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Referaat
Bloembollen worden voor het planten behandeld met fungiciden ter bescherming van de bol tegen
schimmelziekten. Bij het aanbrengen van fungiciden wordt gestreefd naar methoden met een minimum aan
restanten. Schuimen en coaten lijken daarvoor het meest geschikt. Daarnaast is het zaak om de middelen na
het aanbrengen bij de bol te houden om een goede werking te garanderen. Ook mogen de middelen niet met de
huiden en vellen van de bol loskomen, om emissie via stof en verwaaien te voorkomen. Wageningen University
& Research en partners onderzochten binnen het project Het Nieuwe Verwerken van Bloembollen de werking
van een aantal hecht- en plakmiddelen. Het bevochtigen kort voor het planten, bleek bij hyacinten goed te
werken tegen het stuiven. Coating is een interessante, voor bollen nieuwe, methode voor het aanbrengen van
fungiciden. In de zaadwereld wordt het al breed toegepast. Voor bollen is oriënterend vastgesteld dat coating
een significant effect heeft op het verminderen van losse vellen bij tulpen en vooral bij hyacinten.
Abstract
Flower bulbs are treated with fungicides before planting to protect them against fungal diseases. When applying
fungicides, methods with a minimum of residues are sought. Foaming and coating seem to be the most suitable
for this. In addition, it is important to keep the fungicides with the bulbs after application in order to ensure
proper functioning. Also, the agents should not come loose with the skins and scales of the bulb, in order to
prevent emission via dust and wind. For this purpose, Wageningen University & Research and partners examined
a few adhesives and sticking agents within the project ‘Het Nieuwe Verwerken van Bloembollen’. Wetting with
water shortly before planting, appeared to work very well against the loss of hyacinths skins. Coating is a new
and interesting method for applying fungicides to bulbs. It is already widely used in the seed industry. For bulbs,
it has been established that coating has a significant effect on reducing loose scales and skins in tulips and
especially hyacinths.
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Samenvatting
Van oudsher worden fungiciden op bloembollen aangebracht door middel van dompelen. Later kwam daar
douchen als methode bij. Hiermee werd de hoeveelheid restvloeistof aan het eind van het seizoen sterk
verlaagd. Al in 1984 kwam ‘schuimen’ op als methode voor het aanbrengen van fungiciden. Vanwege de wens uit
de praktijk, om verspreiding van ziekten via het dompelbad te voorkomen, is deze werkwijze sterk in opkomst.
De dosering van fungiciden bij schuimen gebeurt per kist, zodat de hoeveelheid restvloeistof tot bijna 0 wordt
teruggebracht. Wel is er nog steeds emissie mogelijk doordat middelen van het fust afspoelen, of een deel van
het schuim dat uit of onder de kisten kon druipen of verwaaien. Tenslotte kan ook emissie optreden doordat de
bollen op de plantmachine stof of huiden met middelen verliezen.
In dit werkpakket binnen het Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen project Het Nieuwe Verwerken van
Bloembollen hebben Wageningen University & Research BU Bloembollen en partners gezocht naar manieren
om de emissie van fungiciden bij het schuimen verder terug te dringen. Er werd allereerst onderzocht of het
schuimmiddel effect had op de werking van de fungiciden. In een laboratoriumproef werd aangetoond dat dit niet
het geval was.
Vervolgens werd een serie testen gedaan of het met hechtmiddelen, toegevoegd aan het schuim, mogelijk was
om losse vellen en huiden aan de bol te ‘plakken’ zodat deze niet meer kunnen verwaaien bij het planten. Met
name hyacinten en narcissen hebben veel kleine, schilferige deeltjes die los kunnen komen. Ongeacht het middel
dat werd gebruikt, een sterke afname van losse vellen bleek al gauw mogelijk.
In de praktijk worden hyacintenbollen kort voor het planten met water bevochtigd, vanwege het stof bij het
planten. In een test bleek deze maatregel even effectief te zijn als het toedienen van een hechtmiddel.
Het blijft een complexe zaak, want ook het schuimmiddel en de fungiciden hebben, zo bleek in de testen, een
zekere hechtende werking.
Tijdens het testen van hechtmiddelen werden intussen ook de mogelijkheden van coating onderzocht. Een
sneldrogende coating, zoals toegepast bij zaden, heeft veel voordelen, zoals: minder kans op infectie, langere
werking van de fungiciden, minder blootstelling van mensen aan middelen, minder uitdroging van de bollen.
Met coating zijn 2 oriënterende experimenten gedaan. In het eerste experiment, met tulpen, bleek het bepalen
van de effecten lastig. De dikkere huiden van tulp laten minder makkelijk los, waardoor een eventuele hechting
moeilijker aan te tonen valt. In het tweede experiment met tulpen én hyacinten bleek coating een sterke
reductie van losse vellen te geven. De resultaten zijn bemoedigend.
Praktijkonderzoek naar de werking van fungiciden die met coating werden aangebracht is intussen ook gaande,
maar valt buiten dit project. Voor coating is inmiddels ook een machine ontwikkeld voor het aanbrengen van de
coating met middelen.
Bij het schuimen zijn technische ontwikkelingen gaande wat betreft de methode van aanbrengen in deels
gevulde kisten en het fustloos schuimen. Voor het emissievrij verwijderen van de schuimvlokken onder de kist is
inmiddels ook een oplossing gevonden.
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1
1.1

