Proeftuin Zwaagdijk

Speuren naar
alternatieven chemie
Proeftuin Zwaagdijk en Agrifirm GMN lieten op de eerste open dag in de
bloembollen sinds de ‘intelligente lockdown’ zien welke resultaten toe nu toe
zijn geboekt met onder meer alternatieven in virus- en onkruidbestrijding. Dat
het geen vuurjaar is, speelt de onderzoekers wel parten. Toch was de boodschap
duidelijk: snelle chemische stappen zijn niet meer te verwachten.
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Onderzoeker Frank Kreuk van
Proeftuin Zwaagdijk toont de
proeven met chemische selectie.
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T

ulpenonderzoeker Frank Kreuk
die tevreden naar een blok dode
tulpen staat te kijken, dat was een
vreemd gezicht op het proefveld
van Proeftuin Zwaagdijk. Toch was het
een resultaat van een succesvolle proef en
dat verklaarde het tevreden gezicht van
Kreuk. “We hebben hier proeven gedaan
met chemische selectie, waarbij we door
virus aangetaste tulpen doden. Je ziet dat
het werkt”, lichtte Kreuk toe voor een
groepje van vier kwekers en een vertegenwoordiger van groene middelen.
Kleine groepjes die – met schone handen
– een rondgang maakten langs de proeven
om een toelichting te krijgen van Kreuk,
vertegenwoordiger Arjo van den Berg van
Agrifirm GMN en Groene Tulpbegeleider
Michiel Janssen. Van een afstandje verschilde het beeld niet veel van de traditionele open dag op een proefveld. Grootste
verschil is dat geen handen meer worden
geschud en dat er niet of nauwelijks meer
nagepraat wordt. “Dat is eigenlijk wel heel
jammer”, stelt directeur Johan Kos van de
Proeftuin na afloop vast. “Dat is namelijk
een van de neveneffecten van zo’n dag, iedereen even spreken.” Kos was wel blij dat
zijn collega’s weer in staat zijn de proeven
te laten zien en toe te lichten. “Gelukkig
kunnen we weer iets doen met de sector.”

MIDDELEN UIT DE AKKERBOUW
Van den Berg ging met de telers langs de
vuurproef. Een scala aan alternatieven
voor pyrethroïde passeerde de revue, voornamelijk met middelen uit de akkerbouw
of nieuwe middelen zonder toelating in
de bloembollen. “Die stof staat onder
druk. We hebben onder meer een lagere
dosering Sumicidin tegen luis geprobeerd
in combinatie met een UV-blok. Een ander
middel creëert een olieachtige film op het
blad, om het gewas zo te beschermen. Ook
hebben we een bio-insecticide geprobeerd,
als zelfstandig middel en in combinatie
met Sumicidin. We kijken ook naar de
akkerbouw, omdat ze daar met dezelfde
problemen kampen.”
De vuurdruk is op het proefveld kunstmatig verhoogd. Dat maakte in ieder geval
duidelijk dat geen van de alternatieven zo
goed scoorde als Sumicidin, maar dat de
aantasting wel te beperken was. Het ontlokte één van de toehorende kwekers de
opmerking dat afnemers misschien maar

Kleine groepen kwekers en belangstellenden reserveerden vooraf een rondleiding bij Proeftuin Zwaagdijk,
waardoor iedereen op afstand van elkaar over het veld trok.

genoegen moeten nemen met een percentage vuur. Van den Berg zet de zoektocht
voort en laat na de oogst uitzoeken hoe
het met de opbrengsten staat. “We zien
wel dat er inmiddels ook meer alternatieven voor mancozeb op de markt komen,
meestal uit dezelfde groep als Toreda.”
Toreda is een groen middel op basis van
een bacteriestam, dat vooral preventief
gebruikt moet worden.

LASTIG IN EEN COCKTAIL
In onkruidproeven is het beeld vergelijkbaar. De werking van de groene
alternatieven blijft achter vergeleken bij
de chemische aanpak en een plek in een
cocktail met chemische middelen is lastig.
Zowel Kreuk als Van den Berg benadrukte in hun toelichting dat de manier van
bestrijden sterk verandert als met groene
middelen wordt gewerkt: snelle stappen
zijn lastig. Bovendien zien de mannen ook
soms schade als gevolg van behandeling
met een groen middel, in de vorm van
gele punten in het gewas. Kreuk: “Een
wekelijkse behandeling met twee liter
azijn als alternatief voor glyfosaat vindt
het gewas niet zo fijn, maar het doet wel
wat tegen onkruid.” Kreuk testte verder
ook afdekken met stro, planten onder
sorghum en afdekken met een mulchlaag
op basis van onder meer boomschors. “Dat
werkt wel, maar de mechanisatie biedt
nog onvoldoende mogelijkheden om daar
in de praktijk mee te werken.”
Op Proeftuin Zwaagdijk loopt ook onder-

zoek naar de overdracht van TVX via de
wortel. Volgens Kreuk zijn er aanwijzingen dat het zich inderdaad via de grond
verspreidt, zowel op klei als op zand. “Niet
dramatisch, maar er is verspreiding.”
Projectmanager Michel Jansen van De
Groene Tulp voerde de telers vooral langs
de proeven om uit te leggen hoe Proeftuin Zwaagdijk in samenwerking met het
bedrijfsleven technieken als schuimen en
coaten probeert klaar te stomen voor de
praktijk. Inmiddels zijn er al bedrijven in
de praktijk mee bezig, maar het onderzoek naar dosering en techniek gaan door.
“Er worden kleine stappen gezet, maar het
gaat door.” Binnenkort in Greenity meer
over het werk van Jansen.

IRRIGATIE, VUUR EN BLADMEST
Tijdens de rondgang konden de kwekers
ook nog een blik werpen op de irrigatieen fertigatietechniek met druppelslangen
die Van Iperen bij teler Dogterom gebruikt
voor proeven, en op de vuurproef van
Syngenta. Daar konden de vertegenwoordigers van de chemieleverancier Syngenta
bij gebrek aan vuur niet veel anders dan
wijzen op Palladium als alternatief voor
mancozeb. Het is een preventief en curatief middel dat inmiddels al is toegelaten.
Soiltech was hekkensluiter bij de rondgang. Het bedrijf presenteerde bladmeststoffen, maar zette onlangs pas de eerste
stappen in de bollen. Tot nu toe is vooral
ervaring opgedaan in de akkerbouw en
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