Biostimulanten bewijzen werking
in Voorhoutse proeven
Bollen telen lijkt steeds meer op een balanceeroefening op
de evenwichtsbalk. Aan de ene kant wil je als teler een goede
boterham verdienen en dus voldoende bollen oogsten. Aan de
andere kant mag en wil je steeds minder (milieubelastende)
middelen inzetten voor een goede én gezonde oogst. Bij het
Expertisecentrum Bloembollenteelt, onderdeel van AgrifirmGMN, wordt de bollenteler geholpen om in de toekomst niet
van de balk te vallen.
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uim tachtig telers kwamen donderdag 2 september in Voorhout
een kijkje nemen naar nieuwe
ontwikkelingen in de behandeling van de voorjaarsbloeiers hyacint, tulp
en narcis én zomerbloeier dahlia. Het is
een komen en gaan van bollentelers die
zich laten informeren over de verschillende proeven op de tuin naast Agrifirm-GMN
aan de Jacoba van Beierenweg in Voorhout. Een deel komt langs op deze zogeheten expertisedagen omdat telers hier
punten voor hun spuitlicentie kunnen vergaren, meldt de Noordwijkerhoutse bollenteler John van der Slot. “Dat geldt ook
voor mij. Maar ik kom tegelijkertijd om
kennis te nemen van de nieuwste proeven.
Er verandert zoveel in de bollenteelt.” Zijn
aandacht gaat nu uit naar de narcissen,
want die is hij op zijn bedrijf zelf aan het
koken om aaltjes te bestrijden.
Een proef wijst uit dat met enige aanpassingen de uitval lager wordt, vertelt specialist Luc van Gent. “Maar ik ben nu vier
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weken bezig en begin elke dag om vijf uur
’s morgens. Als ik mijn methode aanpas,
ben ik nog meer tijd kwijt. Bovendien wil
ik graag dat de narcissenbollen er mooi
uitzien.” Hij pakt een paar bollen en veegt
met zijn duimen over de vellen. “Kijk, nu
zijn het net uitjes.”

INZET VAN BIOSTIMULANTEN
Verder in de bedrijfshal staat Bram Mulder, specialist bloembollen, bij proeven
met de recent gerooide hyacinten. Hij
heeft onderzoek gedaan naar de effecten
van biostimulanten om de weerbaarheid
van hyacinten tegen de schimmel Pythium te verhogen. Hyacintentelers gebruiken nu het middel Ridomil Gold om de
beruchte schimmel te bestrijden. Mulder:
“Dat was ons uitgangspunt. Het eerste
proefveld met de cultivar ‘Jan Bos’ hebben
we met de standaardbehandeling gedaan
en hebben de index (hoeveel dikke bollen
zijn er geoogst) op 100 gezet. We zijn
vervolgens gaan kijken naar alternatieven
voor minder of geen Ridomil Gold. Je ziet
dat sommige alternatieve producten iets
doen, maar zeker niet het ei van Columbus zijn. Een van de behandelingen die
goed scoren, is de partij die drie keer een
bladtoepassing met biostimulant Agriculture Plus heeft gekregen. Daar staat de
index op 108.”
Ook een experiment met het gistproduct Soil Set lijkt een succes met een
index van 110. Nog beter is de oogst met
gebruik van een nog niet toegelaten
experimenteel middel. Daarbij wordt de
kwaadaardige schimmel bestreden met
een goedaardige soortgenoot. Mulder:
“We zien goede resultaten met een index
van 115, maar voor zekerheid moet je
meerjarige proeven doen. Voor ons maar
zeker ook voor de telers, want die moeten
hier vertrouwen in krijgen. Volgend jaar
kan het wel heel anders uitpakken.” Eén
ding staat voor Mulder wel vast, namelijk
dat het gebruik van biostimulanten een
vitalere plant oplevert die weerbaarder is
tegen ziekten en plagen. “Je vermindert de
stressmomenten bij de plant, waardoor de
schimmel minder kans krijgt. Als ik teler
was, nam ik deze middelen zeker op in
mijn gewasbeschermingsplan.”
Behalve in de bodem zijn de biostimulanten ook getest op het blad. Daarbij is ‘Blue
Jacket’ als proefcultivar gebruikt, waarbij
onbehandelde planten een oogstindex van
100 opleveren. Het gebruik van Optimum
Leaf, dat al gebruikt wordt in de lelieteelt,
levert een index van 117 op. “Veel dikke
bollen dus”, concludeert Mulder. “We zien
dat, als we de biostimulant gebruiken en

Teeltspecialist Bram Mulder (l) van Agrifirm-GMN geeft tekst en uitleg bij de versgerooide hyacinten.

De dahliaproeven van Agrifirm-GMN aan de Jacoba van Beierenweg in Voorhout.

maar drie in plaats van zes chemische
bespuitingen, er dit jaar goede resultaten
zijn gehaald. Maar de vuurdruk op ons
proefveld was niet hoog.”

FOAMCOATEN SCOORT
Naast de hyacinten zijn er proeven met
het ontsmetten van tulpen gedaan. Hier
is vooral gekeken naar de verschillen
tussen dompelen, schuimen, coaten en
foamcoaten. Bij de laatste methode blijkt
de oogstindex op 111 te staan. “Dat lijkt
dus een heel goed alternatief, waarbij je
nagenoeg geen emissie van middelen hebt.
Zeker met toevoeging van een biostimulant zie je een duidelijke meeropbrengst.”
Ook hier blijft Mulder nog voorzichtig om
duidelijke conclusies te trekken. “Bij deze
resultaten zou ik het wel weten, maar dit
is maar één jaar. Om overtuigd te raken
van de werking van biostimulanten is
meerjarig onderzoek nodig. Daarna moet
het zich ook nog in de praktijk bewijzen,
want daar kan het kan het weer anders

uitpakken. Het is echt een proces waarvoor je een lange adem moet hebben.”

ONKRUIDVRIJE DAHLIAVELDEN
Die lange adem is ook nodig bij de proeven met de dahlia’s die nog buiten op het
veld staan. Hier is vooral gekeken naar
onkruidbestrijding in zes cultivars. Op
het met de hand gewiede veld staan nog
verschillende kleine onkruiden. Verderop
heeft een behandeling met onkruidbestrijder Goltix Queen samen met een minerale
olie beter werk gedaan. Toch is ook Paul
Duindam, specialist dahlia, nog voorzichtig. “We moeten dit een aantal jaar doen,
wil je hier vertrouwen in krijgen. Volgend
jaar heb je misschien meer en scherpere
zon.” De proeven hebben voor de dahliatelers toch al wat opgeleverd, namelijk dat
sommige middelen niet werken. “Kwekers
zijn sowieso blij dat we deze proeven doen
voor dit relatief kleine gewas, dat vooral
in de Bollenstreek wordt geteeld. En tevre10 september 2021
den klanten, daar doen we het voor.”
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