Schuimen
van bollen
Inleiding

Bij bollenteelt worden bollen ‘ontsmet’ voor het planten. Hierbij worden fungiciden aangebracht op de
buitenkant van de bol. Deze middelen beschermen de bol tijdens de groei op het veld tegen nieuwe

1.1

Inleiding

infecties door schimmelziekten. In feite is dit geen ontsmetten maar ‘aanbrengen van fungiciden’.
Binnen het project Het Nieuwe Verwerken van Bloembollen spreken we van ontsmetten (desinfectie)
Bij bollenteelt worden bollen ‘ontsmet’ voor het planten. Hierbij worden fungiciden aangebracht op de
als er kortwerkende middelen zoals ECA-water, Ozon of UV worden ingezet die op dat moment
buitenkant van de bol. Deze middelen beschermen de bol tijdens de groei op het veld tegen nieuwe infecties
ziektekiemen (schimmels, bacteriën, etc.) op de buitenkant van bol afdoden.
door schimmelziekten. In feite is dit geen ontsmetten maar ‘aanbrengen van fungiciden’. Binnen het project
Van oudsher worden fungiciden aangebracht door middel van dompelen. Later kwam daar douchen als
Het Nieuwe Verwerken van Bloembollen spreken we van ontsmetten (desinfectie) als er kortwerkende middelen
methode bij. Hiermee werd de hoeveelheid restvloeistof aan het eind van het seizoen sterk verlaagd.
zoals ECA-water, Ozon of UV worden ingezet die op dat moment ziektekiemen (schimmels, bacteriën, etc.) op de
In 1984 kwam ‘schuimen’ een methode waarbij de fungiciden door middel van schuim als drager,
buitenkant van bol afdoden.
werden toegediend. Hiermee werd de hoeveelheid restvloeistof tot bijna 0 teruggebracht. Wel was er
Van oudsher worden fungiciden aangebracht door middel van dompelen. Later kwam daar douchen als methode
nog steeds emissie mogelijk doordat middelen van het fust afspoelen, of een deel van het schuim dat
bij. Hiermee werd de hoeveelheid restvloeistof aan het eind van het seizoen sterk verlaagd. In 1984 kwam
uit of onder de kisten kon druipen of verwaaien. Tenslotte kunnen de droge bollen op de plantmachine
‘schuimen’ een methode waarbij de fungiciden door middel van schuim als drager, werden toegediend. Hiermee
ook nog stof of huiden met middelen verliezen.
werd de hoeveelheid restvloeistof tot bijna 0 teruggebracht. Wel was er nog steeds emissie mogelijk doordat
In dit werkpakket werd gezocht naar manieren om de emissie van fungiciden bij het schuimen verder
middelen van het fust afspoelen, of een deel van het schuim dat uit of onder de kisten kon druipen of verwaaien.
terug te dringen.
Tenslotte kunnen de droge bollen op de plantmachine ook nog stof of huiden met middelen verliezen.
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In dit werkpakket werd gezocht naar manieren om de emissie van fungiciden bij het schuimen verder terug te
dringen.

1.2

1.2

Het effect van schuimmiddel op de werking van
fungiciden
Het effect van schuimmiddel op de werking van fungiciden

|7

Om schuim te maken wordt in de praktijk het product Tulipfoam gebruikt. Een machine maakt schuim
Om schuim te maken wordt in de praktijk het product Tulipfoam gebruikt. Een machine maakt schuim door
door Tulipfoam met water door poreuze schijven te persen. Daarna wordt een hoeveelheid fungiciden
Tulipfoam met water door poreuze schijven te persen. Daarna wordt een hoeveelheid fungiciden aan het schuim
aan het schuim toegevoegd en aan de bollen toegediend.
toegevoegd en aan de bollen toegediend.
In een laboratoriumtest werd nagegaan of Tulipfoam de werking van de fungiciden beïnvloedt. De
In een laboratoriumtest werd nagegaan of Tulipfoam de werking van de fungiciden beïnvloedt. De groei van
groei van Fusariumschimmel werd beoordeeld op een groeimedium waaraan een cocktail van
Fusariumschimmel werd beoordeeld op een groeimedium waaraan een cocktail van fungiciden (mengsel van
fungiciden (mengsel van fungiciden volgen standaard advies) was toegevoegd mét en zónder
fungiciden volgen standaard advies) was toegevoegd mét en zónder Tulipfoam. De groei van de schimmel
Tulipfoam. De groei van de schimmel vanuit het centrum van de schaal is maatgevend voor de
vanuit het centrum van de schaal is maatgevend voor de remming. (Figuur 1) De groei werd in beide gevallen in
remming. (fig.1.) De groei werd in beide gevallen in dezelfde mate geremd:
dezelfde mate geremd:
Tulipfoam beïnvloedt de werking van de fungiciden niet.
Tulipfoam beïnvloedt de werking van de fungiciden niet.

