkt blijven door de eerste bespuiting uit te voeren
op basis van CERTIL.
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•

Er is een afwisselingschema van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen tegen bast- en
bladvlekkenziekte in Tilia ontwikkeld dat het risico op resistentieontwikkeling van de
schimmel zo klein mogelijk maakt. Er zijn geen fytotoxische reacties waargenomen in de
gewassen als gevolg van de behandelingen.

•

10 kwekers in Brabant hebben gedurende het groeiseizoen deelgenomen aan een
faxservice, waarmee de kwekers werden geadviseerd om een eventuele bespuiting tegen
bast en bladvlekkenziekte uit te voeren. Zware aantasting met bladvlekken in Tilia zette in
vanaf eind juli/eind augustus. De infectiedruk gedurende de gehele zomerperiode is hoog
geweest vanwege de natte weersomstandigheden.

•

Vooral in de kritische perioden (regen, lange bladnatperioden) is CERTIL en goed
hulpmiddel bij het bestrijden en/of voorkomen van bast&bladvlekken.

12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
•

Startbijeenkomst van het onderzoek 'Toepassen van een waarschuwingssysteem voor
Bast- en bladvlekken in Linde'. Presentatie bast en bladvlekkenziekte-onderzoek, 16 mei
2007, M. v.d. Oever, Haaren.

•

Poster, Bast- en bladvlekkenziekte in Tilia t.b.v. Laanboomdagen Opheusden.

•

Intern PPO verslag van de resultaten van het onderzoek van 2007

•

In samenwerking met Opticrop b.v. is een Faxservice Certil-fax ontworpen.

•

Kennisbijeenkomst Vakgroep Boomteelt ZLTO in samenwerking met Telen met Toekomst,
Berkel-Enschot, 29 augustus: Eerste ervaringen met waarschuwingssysteem bast-en
bladvlekken.

13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
nvt
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
nvt
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
•

Voortzetting van proeven in Rivierenland en Brabant

•

Voortzetting van faxservice kwekersgroep in Brabant

•

Het starten van een kwekersgroep die gebruik gaat maken van de faxservice in
Rivierenland

16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in
de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
nee
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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1. Datum:

27 februari 2008

2. Projecttitel:

Vervolg middelenonderzoek tegen taxuskever

3. Projectnummer PT:

11924.02

4. Intern

32 340408 00

projectnummer:
5. Projectleider:
Adres:

Ivonne Elberse,
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Sector Bloembollen, Boomkwekerij
en Fruit prof. Van Slogterenweg 2, 2161 DW Lisse

Tel:

0252-462121

Fax:

0252-462100
ivonne.elberse@wur.nl

Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):

Diverse boomkwekerijgewassen en vaste planten

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

01-01-2007 - 01-02-2010

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Het vinden van geschikte bestaande of nieuwe gewasbeschermingsmiddelen tegen de volwassen
taxuskever. De eerste aandacht gaat uit naar selectieve middelen die kunnen worden ingezet in de
geïntegreerde gewasbescherming. Echter, ook effectieve breedwerkende insecticiden zijn
interessant, wanneer ze kunnen worden toegepast in een selectieve bestrijdingsmethode (lokval).
Zowel chemische als biologische middelen worden gescreend. Alleen middelen, met reële
mogelijkheden voor toelating op korte termijn worden getoetst. Het is nodig dat de
toelatingshouder/ leverancier of een andere relevante partijen zich hiervoor ook inzetten.
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

01-01-2007 - 27-02-2008

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
1.

Een lijst van te testen nieuwe middelen werd opgesteld in samenspraak met de werkgroep
toelatingen en onderzoek in de boom- en vaste plantenteelt en met
gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten

2.

Vraat- en contactwerking van deze middelen tegen volwassen taxuskevers werden getest
in laboratoriumproeven.

3.

Ten behoeve van die laboratoriumproeven werd een kweek van taxuskevers uitgevoerd.

4.

Middelen die in laboratoriumproeven uit het voorgaande project goede resultaten gaven,
zijn getest in veldproeven bij kwekers (één proef in regio Boskoop-Hazerwoude, op veen en
één proef in Brabant op zand).

5.

De geteste middelen zijn al toegelaten (Steward en Calypso), of hebben volgens de
fabrikant een reële kans op toelating in de toekomst (zie rapport "middelenonderzoek" van
7-8-2007).
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11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
1.

Er werden twee nieuwe middelen gevonden, die interessant waren om te testen. In het
vorige project waren al 22 middelen gescreend.

2.

Uit de laboratoriumproeven bleek dat beide nieuwe middelen een werking hadden,
vergelijkbaar met middel C, maar minder goed dan standaardmiddel Curater. Middel C is
een nog niet toegelaten middel dat in onze proeven al enige jaren een werking vertoonde
tegen de volwassen taxuskever. De resultaten van de nieuwe middelen bieden
perspectieven omdat middel C in veldproeven vaak een betere werking vertoonde dan
Curater.

3.
4.

Er waren voldoende kevers gekweekt voor de labproeven.
In de proef in Hazerswoude waren er bij het begin van de proef zeer veel kevers aanwezig
en in de proefin Brabant niet zoveel. In beide proeven werd opéén of twee
waarnemingsmomenten een werking van middel C en Steward aangetoond tegen
volwassen taxuskevers. Deze beide middelen werkten even goed. Van het standaardmiddel
Curater werd geen duidelijke werking aangetoond. In beide proeven ging het aantal kevers
in het hele proefveld omlaag, ook in de onbehandelde veldjes. In veldjes behandeld met
Steward of middel C ging de daling het snelst. Ook in proeven in het vorige project werd
waargenomen dat het aantal kevers in het gehele proefveld omlaag ging. Dit wordt
mogelijk veroorzaakt doordat de kevers tussen de veldjes heen en weer kunnen lopen. Op
deze manier wordt het bestrijdingseffect "verdund" over het hele proefveld.

