Kumar draagt bij aan
resistentiemanagement
Het fungicide Kumar heeft sinds februari een toelating in de bollenteelt. Het
betreft een Kleine Uitbreiding Gewasbeschermingsmiddelen (KUG) die is
gerealiseerd met behulp van het Fonds Kleine Toepassingen. Het biologische
middel is een mooie aanvulling voor het fungicidenpakket, meent Certis. “Na dit
jaar valt het doek voor mancozeb, dus komt de toelating van Kumar op een goed
moment”, zegt Wouter Bulk, adviseur bij Certis.
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K

umar is een biologisch fungicide
op basis van de werkzame stof
kaliumwaterstofcarbonaat. Het
wordt onder de merknaam Karma
onder meer ingezet voor de bestrijding
van schurft in appel en voor de bestrijding van echte meeldauw in de bedekte
teelt van vruchtgroenten. Sinds februari
is het toegelaten in de onbedekte teelt
van bloembollen en -knollen. Deze Kleine
Uitbreiding Gewasbeschermingsmiddelen (KUG) betekent dat de fabrikant geen
uitgebreide proeven hoeft te doen voor de
werkzaamheid en fytotoxiciteit van het

middel. Om de veiligheid voor het gewas
te toetsen moet een teler er zelf ervaring
mee opdoen. Het risico bij gebruik ligt dus
bij de toepasser.
Toch heeft Certis het middel niet helemaal onbeproefd gelaten in de bollenteelt.
In 2019 en 2020 zijn meerdere proeven
uitgevoerd in tulpen. Zo is in de Wieringermeer een vuurproef uitgevoerd in
de tulpencultivars ‘Rococo’ en ‘World’s
Favourite’. Kumar is toen elke week van
opkomst tot oogst gespoten in een concentratie van 2kg/ha om in elke fase van het
gewas de kwetsbaarheid te toetsen. “Er is

Kumar is beproefd in tulpen. Voor andere
bolgewassen loopt nog onderzoek.

geen schade aan het gewas als gevolg van
het middel geconstateerd”, zegt Bulk. “De
effectiviteit was bijna vergelijkbaar met
een bespuiting van 2 kg mancozeb per
hectare.”
Voorlopig adviseert Certis Kumar alleen nog
in tulpen toe te passen. In andere bolgewassen voert de fabrikant nog onderzoek uit.

NIET RESISTENTIEGEVOELIG
Het sterke punt van Kumar voor de bollenteelt is dat het niet resistentiegevoelig
is. “De meeste andere fungiciden hebben
dat manco wel”, zegt Bulk. “De bollenteelt
heeft straks als mancozeb is verdwenen
nog maar twee andere zogeheten multi
site-producten: captan en folpet. Kumar
is daarom een mooie aanvulling voor het
resistentiemanagement.”
Kumar mag vier keer worden toegepast na
de bloei, met een interval van zeven dagen
en maximaal 3 kg per toepassing. “We
werken aan een toelating voor acht keer
spuiten per seizoen”, zegt Bulk. “Daarvoor
moet eerst onderzoek worden afgerond.”
Hij verwacht dat het zeker nog twee à drie
jaar duurt voordat acht keer spuiten is
toegestaan.
Kumar kan in de tank met virusmiddelen
en meststoffen. “Maar”, waarschuwt Bulk,
“niet alle combinaties van middelen zijn
getest. Dus het risico op bijvoorbeeld neerslagvorming met specifieke meststoffen
bestaat.” Hij adviseert bollentelers om dit
jaar ervaring op te doen met het middel.
“Probeer het eerst eens met een baan tulpen. Dan weten we straks waar we staan
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als het zonder mancozeb moet.”
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