Fig 1. Groei Fusarium op een voedingsbodem
vanuit het centrum, na 13 dagen.
Middelencocktail en schuimmiddel 5000x
verdund (boven) en 10000x verdund (onder)
t.o.v. praktijkconcentraties.
Links de controle zonder middelen of schuim. Op
deze plaat groeit Fusarium ongeremd door.

Figuur 1 Groei Fusarium op een voedingsbodem vanuit het centrum, na 13 dagen. Middelencocktail en
schuimmiddel 5000x verdund (boven) en 10000x verdund (onder) t.o.v. praktijkconcentraties. Links de controle
zonder middelen of schuim. Op deze plaat groeit Fusarium ongeremd door.
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1.3

Tegengaan van emissie met hechtmiddelen

Hyacinten en narcissen groeien van binnenuit steeds dikker. De oudste rokken aan de buitenkant drogen
uiteindelijk in en vormen zo 2 tot 3 lagen droge vellen, die gemakkelijk loslaten. Bij het verwerken van dit type
bollen komen die vellen steeds vrij. Bij het planten zitten daar ook de aangebrachte fungiciden op waardoor er
sprake is van ongewenste emissie. Op bollenbedrijven worden deze bollen om die reden ook vaak bevochtigd
voor het planten. Hier en daar worden ook hechtmiddelen gebruikt en de fungiciden zelf lijken soms ook een
hechtende werking te hebben.

1.3.1

Experiment 1: BASF, kaascoating en behanglijm

Deze proef werd uitgevoerd met hyacinten porties van 10 bollen. Als hechtmiddel werd aan een cocktail van
fungicide een van de volgende middelen toegediend:
• Perfax (behanglijm)

10% en 5%.

• Kaascoating 		

10% en 5%.

• BASF Secure 67C

10% en 5% (een handelsproduct).

Daarnaast was er een controle behandeling. De test werd in 2 herhalingen uitgevoerd.
Na 10 minuten dompelen werden de bollen 24 uur gedroogd. De droge bollen werden in een trommel gedurende
een vaste tijd (2 minuten) heen en weer gerold om vellen los te krijgen. De losgekomen vellen werden gewogen
en weergegeven als percentage van het uitgangsgewicht van de 10 bollen, zoals te zien is in Tabel 1. Er is ook
geprobeerd om het vrijkomende stof te meten via afzuiging door een filter. Dit bleek voor deze experimenten
echter geen bruikbare resultaten op te leveren.
Resultaat

Tabel 1
Resultaat van een test met plakmiddelen (Perfax, kaascoating en BASF coating) op het loslaten van vellen van
hyacintenbollen. Zie ook grafiek hieronder.
Behandeling

Percentage t.o.v.

Indexcijfer Verlies aan

Winst in % t.o.v.

versgewicht bollen

Vellen

onbehandelde bollen

Onbehandeld

1,267

100

-

Alléén cocktail

0,797

62,9

37,1

Perfax

0,291

23,0

77,0

Kaascoating

0,223

17,5

82,5

BASF-coating

0,189

14,9

85,1
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Figuur 2 Indexcijfers (zie Tabel hierboven) van het verlies van vellen van hyacint.

Ten opzichte van onbehandeld (a en b) is er bij elk middel een afname, waarbij de hoogste concentratie
bij Perfax en kaascoating het grootste effect heeft. Het middel van BASF scoort het beste, hierbij is geen
concentratie effect gevonden. De middelencocktail geeft al een reductie van verlies van vellen van 37%, Perfax
5% geeft daarop geen verbetering. Perfax 10% doet dat wel. Het is dan wél erg kostbaar als toevoeging.
Daarnaast lijkt het middel de bol erg af te sluiten, met mogelijk effect op de ademhaling. Het middel lost niet
egaal op, het maakt gel-achtige vlokken. Dit maakt het mogelijk minder geschikt voor een goede menging in een
toepassing met schuim.
Bij kaascoating zien we een geringe bijdrage aan de emissiebeperking bij 5% en verbeterde werking bij 10%.
Ook hier geldt dat toevoegen van een hoge dosering van 10% wellicht een risico op verstikking van de bollen
met zich meebrengt. Dit zou nog moeten worden onderzocht.