12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Schriftelijke producten:
Elberse, I. & Van Tol, R. (2007) Nieuw perspectief bestrijding taxuskever. De Boomkwekerij 27/28:12
Elberse, I. Stukje in Nieuwsbrief Siergewassen, juni 2007
Informatie werd verspreid via de faxservice van DLV: ongeveer 200 deelnemers
Lezingen:
Elberse I. (2007) De moeizame strijd tegen bodemplagen. Bijeenkomst voor verlenging spuitlicentie;
8 oktober 2007, Boskoop; ongeveer 130 deelnemers.
Van Tol, R. (2007) Diverse bijeenkomsten voor verlenging spuitlicentie: ongeveer 225 deelnemers
13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Alle proeven zijn volgens plan uitgevoerd.
Eind 2007 was een vakbladartikel gepland. Dit is nog niet geschreven, maar de resultaten van 2007
zullen in maart in "De boomkwekerij" verschijnen.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
n.v.t.
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15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
1.

het uitvoeren van een veldproef op een PPO-locatie, waarbij de veldjes gescheiden worden,
zodat de kevers niet heen en weer kunnen lopen, en waarbij een standaard aantal kevers
per veldje zal worden ingebracht. We verwachten dat op deze manier de werking van de
middelen beter bepaald kan worden.

2.

het uitvoeren van een veldproef bij een kweker waar middel C en Steward in grotere veldjes
getest worden, om te zien of de goede resultaten bevestigd worden. Resultaten over
meerdere jaren zijn nodig om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen.

3.
4.

een demo bij een kweker, met alleen middel C.
De locatie van de veldproef en de demo zal afhangen van het aantal taxuskevers dat er
voorkomt en niet van de grondsoort.

16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in
de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
nee
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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Tussentijdse rapportage
1. Datum:

19 maart 2008

2. Projecttitel:

Bestrijding bamboemijt

3. Projectnummer PT:

12878

4. Intern

32 340437 00

projectnummer:
5. Projectleider:
Adres:

Fons van Kuik
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, sectro Bloembollen, Boomkwekerij
en Fruit, Prof. van Slogterenweg 2,2161 DW Lisse

Tel:

0252- 462121

Fax:

0252 - 462100
Fons.vankuik@wur.nl

Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):

Bamboe

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

1-4-2007 t/m 1-3-2009

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
In dit project worden verschillende soorten roofmijten getoetst tegen de bamboemijt. Daarnaast
worden beschikbare gewasbeschermingsmiddelen getoetst die kunnen worden gecombineerd met
de roofmijten.
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

1-4-2007- 01-03-2008

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
•

In praktijkproeven op 3 bamboekwekerijen zijn verschillende roofmijten getest op hun
bestrijdende werking tegen bamboemijt.

•

Een middelenproef is ingezet in de kas van PPO lisse

•

Ontwikkeling van een moleculaire identificatietoets en detectie van roofmijten van het

•

Overleg met de Plantenziektenkundige Dienst over het voorkomen van de bamboemijt in
Nederland

geslacht Neoseiulus (Amblyseius)

11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
•

Van verschillende roofmijten is hun werking tegen bamboemijt onderzocht onder
laboratoriumomstandigheden en in de praktijk

•

Zover getest zijn de PCR toetsen voor N. andersoni, N. cucumeris, N. swirskii specifiek. Deze
kunnen gebruikt worden voor identificeren (geen sequentie analyse nodig) en detectie in
mengmonsters (DNA geïsoleerd van tientallen mijten), en in verschillende stadia (geen
volgroeide mijt nodig).

•

Lijst van middelen die mogelijk gebruikt kunnen worden tegen de bamboemijt
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12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
•

Rapport "Research work upon bamboo spider mites Stigmaeopsis spp.", by Dr. ir. Rumyana
llieva Schulte -Valcheva (gastmedewerker)

•

Intern verslag resultaten bamboemijtonderzoek 2007

13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
•

De middelenproef kon niet worden uitgevoerd wegens onvoldoende uitbreiding van de
bamboemijtaantasting bij de toetsplanten

14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
•

nvt

15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
•

Voortzetting van praktijkproeven met roofmijten bij 3 bamboekwekers

•

Voortzetting middelenproef bij een bamboekweker

•

Eindrapportage van bevindingen van bestrijding van bamboemijt

•

Artikel waarin de resultaten van het project worden gepresenteerd

16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in
de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
nee
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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Tussentijdse rapportage
1. Datum:

12 maart 2008

2. Projecttitel:

Taksterfte in Buxus, (vervolg)

3. Projectnummer PT:

12547.02

4. Intern
projectnummer:

32 340 558 00

5. Projectleider:

Fons van Kuik

Adres:

Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, sector Bloembollen, Bomkwekerij
en Fruit, Prof. van Slogterenweg 2, 2161 DW Lisse

Tel:

0252- 462121

Fax:

0252-462100
Fons.vankuik@wur.nl

Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):

Buxus

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

1-11-2007 t/m 31-12-2009

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Het project heeft de volgende 4 doelstellingen:
1.

Bestudering van de epidemiologie (overleving en verspreiding) van de schimmel
met als doel om de juiste maatregelen te treffen, zowel preventief als curatief. Dit
om de infectiedruk zo laag mogelijk te houden.

2.

Het ontwikkelen van een effectieve bestrijdingsstrategie. Essentieel hierin is een

3.

Het bepalen van de relatieve gevoeligheid voor de taksterfte van het

juiste afwisselingschema van de beschikbare gewasbeschermingsmiddelen.
Buxussortiment. Wanneer er grote verschillen worden gevonden, dan kan gekozen
4.

worden voor het telen van buxussoorten die minder gevoelig zijn.
Het bepalen of er een relatie is tussen hoge mestgiften en snelle groei van
Buxusplanten en de mate van aantasting en verspreiding van taksterfte.

9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

1-11-2007- 01-03-2008

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
•

In een laboratorium en kasproef is de relatieve gevoeligheid van 26 soorten en cultivars van

•

Contact gelegd met Pedro Crous Dir. Centraal Bureau voor Schimmelcultures en afspraken

Buxus voor Cylindrocladium buxicola bepaald.
gemaakt voor samenwerking op het gebied van onderzoek naar o.a. biologie van
Cylindrocladium buxicola.
•

Contact gemaakt met PCS Destelbergen over afstemming middelenonderzoek.

•

Samen met medeprojectuitvoerder DLV zijn de proefplannen voor 2008 opgezet.

11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
•

Overzicht van de gevoeligheid van een deel van het Buxussortiment voor Cylindrocladium
buxicola.
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12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
•

Intern verslag: Gevoeligheid van Buxussortiment voor Cylindrodadium buxicola.

