Proeven in pioen, lelie en tulp

‘Geen branden blussen,
maar geïntegreerde
aanpak’
De proeven die Agrifirm-GMN afgelopen seizoen in pioen, lelie en tulp uitvoerde,
bevestigen dat een combinatie van groene en chemische middelen het best is.
Louter chemie gebruiken kan ook niet meer, door het wegvallen van middelen
en de noodzaak tot verduurzaming. De toeleverancier ontwikkelde er de ‘Totaal
Gewas Aanpak’ voor.
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December vorig jaar werd tegen kiemend onkruid Devrinol gebruikt en
dat gaf de beste werking.
30

grifirm-GMN focust zich in het onderzoek op minder gebruik van chemische middelen in 2030, in
combinatie met zo veel mogelijk groene middelen,
zoals biostimulanten, middelen van natuurlijke oorsprong en micro-organismen. “Die switch naar een
geïntegreerde teelt is noodzakelijk”, vertelt Dennis Meijaard,
directeur bloembollensector bij Agrifirm-GMN. “Het wegvallen van chemische middelen, beperkingen van etiketten van
middelen en de druk vanuit politiek en maatschappij om de
bollenteelt te verduurzamen maken dat noodzakelijk. Geen
brandjes blussen meer, maar een weerbare plant krijgen die
met zo min mogelijk chemie wordt bijgestuurd.”
Minder chemie houdt ook in dat samenhang tussen bodemgezondheid, plantvitaliteit, assortiment, het planten van
de bollen en de bollenbewaring belangrijker wordt. Agrifirm-GMN noemt die integratie de ‘Totaal Gewas Aanpak’.
De techniek naar de praktijk brengen is lastig vanwege de
onduidelijkheid over de precieze werking onder specifieke
omstandigheden, maar de Totaal Gewas Aanpak voor lelie
is ‘klaar’. Dit jaar draait de eerste pilot bij een leliekweker.
Komend teeltseizoen wordt de Totaal Gewas Aanpak als pilot
gedaan bij hyacinten en wordt die in tulp voorbereid.
De oplossingen uit eigen proeven en kwekerservaringen die
de totaalaanpak vormen, zijn nog niet uitgekristalliseerd
en blijven ook altijd in beweging. Het is maatwerk voor de
kweker, aldus Meijaard. “We pakken iedere schakel beet, van
planten tot de bewaring om een zo weerbaar mogelijke teelt
op te zetten. Zo kijken we bij lelieteelt bijvoorbeeld ook naar
het effect op vuurdruk door minder bollen per vierkante
meter te zetten. De plant heeft zo meer ruimte en dus meer
lucht, waardoor de bladnatperiode korter is.” Het afgelopen
seizoen deed Agrifirm-GMN weer ruim 300 proeven, vooral in
de voorjaarsbloeiers. In de kaders een greep uit de resultaten.
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Vervanging mancozeb

Bij cultivar ‘Spryng Tide’ werd in vier velden vuurbestrijding beproefd, waarvan
twee met het standaard chemisch behandelde bed (rechts voor op de foto en links
schuin achter). Bij het veld links voor en rechts schuin achter werd een groen schema gebruikt. Conclusie: deze cultivar kan betrekkelijk lang vitaal worden gehouden
met een groen schema.

Herbiciden in pioen
Bij een pioenenkweker in Hem en op twee andere locaties zijn onkruidbestrijdingsproeven gedaan met bodemherbiciden en met rijenbespuiting. De
resultaten zijn afgelopen maand gedeeld met kwekers. Teeltadviseur Jeroen
Groot: “Het bodemherbicide Devrinol blijkt voor het derde jaar op rij gewasveilig. Bovendien zien we dat het zich niet opbouwt in de bodem bij herhaaldelijk gebruik. De proeven met Devrinol erin kwamen het beste uit de bus,
maar wel in combinatie met andere middelen.” Ongeveer de helft van de
kwekers heeft het middel afgelopen jaar al gebruikt.
Het herbicide Oblix 500 werd dit jaar onverwacht snel via een KUG-toelating
toegelaten. In februari deden de adviseurs er meteen een proef mee op een
praktijkperceel met veel kleefkruid. Daarin werden de gewasveiligheid en
de goede werking aangetoond. Groot: “We hebben toen een filmpje met de
resultaten naar onze klanten gestuurd, zodat ze het meteen konden gaan
gebruiken. Dat is ook gebeurd, het is een welkome aanvulling.”
Volgens de adviseurs komen er nieuwe middelen aan voor onkruidbestrijding
in pioen via een KUG-toelating. Het herbicide Lentagran verdwijnt voor pioenroos per 2 september dit jaar en per 31 augustus vervalt ook het grasonkruidmiddel Galant, waardoor het lastiger wordt grassen na opkomst te bestrijden.