1.3.2

Experiment 2: BASF Secure 67C

BASF Secure 67C, het BASF middel uit de vorige proef (later wordt de naam hiervan Secompla 67C), Had een
goede werking bij 5%. Vanwege de kosten zoeken we naar de laagste concentratie die nog goed werkt. In het
tweede experiment is getest met 5, 3 en 1% van dit middel. Deze proef werd uitgevoerd met hyacinten (33
bollen per behandeling, geen herhaling) en met de volgende behandelingen:
• Controle.
• Tulipfoam 3%.
• Tulipfoam + cocktail fungiciden (captan+ Topsin M + Mirage).
• BASF Secure 67C 5%.
• BASF Secure 67C 3%.
• BASF Secure 67C 1%.
Resultaat
De controle gaf ca. 1.6% verlies van vellen t.o.v. het uitgangsgewicht. Met de standaard
bolontsmettingsmiddelen plus Tulipfoam was dit nog 65% daarvan, alleen Tulipfoam gaf een index van 49.
BASF Secure 67C geeft ten opzichte van de controle een verbetering van verlies van vellen te zien van ruim 60%
(bij 5 en 3% resp. index =39 en 35). Bij de lagere concentratie van 1% stijgt de index weer naar 56 (zie figuur
3).
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Figuur 3 Verlies van vellen bij hyacint. Indexcijfers (controle =100) van het effect van Tulipfoam en het BASF
middel op het verlies van vellen.

1.3.3

Experiment 3: BASF en Squall

Experiment 3 is een voortzetting van experiment 2 waarbij BASF Secure 67C getest werd bij percentages
onder 3%. Op een van de bedrijven van de klankbordgroep werd een middel gebruikt bij het schuimen
van hyacinten dat ook een hechtende werking zou hebben: Squall. Dit is een hechter en anti-drift hulpstof
voor gewasbeschermingsmiddelen voor gebruik in spuitvloeistoffen op het veld. Squall is in dit experiment
meegenomen in dezelfde concentratiereeks als het BASF middel.
Behandelingen in experiment 3:
• Controle droog.
• Fungiciden (1x dompelbad concentratie).
• Fungiciden + Tulipfoam.
• Squall 0,5 – 1 – 2 – 3 en 5%.
• BASF 0,5 – 1 – 2 – 3 en 5%.
Er werden hyacinten gebruikt die werden 15 minuten gedompeld en 2 dagen gedroogd. Daarna werden ze
geschud in de trommel en werden de losse vellen gewogen en vergeleken met het startgewicht. Er waren geen
herhalingen.
Resultaat
De bollen waren dit keer minder ‘vellerig’ dan de bollen in de vorige experimenten. Het percentage losse vellen
bij de controle was 0,55%. Dit werd gesteld op 100 (Tabel 2). De plakmiddelen verminderen de hoeveelheid
losse vellen. De tendens hierin is dat een hogere concentratie meer afname laat zien. Dat beeld is veel beter
zichtbaar bij BASF dan bij Squall, zoals te zien is aan de trendlijnen in figuur 4 en 5. Bij concentraties van BASF
vanaf 1% en hoger is dit middel een betere hechter.

10 | WPR-937

Tabel 2
Percentage en indexcijfer (controle = 100) voor het verlies van hyacintenvellen van 2 hechtmiddelen: BASF
Secure 67C en Squall.
behandeling

% vellen t.o.v. uitgangsgewicht

Index

controle

0.55%

100

Fungiciden 1x

0.48%

87

Fungiciden 1x+TF

0.46%

84

Squall-0.5%

0.40%

73

Squall-1%

0.34%

62

Squall-2%

0.40%

73

Squall-3%

0.36%

65

Squall-5%

0.39%

70

BASF-0.5%

0.48%

88

BASF-1%

0.34%

62

BASF-2%

0.30%

54

BASF-3%

0.33%

61

BASF-5%

0.24%

43

Figuur 4 en 5 Indexcijfers en trendlijnen voor de 5 concentraties van de middelen BASF Secure 67C en Squall,
zie ook Tabel 2.

1.3.4

Experiment 4: BASF en Squall in schuim

Inleiding.
Tot nu toe waren de experimenten uitgevoerd als een boldompeling. Schuim maken op laboratoriumschaal geeft
geen goed schuim, dat representatief is voor de praktijk. Bij dit 4e experiment werden de hyacintenbollen in een
laag van ca 8 à 10 cm in een leliekrat (lxbxh 60x40x23cm) behandeld met een speciaal voor deze kratten door
de fabrikant (Akerboom) ontwikkelde schuimunit (zie Figuur 6, 7 en 8). De kleine hoeveelheid schuim die steeds
per krat wordt gedoseerd maakt een juiste toediening van de fungiciden onbetrouwbaar. Daarom is er voor
gekozen om aan het schuim naast Tulipfoam alleen de hechters toe te voegen en geen fungiciden.
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Figuur 6 Opstelling waarmee het schuimen in leliekratten werd uitgevoerd.

Figuur 7 en 8. Links kratten met hyacintenbollen ná het schuimen en rechts enige tijd later als het
schuim met de fungiciden is neergeslagen op de bollen.

Proefopzet:
• Uitgevoerd met hyacintenbollen
• 2 hechtmiddelen:
- Squall

0,5 - 1 en 2%.