•

Projectplan 2008

13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
De bestudering van de biologie van de schimmel die aanvankelijk eind 2007 van start zou gaan is
verplaats naar april 2008. Eerst is contact gezocht met de onderzoeksgroep van het CBS-KNAW.
Hiervoor in de plaats is eerder gestart met het onderzoek naar de gevoeligheid van het
buxussortiment voor Cylindrodadium buxicola.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
nvt
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
•

Bestudering epidemiologie van de schimmel, lab en kasproeven

•

middelenproeven, veldproeven

•
•

voortzetting gevoeligheid sortimentonderzoek
proef waarin het effect van bemesting op de ziekteontwikkeling wordt onderzocht

•

presentatie van onderzoek(splannen) aan de werkgroep Buxus

16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in
de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
nee
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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1. Datum:

16 maart 2008

2. Projecttitel:

Vanggewassen in de teelt van laanbomen

3. Projectnummer PT:

12550

4. Intern

32 360142 00/10

projectnummer:
5. Projectleider:

Frank Nouwens

Adres:

Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, sector Bloembollen, Boomkwekerij
en Fruit, Lingewal 1, 6668 LA Randwijk

Tel:

0488-473730

Fax:

0488-473717
frank.nouwens@wur.nl

Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):

Laanbomen

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

2006-2008

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Het doel van het project is om de toepassing van vanggewassen op zes praktijkbedrijven (zand en
klei) te demonstreren. Door deze demonstraties raken kwekers bekend met het gebruik van
vanggewassen en het praktisch toepassen in hun bedrijfsvoering.
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

i-jan-2007 tot 31-12-2007

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
Eind april zijn gewasmonsters genomen van de vanggewassen op de demoveldjes op de zes
lokaties. De gewasmonsters geven inzicht hoeveel stikstof en fosfaat is vastgelegd in de
bovengrondse delen van de vanggewassen. Na monstername zijn de vanggewassen afgeklepeld.
Twee weken daarna is de hergroei doodgespoten. Begin mei zijn weer N-min monsters genomen
van de demoveldjes op twee dieptes nl. 0-30 en 30-60 cm-mv. Op basis van deze N-min is er indien
nodig een bemesting uitgevoerd. Tevens geeft deze N-min inzicht in de bijdrage van het vanggewas
aan de beschikbare stikstof in de grond. Half juni is er weer een N-min genomen op twee dieptes nl.
0-30 en 30-60 cm-mv. Op basis van deze N-min meting is, indien nodig, bijbemest. Gedurende de
zomermaanden is de grond zwart gehouden van de demoveldjes. Half september zijn de
demoveldjes weer op dezelfde plaats ingezaaid met de vanggewassen westerwolds raaigras en
winterrogge. Een veldje per object is onbehandeld. Voorafgaand aan het inzaaien zijn de veldjes
bemonster op N-min op twee dieptes. Begin november zijn alle veldjes weer bemonsterd op N-min
op twee dieptes. De N-min begin november geeft een indicatie van de beschikbare stikstof die uit
kan spoelen gedurende het winterseizoen. Begin november zijn gewasmonsters van het
boomgewas genomen voor een klei lokatie voor het tweede groeiseizoen opzetterteelt. Gekozen is
voor gewasmonsters van Acer platanoides 'Emerald Queen' op bedrijf Combinatie Mauritz in
Opheusden.
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11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
N-min metingen:
In november was het Nmin gehalte (o - 30 cm) op zand hoger dan op klei. Dit heeft als gevolg dat N
beschikbaarheid voor de in september gezaaide vanggewassen op zand hoger is dan op klei.
Op de zandlokaties wordt meer dan 80 kg N/ha door zowel winterrogge als westerwoldsraaigras
vastgelegd.. Op de kleilokaties liggen deze waarden lager, Vooral de natte kleipercelen geven toch
een beperkte groei en opname van N te zien. Voor winterrogge speelt dit meer dan voor
westerwoldsraaigras.
Begin mei worden zowel op het zand als op klei relatief lage N-min waardes gemeten voor de
vanggewasobjecten t.o.v. onbehandelde objecten zonder vanggewas.
Half juni liggen de N-min waardes een stuk hoger. De mineralisatie is dan al goed op gang
gekomen. De vanggewasobjecten blijven echter een beetje achter t.o.v. de onbehandelde objecten.
De afbraak van de vanggewassen verloopt hier toch minder snel dan was in geschat.
N-vastlegging vanggewas:
Westerwolds raaigras geeft vooral op klei hogere N en P vastlegging dan winterrogge.
Ook op natte kleipercelen geeft westerwolds raaigras goede resultaten te zien.
Op de zandpercelen zijn de verschillen in opname van N en P tussen westerwolds raaigras en
winterrogge gering.
De vanggewassen zijn half april kortgeklepeld en na twee weken is de hergroei doodgespoten. Dit
seizoen is gebleken dat half april te laat is om de vastgelegde N weer voor de laanbomen
beschikbaar te maken.
Bemesting:
Er is op twee tijdstippen, indien nodig, bijbemest. Voor alle objecten is de totale N-bemesting onder
de gebruiksnorm gebleven voor laanbomen. Voor kleigrond geldt een gebruiksnorm van 125 kgN/ha
voor zand 115 kgN/ha voor 2007.
Op de zandpercelen was de bijbemesting begin mei minimaal door de hoge gehaltes aan N in de
vanggewassen.
De bijbemesting half juni was zowel op zand als op klei aanzienlijk door het minder snel
beschikbaar komen van N uit de omzetting van de vanggewassen.
12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
De volgende presentaties over het gebruik van vanggewassen in de laanbomenteelt zijn gegeven:
- Nouwens, F., 2007. Stikstof-vanggewassen in de laanboomteelt. Bijdrage aan een
avondbijeenkomst van ZLTO vakgroep Boomteelt i.s.m. Telen met Toekomst op 5 februari 2007
ZLTO Klein Zundert. (40 kwekers)
- Nouwens, F., 2007. Kennisbijeenkomst bemesting. Bijdrage aan een kennisbijeenkomst
geïntegreerde bemesting van Studieclub Opheusden i.s.m. Telen met Toekomst op 20 maart 2007
PPO lokatie Randwijk. (25 kwekers)
- Nouwens, F., 2007. Kennisbijeenkomst stikstof-vanggewassen. Infomorgen voor Waterschap,
NBvB en ZLTO op 27 juni 2007 PPO lokatie Randwijk. (Waterschap rivierenland Ton van der Putten,
NBvB Anneke van Dijk, ZLTO Rinus Meijs, PRI Annette Pronk, PPO Henk van Reuier)
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- Reuier H. van, Pronk A., Nouwens, F., 2007. Laanboom- en demo-dagen Opheusden. Demonstratie
gebruik stikstof-vanggewassen in de Laanboomteelt op 21 en 22 september 2007
demonstratieperceel Arends den Heuvel, Hamsestraat te Opheusden. (3000 bezoekers)
- Nouwens, F., 2007. Kennisbijeenkomst Laanbomen. Bijdrage aan een kennismiddag van ZLTO
vakgroep Boomteelt i.s.m. Telen met Toekomst op 29 augustus 2007 op het bedrijf van Cees van
Roessel te Berkel- Enschot. (75 kwekers)
- Nouwens, F., 2007. Werkgroep bijeenkomst Agrarische projecten Waterschap Rivierenland.
Presentatie demonstratieproject stikstof-vanggewassen in de laanboomteelt, 1 oktober
presentatieruimte Waterschap Rivierenland te Tiel. (12 personen)
- Nouwens, F., 20o6.Notitie met uitleg over de start van dit project in "De Spil" het blad van de
Cultuurgroep Laanbomen (bereik +/- 300 laanboomkwekers)
- Nouwens, F., 2007, Notitie over de resultaten van het eerste seizoen in "De Spil" het blad van de
Cultuurgroep Laanbomen (bereik +/- 300 laanboomkwekers)
13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
De activiteiten lopen volgens projectplan.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
n.v.t.
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
Kennisbijeenkomsten voor: studieclub Opheusden (28-jan) en andere groepen boomkwekers.
Bepaling N-min metingen april en juni.
Bepaling gewasmonsters vanggewassen voor onderwerken begin mei.
Croeimeting boomgewas.
16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in
de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
n.v.t.
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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Tussentijdse rapportage
1. Datum:

11 december 2007

2. Projecttitel:

Bestrijding van fytoplasma's en kroeskoppen in rozen

3. Projectnummer PT:

12452

4. Intern

32 36014700

projectnummer:
5. Projectleider:

Bertus Meijer

Adres:

Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Sector Bloembollen, Boomkwekerij
en Fruit, Prof. Van Slogterenweg 2, 2161 DW Lisse

Tel:

0252-462121

Fax:

0252-462100
bertus.meijer@wur.nl

Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):

roos

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

1-2-2006/31-12-2009

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Het project zal zich richten op een aantal aspecten:
A. Het onderbouwen van de relatie tussen fytoplasma's en kroeskop.
B. Verbreiding van het fytoplasma
C. Verbetering van de detectiemethode
D. Het combineren van kennis uit de literatuur met de kennis over de invloed van stressfactoren uit
het verleden en het toepassen van deze kennis op het elimineren of het sterk terugdringen van
fytoplasma's in planten dan wel van de hormonale effecten van deze fytoplasma's.
E. Bestrijding van de overdracht van fytoplasma's
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

2006/2007

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
A. Voor het met zekerheid aantonen van de relatie tussen het fytoplasma en kroeskop zijn enkele
stappen nodig. De belangrijkste zijn:
* dat het fytoplasma moet worden aangetoond in ziek materiaal (voorgaande project; zie ook
punt B)en
* daarnaast moet worden aangetoond dat de ziekte kan overgaan van aangetaste planten naar
gezonde planten. Omdat fytoplasma's niet in het laboratorium gekweekt kunnen worden
kan dat laatste alleen door directe overdracht door bijvoorbeeld zuigende insecten.
* Hiervoor is een kweek van cicaden opgezet die in de zomer van 2007 echter verloren is gegaan.
B. Er zijn planten getoetst van verschillende herkomsten. Zowel onderstammen als oculatiehout en
ook door stek vermeerderde planten. De collectie zieke planten is uitgebreid door nieuwe planten
met kroesverschijnselen te verzamelen bij zowel bedrijven als in particuliere tuinen om het verloop
van fytoplasma-aantasting (kroeskop) in zieke planten te kunnen monitoren via (in de tijd
herhaalde) toetsing met PCR.
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C. Er is veel aandacht besteed aan het verbeteren van de detectiemethode. Tevens is er vanuit een
ander project een tweede methode beschikbaar. Daarnaast is een start gemaakt met het bepalen
van aanwezigheid van fytoplasma's in verschillende delen van de plant en in cicaden (de meest
waarschijnlijke overbrenger van het fytoplasma).
D. Er zijn verschillende proeven uitgevoerd om te onderzoeken of het fytoplasma in zaad en
oculatiehout door warmwater behandelingen kan worden gedood.
E. Dit deel zal pas in de tweede fase van het project worden opgepakt (afhankelijk van resultaten in
de onderdelen A-D).
11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
A. Het kweken van cicaden bleek mogelijk. Door omstandigheden is deze kweek echter verloren
gegaan waardoor nog geen infectieproeven konden worden uitgevoerd. Inmiddels zijn contacten
gelegd om een commerciële cicadenkweek uit het buitenland te gebruiken.
B. Uit analyses bleek dat fytoplasma's niet alleen voorkomen in geoculeerde heesters, maar ook in
gestekte potrozen. Deze potgekweekte rozen hebben mogelijk de fytoplasma's via de stek
meegekregen.
Op dit moment bestaat de verzameling planten met kroessymptomen uit enkele tientallen planten
van zeer diverse herkomst. Deze planten worden in het voorjaar opnieuw getoetst om stabiliteit
van de aanwezigheid van het fytoplasma in de plant vast te leggen. Vanuit dit materiaal zal
getracht worden schoon opgekweekte zaailingen te inoculeren om zo fytoplasmabesmetting te
bewerkstelligen.
C. In maart 2007 is voor het eerst het fytoplasma in cicaden aangetoond. Deze toets moet nog
worden herhaald.
D. Inmiddels zijn uit de literatuur optimale temperaturen bekend waarbij de fytoplasma's gedood
kunnen worden. Juist voor evaluatie van deze proeven is een nog grotere betrouwbaarheid van de
toetsmethode vereist.
E. Nog geen resultaten.
12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Gezien de ontwikkelingen werd een vakbladartikel door het cultuurgroepbestuur nog niet
opportuun geacht.
Op verschillende bijeenkomsten met telers is een korte toelichting gegeven over de vorderingen
binnen het project.
13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Een deel van de werkzaamheden ter verbetering van de toetsmethode is door technische
problemen uitgesteld naar 2008. Door het wegvallen van de cicadenkweek is een infectieproef
uitgesteld tot 2008. Ten behoeve van deze werkzaamheden wordt daarom een deel van het budget
doorgeschoven van 2007 naar 2008.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
nvt

