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Middelen afzonderlijk testen
Tijdens de relatie- en expertisedag van
Agrifirm-GMN op 28 augustus konden
bezoekers de proefvelden van het
Expertisecentrum Bloembollenteelt
in Breezand bekijken. Zo was er
een onkruidproef in zowel lelie als
Zantedeschia, werd er gekeken naar
een alternatief voor mancozeb en
waren de uitkomsten van proeven in
voorjaarsgewassen te aanschouwen.
Na inzet van een experimenteel middel zijn enkele vuurspetters te zien.
Tekst en fotografie: Lilian Braakman
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ij de vuurproef in OT’s valt één proefveld op. Op
dit stuk lelies is geen chemie gebruikt, maar een
experimenteel middel met schimmels. Op het blad
zijn iets meer vuurspetters te zien dan bij het stuk
waar een standaardbespuiting is uitgevoerd. Op het oog ziet
het er veelbelovend uit. Het is wachten op de bolopbrengst
om te beoordelen hoe effectief dit experimentele middel is.
Een proef waar meteen resultaat zichtbaar is, is de onkruidproef. Adviseur Thijs Wester legt uit: “We hebben hier een
biologisch afbrand-herbicide gebruikt. Dit hebben we op
verschillende momenten ingezet. Voor opkomst (20 april).
Dat was geen probleem. Een week later is het over de punten
gespoten (29 april). Er gingen één tot twee blaadjes dood,
maar lelie ‘Serano’ groeide door. De laatste keer was vlak na
opkomst (6 mei). Toen is de helft weggespoten.” Zijn verhaal
is duidelijk te zien in de veldjes.
Bij de Zantedeschia-proeven lag de focus op vitaliteit. “Een
gezonde knol die snel op de wortel is, heeft minder last van
gebrekverschijnselen”, licht adviseur Stendert Schilder toe.
Daarom zijn er bemestingsproeven om de wortelgroei te stimuleren uitgevoerd. Bij een andere proef wordt gezocht naar
een alternatief voor mancozeb. Volgens Schilder is het mangaan uit het middel belangrijk voor het gewas. “We testen
hier alle vloeibare bladmeststoffen met mangaan om te zien
wat de effecten zijn.” Onkruid blijkt in Zantedeschia ook
een probleem. “Het valt niet mee om met groene middelen
onkruid te beperken. Na opkomst kan Zantedeschia niet veel
hebben. Voor opkomst is een groep middelen beschikbaar.
Deze testen we samen met nieuwe middelen. We kijken naar
het effect van solotoepassingen en naar combinaties. Het is
afwachten hoe de toxiciteit is op het gewas.”

Bij de onkruidproef is de helft van het veld is weggespoten.

Met een dompelproef in tulp is een vergelijk gemaakt tussen
Securo en Pitcher. Kurt van der Plas van chemieconcern
BASF laat weten dat ze middelen van verschillende fabrikanten testen om te zien hoe deze reageren op de andere middelen die in hetzelfde dompelbad zitten. “Als het
werkingsspectrum hetzelfde is, dan kan het zijn dat er niks
gebeurt. Bij verschillende werkingsspectrums, één die het
product beschermt en een ander die sporen doodt, kunnen
ze elkaar aanvullen.” Bij deze dompelproef tegen Fusarium
zijn de werkzame stoffen solo getest. De werkzame stoffen in Securo zijn pyraclostrobin en folpet. Bij Pitcher zijn
dat folpet en fludioxonil. “Uit de test blijkt dat de stoffen
pyraclostrobin en folpet bij solo gebruik een mindering van
Fusarium laten zien. Solo voegt fludioxonil in deze proef
niets toe”, laat Van der Plas zien. Daarnaast is er gekeken
naar combinaties van middelen in het bad. Onbehandeld
geeft 6% Fusarium. Een bad met Securo, captan en Rudis
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geeft 2%. Securo met Pitcher en Rudis 1%.
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