- BASF

0,5 - 1 en 2%.

• 2 Controles:
- alleen schuim.
- geen schuim (droog bewaren).
Na het schuimen en drogen en 2 minuten in de trommel rollen werd het gewichtspercentage van de losgekomen
vellen vaststgesteld.
In de praktijk blijken de droge bollen veel stof af te geven bij het planten. Daarom maken veel bollentelers de
bollen nog een keer nat kort voor het planten. Bij het bepalen van de hechting van de vellen in deze proef werd
dit ook gesimuleerd. De proef werd uitgevoerd met 3 herhalingen droge en 3 herhalingen vochtige bollen.
Resultaat
In figuur 9 en Tabel 3 staat het percentage losse vellen t.o.v. de onbehandelde droge controle per reeks
(droog of nat verwerkt). De bollen die voor het rollen in de trommel werden bevochtigd met water laten een
interessante afname van de losse vellen zien. In Tabel 3 geven de letters achter de percentages aan of er sprake
is van significant verschil. Alle nat verwerkte behandelingen blijken statistisch minder verlies van vellen te geven
dan de droog verwerkte bollen.
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statistisch minder verlies van vellen te geven dan de droog verwerkte bollen.
Fig. 9. Percentage losse vellen t.o.v. het uitgangsgewicht van behandelingen met 3 concentraties van het
BASF-middel en van Squall. De oranje stokken (nat gemaakte bollen) geven een beduidend lagere score.

Figuur 9 Percentage losse vellen t.o.v. het uitgangsgewicht van behandelingen met 3 concentraties van het
BASF-middel
en van
Squall. De oranjelosgeraakte
stokken (nat
gemaakte
bollen) geven een
lagere score.
Tabel 3. Gemiddeld
gewichtspercentage
vellen
t.o.v. uitgangsgewicht
van beduidend
hyacinten behandeld
met schuim + 3 concentraties van 2 hechtmiddelen. Waarden met dezelfde letter zijn statistisch niet
verschillend.
Middel

Concentratie

Gew. % droog

Sign.

Gew.% nat

0.5%

1.21

cd

0.67

ab

Squall

0.5%

1.41

d

0.58

ab

Squall

1%

1.03

c

0.48

a

Tabel
BASF 3

Sign.

Gemiddeld
gewichtspercentage
vellen t.o.v. uitgangsgewicht
behandeld met schuim
BASF
1% losgeraakte 1.06
c
0.66 van hyacinten
ab
+BASF
3 concentraties van 2 hechtmiddelen.
Waarden
letter0.53
zijn statistisch
niet verschillend.
2%
1.03 met dezelfde
c
a
Middel

BASF
Squall

Concentratie

2%

0.5%

Controle schuim
BASF

n.v.t.

1%

Controle droog

n.v.t.

BASF

2%

Gew. % droog

Sign.

Sign.

a

0.67

ab

0.66

ab

0.53

a

0.58

ab

1.22

1.21cd

1.21

1.06cd

0.66c

ab

1.72

e

0.91

bc

Squall
0.5%
Resultaat droog verwerkte bollen

1.03
1.41

cd
0.53

Gew.% nat

c

d

De gemiddelde afname 1%
van de hoeveelheid losse
1.03vellen van droog
c verwerkte bollen
0.48 t.o.v. de
controle is 32%.
Squall
2%
1.22
cd
0.53
•
Van de droog verwerkte bollen is het percentage losse vellen hoger dan van de nat verwerkte
Controlebollen.
schuim
n.v.t.
1.21
cd
0.66
•
Squall

•
De
droog verwerkte behandelingen
van beide 1.72
middelen én de controle
alleen schuim,
Controle
droog
n.v.t.
e
0.91 geven
statistisch vergelijkbare hoeveelheden losse vellen, met uitzondering van Squall 0,5%; die