Tussentijdse rapportage 32 360147 00 2007.doc/18 dec2007

Bladzijde

B/B

15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
Voorgesteld wordt om naast de genoemde uitgestelde werkzaamheden in grote lijnen het
projectplan uit te voeren in 2008 en 2009, zoals beschreven staat in het originele projectvoorstel.
16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in
de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
Zoals boven genoemd. Het door te schuiven budget bedraagt 10.000,- €.
Eindrapportage ie deel volgt voorjaar 2008, na afronding van genoemde proeven.
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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1. Datum:

11 maart 2008

2. Projecttitel:

Voorstudie naar de toepassingsmogelijkheden van Modified Atmosphere
Packaging (MAP) in de afzetfase van sierheesters, en bij het bewaren van

3. Projectnummer PT:
4. Intern
projectnummer:
5. Projectleider:

uitgangsmateriaal.
12872
32 360267 00
Bertus Meijer

Adres:

Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, sector Bloembollen, Boomkwekerij
en Fruit, Prof. Van Slogterenweg 2, 2161 DW Lisse

Tel:

0252-462121

Fax:

0252-462100
Bertus.meijer@wur.nl

Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):

rozen

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

1-2-2007 tot 30-11-2008

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Ten behoeve van beter behoud van plantkwaliteit in de bewaring bij telers en in de afzetfase zijn in
de doelstellingen van het project enkele hoofdpunten beschreven:
- Er wordt een lijst met criteria samengesteld waaraan een folie voor de verschillende toepassingen
zou moeten voldoen
- Er wordt per toepassing aan de hand van de criteria een selectie gemaakt van mogelijk geschikte
folies
- De perspectieven van het gebruik van de geselecteerde folies worden onderzocht d.m.v.
oriënterende toetsen in de bewaring van planten en van oculatie- en enthout van roos.
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

2007

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
Op basis van eerder uitgevoerd onderzoek aan andere gewassen werd voor de bewaring van
enthout een folie geselecteerd.
Er is een pilot uitgevoerd met het bewaren van oculatiehout. Met een deel van het oculatiehout
werd geoculeerd, en de slagingspercentages werden vastgesteld.
Gesprekken werden gevoerd met een producent en een importeur van MA folies. In november werd
het project toegelicht aan de begeleidingscommissie, met deze begeleidingscommissie werden de
belangrijkste criteria waaraan folies voor verschillende toepassingen moeten voldoen, beschreven.
In december zijn uitgebreid voorbereidingen getroffen voor proeven die in januari en februari
worden ingezet.
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11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Droge verpakking van oculatiehout gaat goed. De slaging van de oculaties met het bewaarde hout
was 100%.
Twee telers hebben aangegeven de methode voor bewaring van oculatiehout al in de praktijk toe
te willen passen. Begeleiding wordt vanuit het project gegeven.
12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
In oktober is in Lottum een korte lezing verzorgd over het project en de resultaten van de eerste
pilot voor de studiegroep rozen.
13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
In het oorspronkelijke projectplan was ook een onderdeel siergewassen opgenomen. Dit is er bij de
toekenning uit geknipt. Door de late toekenning voor het onderdeel roos kon bovendien in het
voorjaar niet gestart worden met bewaring van planten. Daarom is een nieuwe planning gemaakt.
De werkzaamheden lopen conform het aangepaste schema.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
N.v.t.
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
Concept proefvoorstellen voor 2008 worden nog met de telers besproken, en vanaf januari
uitgevoerd. De proeven richten zich op:
•
Grootschalige bewaring van wortelgoed
•
•

Consumentenverpakkingen
Vochtgehaltes van vulmaterialen in consumentenverpakkingen

Gestreefd wordt naar een nieuwe vergadering met de begeleidingscommissie in maart of mei
2008.
16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in
de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
Zie punt 13;
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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1. Datum:

30 januari 2008

2. Projecttitel:

Aanpassing bemestingsadvies vruchtbomen, Buxus, rozen en coniferen

3. Projectnummer PT:

12551

4. Intern

32 36027500

projectnummer:
5. Projectleider:

Henk van Reuier

Adres:

Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Sector Bloembollen, Boomkwekerij
en Fruit, Prof. Van Slogterenweg 2,2161 DW Lisse

Tel:

0252 462121

Fax:

0251 462100
Henk.vanreuler@wur.nl

Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):

Vruchtbomen, Buxus, rozen en coniferen

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

2006 - 2008

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Het doel van het onderzoek is een onderbouwing te leveren voor aanpassing van de
bemestingsadviezen van de gewassen: vruchtbomen, Buxus, rozen en coniferen
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

1 januari - 31 december 2007

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
De verzoeken tot aanpassing van de stikstofadviezen voor bovenstaande gewasgroepen zijn
opgesteld en deels ingediend bij de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM). De CDM
oordeelt of het verzoek leidt tot een voorlopig nieuw advies. Veldproeven zijn nodig om dit
voorlopige nieuwe advies in een definitief nieuw advies om te zetten.
In 2007 zijn, in overleg met vertegenwoordigers van de verschillende cultuurgroepen, een aantal
veldproeven aangelegd. In deze proeven met verschillenden hoeveelheden toegediende stikstof
wordt de gewasgroei gevolgd. Monsters zijn genomen om de stikstofopname van de gewassen te
bepalen. Aan het eind van het groeiseizoen is de groei van de gewassen beoordeeld door kwekers
van de respectievelijke gewassen.
11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
De in 2007 genomen gewasmonsters zijn in behandeling bij het lab. Na ontvangst van de resultaten
worden deze verwerkt.
12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Van Reuier, Henk en Annette Pronk, 2007. Voorstel aanpassing bemestingsadvies voor stikstof van
vruchtbomen. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving - Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit, Lisse. 15
pp.
Van Reuier, Henk en Annette Pronk, 2007. Voorstel aanpassing bemestingsadvies voor stikstof van
rozen. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving - Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit. Lisse.15 pp.
In voorbereiding verzoeken tot aanpassing stikstofadviezen voor buxus en coniferen.
In voorbereiding Resultaten veldproeven 2007.
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13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
De veldproeven zijn later gestart dan in het oorspronkelijk projectplan staat aangegeven.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.

