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MALU STEENWIJK:

‘Opbrengsteffect
biostimulanten in dahlia’

In deze serie vertellen onderzoekers
over hun werk voor de sector.

Sinds maart 2020 is Malu Steenwijk onderzoeker bij het
team Bloembollen van Delphy. Een van de projecten
waarmee ze dit jaar aan de slag ging, was een proef
in dahlia met biostimulanten. Dat onderzoek levert
interessante resultaten op.
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Aanvankelijk leidde haar studie Biochemische wetenschappen richting
de mens. Daarna volgde een masterstudie Biomolecular sciences, die
mens, plant en micro-organismen
bevatte. Daardoor kwam ze in contact met de plantenwereld. En zo
kwam Malu Steenwijk in maart van
dit jaar als onderzoeker terecht bij
het team Bloembollen van Delphy.
“Wat me aanspreekt in dit werk is
de verbinding tussen wetenschap en
praktijk.”
Een van de projecten waarmee ze dit
voorjaar aan de slag ging, was een
vervolg op een proef met biostimulanten in dahlia. Deze proef is door
Delphy in 2018 en 2019 uitgevoerd
en kreeg dit jaar een vervolg. Aanleiding voor deze proef was om na
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jaar was er eigenlijk geen sprake van
een aantasting door deze ziekte. Dat
heeft vooral te maken met het droge
en warme weer. Vorig jaar werd wel
bladvlekkenziekte waargenomen,
waarschijnlijk omdat de proef op
een perceel stond waar recent nog
dahlia’s hadden gestaan.”
Behalve bovengronds kijkt ze ook
ondergronds. “Dahliatelers willen
graag een hoog percentage knollen
van maat 1. Wat we de afgelopen
twee jaar zagen, was een verschil
in opbrengst tussen de geteste biostimulanten. Er zijn er die zorgden
voor een hoger percentage enen. En
die waren na toepassing van sommige biostimulanten soms ook flink
zwaarder dan de enen van de controle. Hoe dat dit jaar is, weet ik nog
niet, omdat we de proef van dit jaar
nog gaan rooien.”

RICHTING PRAKTIJK
te gaan of er alternatieven zijn om
bladvlekkenziekte (Entyloma dahliae) in dahlia aan te pakken. “Telers
hebben maar weinig mogelijkheden
om dat nog met gangbare middelen te doen. De kans dat er nieuwe
middelen beschikbaar komen, is
niet heel groot. Om die reden zijn
we gaan kijken of er biostimulanten
zijn die de weerbaarheid van dahlia’s tegen bladvlekkenziekte verhogen. Die producten hebben als basis
bijvoorbeeld een kruidenextract,
zeewier of steenmeel.”

BOVEN EN ONDER
In dit project kijkt ze tijdens de veldperiode naar het effect van de uitgekozen middelen op bladvlekkenziekte. “In de zomer van 2018 en van dit

De belangstelling voor dit onderzoek vanuit de praktijk is groot,
aldus Steenwijk. “We hebben dit
jaar een grote groep telers uitgenodigd, waarbij we de resultaten uit
2018 en 2019 hebben besproken. Zij
reageerden positief op de uitkomsten van de proeven. Wat ze belangrijk vonden, was de betaalbaarheid
van de middelen. Daar hebben we
ook goed naar gekeken. Als we ook
de resultaten van dit jaar hebben,
gaan we met de telers na of er een
vervolg kan komen met die producten die een aantoonbaar goed resultaat gaven. Daarbij willen we de stap
zetten van proefveld naar praktijk.
De aanwezige telers gaven aan dat
ze daar zeker in zijn geïnteresseerd.
En we denken na over een nieuwe
proef met biostimulanten, maar dan
in tulp.”
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