a
a
ab
bc

geeft meer losse vellen.
Resultaat droog verwerkte bollen
•
Alle droog verwerkte behandelingen én de behandeling met alleen schuimmiddel geven
• De gemiddelde afname van de hoeveelheid losse vellen van droog verwerkte bollen t.o.v. de controle is 32%.
minder losse vellen dan de controle zonder hechtmiddelen.
• Van de droog verwerkte bollen is het percentage losse vellen hoger dan van de nat verwerkte bollen.
Resultaat nat verwerkte bollen
• De droog verwerkte behandelingen van beide middelen én de controle alleen schuim, geven statistisch
•
Het gemiddelde percentage losse vellen van de nat verwerkte bollen is de helft van de droog
vergelijkbare hoeveelheden losse vellen, met uitzondering van Squall 0,5%; die geeft meer losse vellen.
verwerkte bollen. Ten opzichte van de droog verwerkt controle is de afname van de
• Alle droog verwerkte behandelingen én de behandeling met alleen schuimmiddel geven minder losse vellen
hoeveelheid losse vellen 65%
dan de controle zonder hechtmiddelen.
•
De nat verwerkte behandelingen van beide middelen én de controle alleen schuim, geven
statistisch vergelijkbare hoeveelheden losse vellen. Die zijn lager bij behandeling BASF-2% en
Resultaat nat verwerkte bollen
Squall 1 en 2% dan de nat verwerkte bollen van de controle behandeling.
• Het gemiddelde percentage losse vellen van de nat verwerkte bollen is de helft van de droog verwerkte bollen.
Ten opzichte van de droog verwerkt controle is de afname van de hoeveelheid losse vellen 65%
• De nat verwerkte behandelingen van beide middelen én de controle alleen schuim, geven statistisch
vergelijkbare hoeveelheden losse vellen. Die zijn lager bij behandeling BASF-2% en Squall 1 en 2% dan de nat
verwerkte bollen van de controle behandeling.
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Conclusie en discussie
• Uit de proefopzet blijkt onvoldoende verschil tussen de hechting van beide middelen onderling en van de
3 geteste concentraties. Bovendien zou gezien dit resultaat ook het schuimmiddel (Tulipfoam) de hechting
hebben kunnen veroorzaakt, het toevoegen van een hechtmiddel laat hier immers geen verbeterde hechting
zien.
• Het nat verwerken in deze proef was gedaan naar aanleiding van de gewoonte in de praktijk, om bollen nat te
maken voor het planten. Deze maatregel blijkt erg effectief op het voorkómen van losse vellen bij hyacinten.
Dit is goed te zien bij de controlebehandeling, waar dit effect zonder enig gebruik van schuim of hechtmiddel
ook al optreedt.

1.4

Middelendosering bij schuimen als bolontsmetting

In 1984 werd door IMAG en het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek het schuimen gepresenteerd als
alternatief voor dompelen voor het aanbrengen van fungiciden aan plantgoed voor de bollenteelt. Het heeft tot
de 90-er jaren geduurd voor er een schuimapparaat voor bollen op de markt kwam.
Er is van 1993 tot en met 1995 onderzoek uitgevoerd in de gewassen tulp lelie en gladiool, om de dosering van
middelen via schuimen vast te stellen. Daarbij werd gekeken naar effectiviteit tegen ziekten, effecten op de
opbrengst en naar schadelijke effecten. Het advies hieruit t.a.v. dosering van de middelen was, dat via schuimen
dezelfde hoeveelheid middelen per ha aan de bollen moet worden meegegeven als bij de dompelmethode.
Berekening
Bij schuimen worden de middelen met een kleinere hoeveelheid water dan bij dompelen gedoseerd in de kist. Bij
de Akerboominstallatie wordt het schuim gemaakt uit water met 3% Tulipfoam dat wordt opgepompt met 6,5 l/
min. Per kist duurt het ongeveer 3 minuten voor het schuim de bodem van de kist heeft bereikt. Er is dan 3 x 6,5
= 19,5 liter water gebruikt. Aan het schuim wordt ook ca 0,55 l/min van een geconcentreerde oplossing van de
middelen toegevoegd.
GMN heeft een rekenprogramma waarmee men de concentratie hiervan kan uitrekenen. Hierbij moet men een
aantal zaken invoeren:
• De middelen en hun concentraties zoals ze in het dompelbad worden geadviseerd. Dit geldt ook voor
toevoegingen zoals plakmiddelen
• De hoeveelheid (kg) plantgoed per ha
• Het plantgoedgewicht per kuubskist
• De door het plantgoed opgenomen hoeveelheid water per ha. Delphy geeft in haar adviezen een lijstje van
vloeistofopname per gewas (Actua nr. 20, 2017).
• Het aantal minuten dat nodig is om een kist met schuim te vullen
• De afstelling van de hoeveelheid middelendosering per minuut. Deze staat standaard op 0,55 l/min, maar is
instelbaar.
Het leek er op dat de adviezen van Delphy, GMN en het oude LBO advies van elkaar afweken. Bij narekenen
hebben we vastgesteld dat de drie methodes allen uitgaan van het uitgangspunt dat hierboven wordt genoemd:
bij schuimen dezelfde hoeveelheid middel per ha toedienen als bij dompelen.
Discussie
Bij dompelen wordt de opname van water plus middelen gecompenseerd door het dompelbad aan te vullen.
De middelenconcentratie in het bad daalt niet voor alle middelen evenredig met de beginconcentratie. Daarom
wordt voor Sportak, Mirage Elan en Mirage Plus 1,5x de normale dosering aangevuld en Rudis met 1,25 x de
normale dosering.
Bij schuimen speelt niet het probleem van de ongelijke afname van de middelenconcentratie want er wordt
steeds een verse hoeveelheid, eenmalig gebruikt. Als hiermee in dompelbaden al rekening werd gehouden dan is
het de vraag of de beginconcentratie eigenlijk niet te hoog is. Een aanwijzing daartoe vinden we in het onderzoek
in 1995, waarbij ook de halve dosering via schuimen een vergelijkbaar resultaat gaf als de normale dosering via
dompelen.
Als mogelijkheid om tot verminderen van de hoeveelheid middelen te komen is dit een interessante optie. Wat
de dosering minimaal mag zijn zal dan eerst weer moeten worden onderzocht.
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2
2.1