15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
Evaluatie behaalde resultaten en in samenspraak met de betrokken kwekers opstellen werkplan.
16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in
de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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1. Datum:

30 januari 2008

2. Projecttitel:

Stikstof- en fosfaatopname van vaste planten

3. Projectnummer PT:

12706

4. Intern

32 360313 00

projectnummer:
5. Projectleider:
Adres:

Henk van Reuier
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Sector Bloembollen, Boomkwekerij
en Fruit, Prof. Van Slogterenweg 2, 2161 DW Lisse

Tel:

0252 462121

Fax:

0252 462100
Henk.vanreuler@wur.nl

Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):

Vaste planten

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

2006 - 2008

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Doel is inzicht te krijgen in de opname van stikstof en fosfaat door vaste planten in relatie tot de
gebruiksnormen. Als voorbeeldgewas voor hoogbehoeftige planten zal Astilbe dienen
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

1 januari 2007 - 31 december 2007

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
Bemonstering van Astilbe is volgens plan uitgevoerd.
11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
De tussenresultaten zijn gecommuniceerd naar de Klankbordgroep mineralen van de NBVB
12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:

13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Volgens projectplan verlopen.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
n.v.t.
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
Eindrapport kan worden gemaakt zo gauw de resultaten van de gewasanalyses beschikbaar zijn.
16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in
de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
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17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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1. Datum:

20 februari 2008

2. Projecttitel:

Implementatie van biologisch afbreekbare bindbuis (vervolg)

3. Projectnummer PT:

11947.02

4. Intern

32 360371 00

projectnummer:
5. Projectleider:
Adres:

Bart van der Sluis
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Sector Bloembollen, Boomkwekerij en
Fruit, Prof. Van Slogterenweg 2, 2161 DW Lisse

Tel:

0252-462121

Fax:

0252-462100
bart.vandersluis@wur.nl

Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):

laanbomen

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

01-01-2007 - 01-04-2009

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Het implementeren en testen van biologisch afbreekbare boombindbuis in de laanbomensector.
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

2007

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
>

Door ASFG zijn materiaalverbeteringen aangebracht. Dit resulteerde in drie nieuwe

>

recepturen.
Door de fabrikant zijn drie testproducten geproduceerd en is de vereiste hoeveelheid

>

testmateriaal begin 2007 aangeleverd.
De veldproeven zijn door PPO uitgevoerd en vonden plaats op twee laanboombedrijven
(spillen en opzetters). Er zijn twee veldproeven aangelegd waarin de biologische
afbreekbare bindbuis wordt getoetst op functionaliteit (verwerkbaarheid, functie aan de
boom) en het verouderingsproces. In totaal zijn vier varianten getoetst, waarvan één pvcvariant (referentie).

>

Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd met de fabrikant in hoeverre het bedrijf bereid is
biologisch afbreekbaar bindbuis in de markt te zetten.

11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
De bomen zijn op het spillenbedrijf eind mei/begin juni aangebonden en is het aanbinden
beoordeeld op verwerkbaarheid. Op 18 dec. zijn de bindingen beoordeeld op vroegtijdige
degradatie en insnoering. De opzetters op het laanbomenbedrijf zijn op 12 juli aangebonden. Tevens
is het bindmateriaal beoordeeld op verwerkbaarheid. Op 18 december zijn de bindingen beoordeeld
op vroegtijdige degradatie, insnoering en vastheid van de binding.
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In onderstaande tabel staan de tussentijdse resultaten.
Degradatie

Insnoering

Losse bindingen

verwerkbaarheid

Referentie

Geen

beperkt

Nee

Voldoende

Type 2

Geen

Beperkt

Nee

Voldoende

Type 4

Geen

Nauwelijks

Nee

Voldoende

Type 5

Komt op gang

Vrij veel

Nee

Matig

Referentie

0%

0%

3%

Voldoende

Type 2

Behandeling
Spillen

Laanbomen
33%

0%

3%

0%

7%
12%

Voldoende

Type 4
Type 5

100%

0%

0%

Matig

1.

Voldoende

De bevindingen op de twee bedrijven lopen sterk uiteen. Omdat het nog het eerste seizoen
betreft zijn de resultaten indicatief. De biologisch afbreekbare bindbuis wordt als
voldoende beoordeeld indien de functionaliteit twee teeltseizoen blijft behouden.

2.

Het gebruik van prototype 2 liet in de spillenteelt in het eerste teeltseizoen geen
vroegtijdige degradatie zien. In de opzettersteelt kwam de afbraak al op gang. De mate
waarin bij dit bindmateriaal insnoering voorkomt is vergelijkbaar met PVC-bindbuis. De
verwerkbaarheid was voldoende.

3.

De toepassing van prototype 4 vertoont na het eerste teeltseizoen nagenoeg geen
degradatieverschijnselen, nauwelijks insnoering en de verwerkbaarheid werd als goed
beoordeeld.

4.

Bij prototype 5 is sprake van te snelle afbraak waarbij reeds in het eerste teeltjaar
insnoering ontstaat. De verwerkbaarheid van dit product is in vergelijking met PVCbindbuis matig.

12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Tijdens de laanboomdagen in Opheusden van 21/22 september 2008 is het bindmateriaal
gedemonstreerd.
13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
De proeven zijn op minder bedrijven uitgevoerd en waren beperkter van omvang vanwege de 50%financiering. Er zijn meerdere (vergeefse) pogingen gedaan aanvullende financiering te zoeken via
LNV-kennisvouchers en bij de provinpie Gelderland.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
Nvt
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15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
>

Voortzetting van de veldproeven ter beoordeling van functionaliteit biologisch afbreekbaar
bindbuis in de laanboomteelt.

>

Overleg met ASFG m.b.t. de resultaten van de veldproeven en overleg met de fabrikant mbt
marktimplementatie.