Het Expertisecentrum Bloembollenteelt doet veel onderzoek naar vervangers voor mancozeb, dat per 2022 vervalt. Het raakt vuurbestrijding
in tulpen en lelies, maar bijvoorbeeld ook de Botrytis-bestrijding in pioenen. Het Expertisecentrum test verschillende spuitschema’s: chemische en
schema’s met enkel groene middelen, zoals biostimulanten, die het gewas
minder gevoelig voor vuur maken.
Zo werkt de biostimulant Agriculture Plus in tulp en hyacint bij drie keer op
het blad brengen voor de bloei volgens het Expertisecentrum goed. Agrifirm-GMN doet al vier jaar onderzoek naar het middel. Teeltadviseur Bram
Mulder: “Vooral dit jaar met veel nachtvorst zien we dat het een prima
preventief effect had op helsvuur. Helsvuur wil je niet, want dat geeft een
invalspoort voor ziek en zeer waardoor de plant snel vervuurt en je later
meer chemie moet inzetten.” Boldompeling en bodemtoepassing met het
middel geven nog geen eenduidig resultaat.
Over Multitrel en Hu-Man is Mulder erg te spreken, omdat ze bijna dezelfde bemestende waarde hebben als mancozeb, dat ook onder meer mangaan en zink meebrengt. Omdat in de Duin- en Bollenstreek al jaren geen
mancozeb gebruikt mag worden, wordt daar al veel gewerkt met bladmeststoffen. “Multitrel komt qua mangaanbemesting redelijk in de buurt
van mancozeb. In Hu-Man, zitten naast mangaan ook humine- en fluvinezuren, die ervoor zorgen dat mangaan beter wordt opgenomen, waardoor
de plantweerbaarheid en ziekteresistentie worden verhoogd.”
Proefresultaten worden bekendgemaakt als de bollenoogst is geëvalueerd,
maar één proef gaf op het veld al duidelijkheid. De tulp ‘Spryng Tide’ en de
vuurgevoelige ‘World’s Favourite’ kregen twee verschillende spuitschema’s,
chemisch en groen met ieder met twaalf bespuitingen. ‘Spryng Tide’ bleef
met de chemische behandeling langer groen ten opzichte van het groene
schema. “Toch konden we deze cultivar betrekkelijk lang vitaal houden met
een groen schema.” In ‘World’s Favourite’ was het verschil tussen groen en
chemisch veel groter en bleek het moeilijk het gewas met groene middelen
net zo lang vitaal te houden als met chemische. “Dit toont aan dat we in de
Totaal Gewas Aanpak rekening moeten houden met cultivargevoeligheid.”

Pioen
Ook voor pioenkwekers valt mancozeb weg als Botrytis-bestrijder. “Op
onze proeflocatie in Hem worden veertien verschillende proeven gedaan,
waaronder met groene middelen, een nieuw chemisch middel, andere chemische vervangers voor mancozeb, gisten en bladvoeding voor de oogst”,
vertelt teeltadviseur Gerbrant Schilder. Het gaat om preventieve middelen.
Het Expertisecentrum voerde wekelijks zes bespuitingen uit. De geoogste
pioenen staan nu in de bewaring en over enkele weken worden de bloemen beoordeeld. De resultaten worden in het najaar gedeeld met kwekers.
Schilder: “We zagen op het land al wel heel duidelijke verschillen, omdat
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dit jaar de Botrytis-druk hoog was.”
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