Zorgvuldige zoektocht
alternatieven
onkruidbestrijding
Onkruid kost opbrengst,
zo simpel is het. Bestrijden
is met een krimpend
middelenpakket steeds
lastiger. Agrifirm-GMN test
bij het Expertisecentrum
Bloembollenteelt in Breezand
in vijf gewassen een flink
aantal alternatieven uit.
Tijdens de Expertisedagen op
18 en 19 mei werd duidelijk
dat niet elk middel in elk
gewas even goed werkt.
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e drie belangrijkste knelpunten
bij bestrijding zijn – behalve
virus – aaltjes en onkruiden.
Voor die laatste hebben telers
al jaren te maken met een snel krimpend
pakket gangbare gewasbeschermingsmiddelen. Veel alternatieven komen er niet
in de plaats voor de middelen die verdwijnen. De deskundigen zien oplossingen
in de toekomst, met als resultaat een
publiek-private samenwerking (PPS) met
de akkerbouw over andere technieken.
Agrifirm-GMN zet in op een zoektocht
naar producten uit andere teelten, die
wellicht perspectief bieden om via een
Kleine Uitbreiding Gewasbescherming
(KUG) relatief snel inzetbaar kunnen zijn.
Maar ook een KUG kent zijn beperkingen,
stelt adviseur Arjo van den Berg. “Een
teler kan niet zomaar zelf met middelen
uit andere teelten gaan experimenteren.
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Arjo van den Berg: “Voor een uitbreiding van een middel is onderzoek nodig en dat doen wij in Breezand
bij Muscari, iris, narcis, Allium en tulp en in Voorhout bij hyacint.”

Voor een KUG is wel onderzoek nodig en
dat doen wij in Breezand bij Muscari, iris,
narcis, Allium en tulp en in Voorhout bij
hyacint. Daarnaast geldt een KUG alleen
voor teelten met minder dan 5.000 ha,
dus de tulp valt daarbuiten.” Omdat voor
het grootste gewas het middelenpakket
ook fors afneemt, liggen er ook tulpenproeven in het veld.

EFFECT OP GEWAS
Dat gedegen onderzoek nodig is, blijkt uit
de proefveldjes van de vijf gewassen. Bij
Muscari is goed duidelijk dat één product zichtbare schade geeft in het gewas.
In alle herhalingen is dat ene veldje er
telkens uit te halen. In narcis, iris en tulp
ligt dit middel ook in onderzoek. Daar is
half mei geen sprake van zichtbare schade. Bij Allium daarentegen is het beeld
gelijk aan Muscari. Van den Berg tekent

bij dit resultaat wel aan dat er nu alleen
sprake is van zichtbare schade in twee
gewassen. “Pas als we alle veldjes hebben
gerooid, weten we welk effect alle geteste
middelen hebben op de opbrengst.”
In de onkruidproeven neemt Agrifim-GMN
ook middelen mee die in de gewassen onder de 5.000 ha gebruikt mogen worden,
zoals Devrinol en Goltix Queen (mag wel
in lelie). In Goltix Queen is een van de
werkzame stoffen quinmerac, dat in enkele gewassen een goed effect laat zien op
bijvoorbeeld gele klaver, een onkruid dat
in een aantal teeltgebieden echt lastig is
aan te pakken. Andere middelen laten ook
een effect zien, maar laten het afweten
in granen. Telers die stro toepassen als
winterdek, krijgen zeker vanaf half mei
te maken met graanopslag, dat door de
snelle groei opbrengstderving in de bollen
kan veroorzaken.
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Bij onder meer Muscari is goed te zien wat er gebeurt als er niet tegen onkruid wordt gespoten.

komen in kleine flesjes terecht waarmee
de ziekzoeker op pad gaat. Meestal zit de
vloeistof er een paar dagen in. Dan wil je
niet dat een product van vloeibaar langzaam overgaat naar vast.”

ANDERE DOSERING

Voor de Expertisedagen in Breezand was veel belangstelling van ondernemers.

Leeg land onkruidvrij houden kan nog
steeds met Roundup Ultimate. Van dat
middel is inmiddels het etiket gewijzigd,
waardoor er doseringsverschillen kunnen
ontstaan. Tijdens de Expertisedagen was
te zien welk effect andere doseringen hebben op de bestrijding van met name kleine
brandnetel en herderstasje. De standaard
van 3,5 liter per ha Roundup Ultimate liet
een goede bestrijding van herderstasje
zien en een matig acceptabele aanpak van
kleine brandnetel. De nieuwe formulering
voor de bollen in combinatie met een
experimenteel middel met brandwerking
gaf een beter effect op kleine brandnetel.
Een halve dosering van beide middelen
bleek onvoldoende om herderstasje te
bestrijden.

2030
Behalve naar de middelen zelf kijkt
Agrifirm-GMN ook naar andere manieren
van toepassen. “Je kunt een middel één
of een paar keer toepassen in het seizoen,
maar we zien bij enkele producten ook
een goed effect als ze meermalen in een
lage of zelfs superlage dosering worden
meegespoten, bijvoorbeeld met de vuurbestrijding.”

GEEN PLANT ZIEN
Telers zetten ook herbiciden in om viruszieke planten aan te stippen, om behalve
de plant ook de bol te laten afsterven en
de partij zo te schonen. Ook hier is maar
een beperkt aantal middelen toegelaten,
waarvan in het geval van Roundup de
toelating onder druk staat. Reden voor
Agrifirm-GMN om alternatieven te testen.
“Wat we zoeken, is een product dat de
plant na aanstippen zo snel mogelijk laat

afsterven, om daarmee de virusverspreiding te voorkomen”, aldus Van den Berg.
“Ook wil je volgend jaar geen planten
meer van die viruszieke tulpen in je
partij. Zelfs als er maar eentje per veldje
terugkomt, heb je alweer een bron van
besmetting.”
In de proef liggen heel wat alternatieven.
Het ene middel doet het beter dan het
andere. In de meeste gevallen is bovengronds geen plant te zien, maar in een
enkel geval staan er nog bloeiende tulpen.
Ook hier benadrukt Van den Berg dat dit
beeld niet alles zegt. “Vorig jaar hebben
we deze proef ook gedaan. Toen we gingen
rooien zat er in een object een flink aantal
leverbare bollen.”
Behalve naar de effectiviteit van stoffen,
beoordeelt het bedrijf ook op de toepassingseigenschappen. “We testen cocktails
op hun vloeibaarheid. De producten

Ten slotte blikt Agrifirm-GMN ook richting het jaartal 2030, waarbij het streven
is om dan zonder de gangbare chemische
gewasbeschermingsmiddelen te telen. In
een meerjarige proef met twee tulpencultivars (‘Spryng Tide’ en ‘Worlds Favourite’)
is naast de standaard bespuiting tegen
vuur ook een schema gelegd zonder chemie maar met biostimulanten en groene
middelen. De resultaten van vorig jaar
laten per cultivar verschillen zien. Waar
bij ‘Spryng Tide’ de opbrengst in leverbare bollen vrijwel gelijk was, liet ‘Worlds
Favourite’ een verschil in leverbaren
zien: zonder chemie lag de opbrengst drie
procent lager.
Dit jaar ligt de proef er opnieuw. “We
bekijken het effect over meer jaren in
de teelt, maar ook in de broeierij. Met
deze twee cultivars blijkt al dat het voor
elke teler uitzoeken zal zijn wat voor zijn
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kraam het beste werkt.”
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