16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in
de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
Nee
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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1. Datum:

28 februari 2008

2. Projecttitel:

Naamlijsten boomkwekerij in de praktijk

3. Projectnummer PT:

13083

4. Intern

32 360382 00

projectnummer:
5. Projectleider:
Adres:

Marco Hoffman
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Sector Bloembollen, Boomkwekerij
en Fruit, Prof. Van Slogterenweg 2, 2161 DW Lisse

Tel:
Fax:

0252-462121

Email:

marco.hoffman@wur.nl

0252-462100

6. Gewas: (indien van toepassing):

Sierheesters, coniferen en vaste planten

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

1-10-2007 tm 30-9-2010

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
•

Actief meebeslissen en inbreng leveren in nationale en internationale
nomenclatuurcommissies met als doelstelling een zo stabiel mogelijke naamgeving bij een zo
groot mogelijke internationale uniformiteit

•

Het behartigen van Nederlandse boomkwekerij op internationaal niveau op gebied van
naamgeving van boomkwekerijgewassen. Nederland moet minimaal de huidige autoriteit en
expertise behouden.

•

Goede wisselwerking tussen Nederlandse boomkwekerijsector en wetenschap wat betreft
problemen en ontwikkelingen in nomenclatuur.

•

Behoud van goede status van Nederland als handelsland voor boomkwekerijgewassen.

•

De internationale naamlijsten van houtige gewassen en vaste planten zijn in 2005 uitgegeven.
Dit project sluit hier nauw op aan (zie volgende punt: Relatie tot naamlijsten)

9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

1-10-2007 tm 31-12-2007

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
In oktober is een internationaal symposium bezocht van "Taxonomy of cultivated plants" in
Wageningen. Hierin heeft PPO de Nederlandse boomkwekerijsector vertegenwoordigd en vooral
inbreng gehad op het gebied van cultivargroepen en het gebruik van handelsnamen versus
cultivarnamen. Hierover is in het vakblad een artikel geschreven.
PPO zit vanaf de oprichting in oktober namens Nederland in de council van de International
Association of Cultivated Plant Taxonomy" (zie http://www.iacpt.net/wakka.php?wiki=CounciL)
Daarnaast is PPO als secretaris van de "European Plantnames Working Group" aanspreekpunt
geweest voor allerlei zaken op het gebied van naamgeving van boomkwekerijgewassen.
Daarnaast is PPO vertegenwoordiger in de Inhoudelijke Commissie Taxonomie van PlantScope.
Daarbij is in november een bijeenkomst geweest.
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11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
•

Regelgeving naamgeving cultuurplanten wordt op diverse punten aangepast ten gunste van de
praktijk. Vooral op gebied van gebruik van handelsnamen en de minder strikte regelgeving voor
gebruik van cultivarnamen.

•

Vakbladartikel over nieuws van het naamgevingfront geschreven

12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Vakbladartikel:
•

Hoffman, M. (2008): Nieuws van het naamgevingfront - De Boomkwekerij 2, p. 20-21
Posterpresentatie:

•

New international Lists of Names available - 5th Symposium on the taxonomy of cultivated
plants, Wageningen, 15-19 oktober 2007

13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Project loopt volgens planning.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
n.v.t.
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
•

Het instandhouden/uitbreiden en goed laten lopen van de "European Plant Names Working

•

Group". Nederland/PPO blijft hierbij het secretariaat voeren.
Deelname congres Internationale Stauden Union (ISU) in augustus in Zweden en daarbij
Nederland vertegenwoordigend als "Sichtungsdelgierte"

•

Stimuleren en inzet oprichting internationale werkgroep naamgeving vaste planten via de ISU.

•

Deelname en inzet in "Inhoudelijk Commissie Taxonomie" van PlantScope

•

Het uitbreiden van de contacten in de Verenigde Staten en Canada, met als doel uniformiteit
in de naamgeving.

•

Schrijven praktische publicaties/artikelen over naamgeving van planten.

•

Het onderhouden en verder uitbouwen van de internetsite van de naamlijsten,
www.internationalplantnames.com.

16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in
de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
nee
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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1. Datum:
2. Projecttitel:

18 december 2007
Verduurzamen teelt van bos- en haagplantsoen door terugdringen van
stikstofuitspoeling en gebruik gewasbeschermingsmiddelen

3. Projectnummer PT:

12876.02

4. Intern

32 360425 00

projectnummer:
5. Projectleider:
Adres:

Bertus Meijer
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, sector Bloembollen, Boomkwekerij
en Fruit, Prof. Van Slogterenweg 2, 2161 DW Lisse

Tel:

0252-462121

Fax:

0252-462100
Bertus.meijer@wur.nl

Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):

Bos- en haagplantsoen

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

1-2-2007 tot 31-12-2007

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Uitwisselen en delen van kennis in de deelsector BHP op het gebied van
- stikstofuitspoeling en organische stof management
- vermindering van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met nadruk op middelen met hoge
waarden voor milieubelasting
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

oktober - december 2007

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
Er zijn contacten gelegd met een 20-tal kwekers. Er is de mogelijkheid gecreëerd aan te sluiten bij
een bijeenkomst van sierheestertelers over composteren.
Voorbereidingen werden getroffen voor een eerste bijeenkomst met als onderwerp bemesting,
organische stof en vanggewassen.
11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Van de twintig telers hebben twee aangegeven niet mee te willen doen. Een drietal heeft nog
twijfels. Vijftien kwekers, merendeels jonge kwekers willen meedoen aan deze vorm van
kennisoverdracht.
12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Er is een infomap 'composteren voor de telers' beschikbaar.
13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Door de vertraging in financiering van het project kon het werven van deelnemers pas in oktober
van start. Er is een goede en voldoende grote groep kwekers gevonden. Het was echter te laat in het
seizoen om- voor deze groep - geschikte data voor bijeenkomsten te vinden.
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14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
n.v.t.
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
De bijeenkomsten, die gedeeltelijk al zijn voorbereid, zullen in overleg met de kwekers worden
gehouden in de periode januari tot half maart, in mei-juni en eventueel nog in september.
16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in
de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
Een belangrijk deel van het PT budget dient te worden doorgeschoven naar 2008, voor de dan te
houden bijeenkomsten.
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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1. Datum:

30 januari 2008

2. Projecttitel:

Inventarisatie afvoer van stikstof (N) en fosfaat (P205) met kluiten

3. Projectnummer PT:

12873

4. Intern

32 360481 00

projectnummer:
5. Projectleider:

Henk van Reuier

Adres:

Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Sector Bloembollen, Boomkwekerij
en Fruit, Prof. Van Slogterenweg 2, 2161 DW Lisse