Coating van bloembollen
Inleiding

Het meegeven van fungiciden aan bollen in een coating is een veelbelovend alternatief voor het aanbrengen
van fungiciden d.m.v. dompeling. Na het coaten zijn de bollen beschermd tegen schimmelziekten van buitenaf,
eventueel vanaf het begin van de bewaring, maar in elk geval na het planten te velde. De voordelen in
vergelijking met het traditionele dompelen zijn:
• De bollen worden nauwelijks nat waardoor minder kans op infectie optreedt.
• Er is minder kans op verspreiding van sporen tussen bollen onderling.
• Gecoate bollen drogen minder snel uit.
• Er is minder kans op emissie van middelen naar het milieu, tijdens het aanbrengen van de middelen en ook
tijdens transport en bewaring daarna.
• Er is minder risico van blootstelling van het bedrijfspersoneel aan middelen.
• Doordat de coating de middelen langer op de bol ‘vasthoudt’ zou de combinatie van coating en middel als een
‘slow release’ systeem kunnen werken waardoor:
-- De bollen mogelijk langer beschermd zijn.
-- De middelen mogelijk in een lagere dosering toegediend kunnen worden, wat de totale emissie verlaagt.
• Er is minder kans op verspreiding van ziekten en plagen dan in het dompelbad en dus minder uitval van bollen
tijdens de bewaring.
• Door alle bovengenoemde voordelen krijgt het bollenvak een beter imago.
Coaten is bekend in de zaadwereld, maar wordt nog weinig toegepast bij bollen. Er bestaan inmiddels
coatings voor het behoud van kwaliteit van lelies tijdens de bewaring (Liquidseal). De positieve werking van
de leliecoating berust op het verlagen van de beschikbaarheid van zuurstof van de bol, waardoor deze minder
zetmeel en suikers verbrandt en langer zijn kwaliteit behoudt (vergelijk met ULO). Dit type coating is veel
minder geschikt voor bijvoorbeeld tulpen omdat ze de bol teveel afsluiten voor zuurstof.

2.2

Tegengaan van emissie met coating

In samenwerking met Ed Nobel van Agri Treat Projects (ATP) zijn 2 experimenten uitgevoerd. Hierbij werd
coating op bollen aangebracht (tulpen en hyacinten) en werden ze, na droging, aan dezelfde test onderworpen
als bij de schuim-experimenten (2 minuten rollen in een trommel). Hierna werd het percentage losse vellen
bepaald om zodoende de hechting door de coating te bepalen.

2.2.1

Experiment 5: Coaten en schuimen, tulpen

Deze proef heeft een oriënterend karakter. Enerzijds worden tulpen direct gecoat (in 2 concentraties), anderzijds
is er coating toegevoegd aan schuim, waarmee de fungiciden werden aangebracht (testinstallatie Akerboom).
Ter vergelijking werd er ook gedompeld en was er een behandeling van schuim + BASF Secompla (dit is dezelfde
hechter als BASF Secure 97C).
Proefopzet april-mei 2019
• Controle 15 minuten dompelen in middelencocktail (captan, prochloraz en Topsin M).
• Controle droog bewaard, geen middelen.
• Coating 1% met middelencocktail.
• Coating 0,6%+0,4% water met middelencocktail.
• Coating+Schuim met middelen.
• Schuimen met hechter met middelen (standaard schuim met hechter BASF- Secompla).
• Schuimen met hechter ATP met middelen.
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De dosering van de fungiciden is berekend op basis van de hoeveelheid middel per hectare zoals bij dompelen.
Daaraan is de coating toegevoegd en zijn de bollen daarmee besproeid in een ronddraaiende trommel.
De behandelingen werden in tweevoud uitgevoerd. Omdat er in mei geen hyacinten beschikbaar waren is er
alleen gewerkt met tulpen (gekoelde ronde bollen maat 10 afkomstig uit de broeierij). De bollen werden volgens
het proefschema behandeld. De aangebrachte hoeveelheid fungiciden werd bepaald volgens geldende adviezen,
waarbij de hoeveelheid middel per hectare leidend is. Na het aanbrengen van de fungiciden werden de bollen
gedroogd en koel opgeslagen (tegen het uitlopen). Eén dag van tevoren werden de bollen warm en droog gezet.
Daarna werden de bollen met de Heubach-trommel gerold en werd de hoeveelheid losgelaten huiden gewogen.
Per herhaling werd de hoeveelheid loslatende huiden gewogen van 35 bollen. Er werden ook 2x 35 bollen voor
het rollen bevochtigd (vergelijkbaar met natmaken voor het planten).
Resultaat
In Tabel 4 en figuur 10 staat het resultaat van de metingen.