Tel:

0252 462121

Fax:

0252 462100
Henk.vanreuler@wur.nl

Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):

Boomkwekerijgewassen die met kluit worden
geleverd

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

1 januari 2007- 31 januari 2007

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Kwantificering van de afvoer van stikstof en fosfaat met kluiten. Implicaties van deze afvoer op de
bestaande mestwetgeving en op de in voorbereiding zijnde nieuwe BOOM regeling. Deze studie
vormt de basis voor een discussie over de invulling van de diverse regelingen.
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

1 januari 2007 - 31 januari 2007

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
Voor iedere gewasgroep waarin producten met kluiten verhandeld worden (alleen
vollegrondsteelten), is de productieketen beschreven. De rol en plaats van kluiten in de keten is
vastgesteld. Daarnaast is een rekenprogramma gebruikt om per gewasgroep de kluitgrootte te
berekenen.
n. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:

12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:

13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Het project 'Inventarisatie afvoer van stikstof (N) en fosfaat (P205) met kluiten' wordt deels door
LNV en deels door het Product Tuinbouw gefinancierd. Het LNV deel is in het najaar 2007
goedgekeurd. De uitvoering van het project heeft daarom vertraging opgelopen. Het project wordt
in de eerste helft van 2008 afgerond.
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14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.

15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
Uitvoering zoals voorgesteld in voorstel alleen enigszins vertraagd (zie 13).
16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in
de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
Per mail (18/12/07 is de onderzoekscoördinator van het PT ingelicht over de vertraagde uitvoering en
toestemming gevraagd het rapport later op te leveren.
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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1. Datum:

10 maart 2008

2. Projecttitel:

Bestrijden en voorkomen van de oculatieschimmel Black Mold in roos

3. Projectnummer PT:

13086

4. Intern

32 360534 00

projectnummer:
5. Projectleider:
Adres:

Rik de Werd
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, sector Bloembollen, Boomkwekerij
en Fruit, Prof. van Slogterenweg 2,2161 DW, Lisse

Tel:

0252-462121

Fax:

0252-462100
Rik.dewerd@wur.nl

Email:

6. Gewas: (indien van toepassing):

Roos, tweejarige struiken

7. Oorspronkelijke Looptijd project:

15-9-2007 -15-05-2008

8. Oorspronkelijke doelstelling van het project:
Het doel van dit project is het opstellen van een advies om infecties op het bedrijf te voorkomen of
te beperken. De activiteiten die worden verricht zijn: een inventarisatie, inoculatieproeven en een
eerste test van middelen.
In dit project wordt op basis van deze activiteiten een eerste aanzet gemaakt voor het zoeken naar
een betrouwbare oplossing voor Black Mold. Op basis van deze eerste aanzet zal aan het eind van
dit project een aanpak voor vervolgonderzoek in de praktijk worden geschreven.
9. Periode waarover wordt gerapporteerd:

15-09-2007 - 29-02-2008

10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
September - november 2007:
Door middel van een enquête onder rozentelers is een inventarisatie gemaakt van een aantal
veronderstelde risicofactoren:
•
Perceelshistorie tot 6 jaar voor roos om inzicht te krijgen in de verspreiding van de
ziekte
•
gerealiseerde bewaarmethode van de onderstammen waarin aantasting wordt
gevonden
•
gewasbescherming in het seizoen van aantasting tot 2 weken na aantasting
•
•

bemesting op de percelen
data oculeren in relatie tot aantasting en weersomstandigheden

De verkregen inzichten over de rol van genoemde factoren zijn middels een vakbladartikel
gecommuniceerd met de telers.
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Januari-feb 2008
Om met zekerheid te kunnen zeggen dat de waargenomen symptomen door Chalaropsis thielavioidesi
worden veroorzaakt, zijn inoculatieproeven op onderstammen uitgevoerd met de geïdentificeerde
schimmels die in 2007 verzameld zijn van zieke planten. Het schadebeeld is vastgelegd.
11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
De in de enquête onderzochte factoren verschillen sterk tussen bedrijven. Door uitzonderingen op
terugkerende patronen bleek het voor de meeste factoren niet mogelijk harde verbanden met Black
Mold te leggen. Op basis van de enquêteresultaten en een kort literatuuronderzoek zijn een aantal
aanbevelingen ter preventie van Black Mold opgesteld. Deze zijn middels een vakbladartikel
verspreid:
- Indien mogelijk, oculeer niet in de regen of direct na een natte nacht. De schimmel profiteert
namelijk van vochtige omstandigheden.
- Gebruik om het risico te spreiden niet alleen 'Laxa' als onderstam.
- Sorteer onderstammen zo snel mogelijk na het rooien en vries ze direct in. De schimmel kan
doorgroeien in gekoelde bewaring. Bij temperaturen onder o°C staat de schimmelgroei
waarschijnlijk stil.
- Probeer het planten van onderstammen in extreem nat weer te voorkomen.
- Kies voor de struikrozenteelt een perceel waarop de afgelopen vijfjaar geen peen gestaan heeft.
De schimmel kan zich namelijk ook op peen ontwikkelen.
- Overweeg een perceel te kiezen waar niet chemisch ontsmet is, maar waar bijvoorbeeld Tagetes
geteeld is.
zie ook: 'Eerste bevindingen onderzoek Black Mold' in De boomkwekerij (2008)2.)
In infectieproeven bij PPO in Lisse is aangetoond dat de schimmel Chalaropsis thielavioides de
veroorzaker is van Black Mold in de rozenteelt in Nederland. Met aanvullende proefjes is een
geschikte infectiemethode bepaald om een bestrijdingsproef met kunstmatig verhoogde infectiedruk uit te kunnen voeren. Het schadebeeld en de schimmelstructuur zijn fotografisch vastgelegd.
12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
Artikel: 'Eerste bevindingen onderzoek Black Mold' in "De boomkwekerij" (2008)2.).
13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering (gehele
project tot op moment van rapportage):
Volgens plan uitgevoerd
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
n.v.t.
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
Uitvoeren bestrijdingsproef, communiceren resultaten met bedrijfsleven. Verslaglegging project en
gezamenlijk met betrokkenen uit het bedrijfsleven en de 'rozencommissie' bepalen wat gewenste
vervolgacties zijn.
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16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen in
de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
Nee.
17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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