Tabel 4
Losse vellen (gewichtspercentage t.o.v. uitgangsgewicht) van tulpenbollen waaraan op een aantal manieren
coating was toegediend.
Behandeling

droog

Nat

gemiddeld

sig

coating 1%

0.81%

0.47%

0.64%

c

coating 0,6%

0.34%

0.50%

0.42%

ab

Coating+Schuim

0.57%

0.60%

0.58%

bc

Schuim+Secompla

0.65%

0.68%

0.67%

c

Schuim+hechter ATP

0.68%

0.50%

0.59%

bc

dompelen15min

0.36%

0.29%

0.32%

a

Controle droog

0.64%

0.64%

0.64%

c

Figuur 10 Grafische weergave van de gemiddelde waarden uit Tabel 4.
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• De coating 1% geeft geen reductie t.o.v. de controle droog, terwijl de coating 0,6% wel significant minder
losse vellen geeft. Er is hier geen verklaring voor.
• Er was bij deze proef met tulpen geen verschil in losse vellen tussen nat gemaakte en niet nat gemaakte
bollen. Dit is in tegenstelling tot wat we eerder bij hyacinten zagen. Het lijkt aannemelijk dat de vellen van
hyacint beter plakken, omdat die veel dunner zijn en in kleine stukjes vallen. Tulpenhuiden laten vooral in
grote stukken los en zijn steviger en dikker.
• De dompelbehandeling gaf het minste verlies van vellen. Coating 0,6% was daarmee vergelijkbaar.
• De andere behandelingen waren ten opzichte van elkaar niet verschillend en vergelijkbaar met onbehandelde
bollen.
Discussie
De resultaten zijn anders dan bij hyacint. Het effect van water bij hyacintenvellen was destijds groot omdat dit
erg dunne vellen zijn die door vocht al snel aan elkaar gaan plakken. Bij tulp is de loslatende huid veel dikker
en zijn de stukken die loslaten groter. Hierdoor is het plakeffect van water en toevoegingen geringer. Als er huid
loslaat is dat meteen een groot deel van de huid; halve tot hele bolhuid.
Conclusie
Dit experiment leverde geen duidelijke conclusie op.

2.2.2

Experiment 6: Coaten zonder schuimen met hyacint en tulp

Na overleg over het resultaat van experiment 5 werd besloten om in het najaar van 2019 nog een proef te doen.
De opzet van experiment 6 was rechtlijniger en meer gericht om het effect van coating te achterhalen.
De proefopzet was als volgt:
• 2 gewassen: tulp (plantgoed) en hyacint zift 12-14.
• 3 concentraties coating met toevoeging van fungicidencocktail.
• Geen schuim wel fungiciden.
• Controles: dompelen in fungiciden en een droog bewaarde controle.
• Losraken van vellen bepalen van gedroogde bollen.
Resultaat
Bij zowel hyacinten als tulpen was het percentage losse vellen in dit experiment erg laag, bij de droge controles
respectievelijk 0,28 en 0,17%. Zie figuur 11. Er is duidelijk effect van het aanbrengen van coating bij hyacint op
het loslaten van de vellen. De gemiddelde afname t.o.v. de controle is bij tulp 35% en bij hyacint 85%. Bij tulpen
was meer variatie tussen de herhalingen waardoor alleen hoogste dosering coating significant verschilde van de
controle droog en de dompeling zonder coating.

Figuur 11 Percentage losse vellen na behandeling met verschillende concentraties coating bij tulp en hyacint.
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Conclusie
• Coating heeft een sterke werking tegen het loslaten van vellen.
• Het effect is bij hyacint groter dan bij tulp.
• Er is weinig tot geen verschil als gevolg van de concentratie.
Discussie
De resultaten van de 2 experimenten met coating zijn erg wisselend en daarmee niet altijd duidelijk
verklaarbaar. In grote lijnen is de werking op het tegengaan van emissie wel zichtbaar, maar verschil
tussen concentraties zijn er niet of minder duidelijk. De resultaten worden beïnvloedt door verschillen in het
bolmateriaal dat werd gebruikt, zoals:
• Gewas: tulp of hyacint.
• Los in de huid of vast in de huid bij tulp (afhankelijk van cultivar en groei).
• Vellerig of niet vellerig zijn, bij hyacint (vaak een partij- of cultivareffect).
• tijdstip van het jaar. Naarmate bollen langer droog worden bewaard neemt de kans op losse vellen toe.

Figuur 12 Behandelingen met coating op tulpen. Links 0,5% coating en rechts 3% coating, die door
de toegevoegde kleurstof ook donkerder van kleur is. Duidelijk is te zien het verschil in de hoeveelheid
losse vellen te zien in het bakje bovenaan.
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Bijlage 1

Overdrukken Bloembollenvisie
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Akkerboom maakt vertaalslag onderzoek naar praktijk

WPR-937

|

21

Techniek helpt Het Nieuwe Verwerken stapje voor stapje verder
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Schuimmachine prima alternatief voor dompelen
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