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Meten van afgifte beregening chrysant
Het door Productschap Tuinbouw gefinancierde project
‘Precisie-irrigatie chrysant’ heeft mede als doel om
verbetermogelijkheden voor al geïnstalleerde
irrigatiesystemen te vinden.
Een ongelijke irrigatie kan leiden tot verschillende
problemen in de teelt. Zodoende wordt dit in de
praktijk ondervangen door een kleine overmaat aan
water te geven. Met de komende striktere regelgeving op
het verminderen van uitspoeling van meststoffen is het
zaak deze overmaat terug te dringen.
Het meten van de afgifte van bestaande irrigatiesystemen doen telers in de praktijk regelmatig zelf. Met
gebruik van de ‘koffiebekertjes-methode’ wordt

inzichtelijk gemaakt of de irrigatie voldoende uniform
is. Een ongelijke irrigatie kan wijzen op vervuiling of
slijtage van doppen, problemen in het aanvoercircuit,
verkeerd ingeregelde pompen, of pompen met een te
kleine capaciteit.
Het ontbrak aan een eenvoudige en universeel in te
zetten meetmethode. Met de begeleidingscommissie en
Revaho is een meetmethode bedacht en daaruit is een
meetopstelling ontworpen en gebouwd. Op verschillende bedrijven is de meetopstelling gebruikt en getoetst.
Uit de eerste resultaten blijkt dat de opstelling voldoet
en helpt om technische problemen aan het licht te
brengen.

Gevoeligheid radijsrassen voor zwarte vaten
Op enkele radijsbedrijven zijn grote problemen met
zwarte vaten in de knollen. De indruk bij telers is dat
rassen verschillen in gevoeligheid. Dit wordt nagegaan
binnen een groter onderzoek.
Het verschijnsel van zwarte vaten komt met name
voor in het voor- en najaar. Het gewas groeit vaak minder,
bladeren worden geel en er vallen zelfs planten weg. Bij
de oogst is niet altijd te zien of een knolletje zwarte vaten
heeft. De consument merkt het pas bij het doorsnijden
van de knollen. Uit eerder onderzoek kwam naar voren
dat de symptomen kunnen ontstaan door een

ziekteverwekker, de bacterie Stenotrophomonas
rhizophila. Deze kan lang in de grond overblijven en
jonge radijsplantjes infecteren. Bij stomen zonder
onderdruk komt de ziekte vaak snel weer terug.
In een proef toetsen we vijf radijsrassen op
gevoeligheid voor zwarte vaten. Daarnaast wordt onder
andere gekeken naar het effect van stomen, biologische
grondontsmetting en toevoegen van antagonisten en
biologische middelen. Mogelijk is door een combinatie
van maatregelen de ziekte te onderdrukken of te
voorkomen.

Internationale workshop Photosynthesis
In de tweede week van oktober wisselden zo’n 75
internationale wetenschappers in Noordwijkerhout de
nieuwste kennis uit op het gebied van de fotosynthese.
De workshop werd georganiseerd door de Vrije
Universiteit en Wageningen UR in het kader van het
Europese Marie Curie netwerk HARVEST en het
Nederlandse ‘Towards BioSolar Cells’ onderzoeksprogramma. Er waren sessies over het mechanisme
van de fotosynthese, lichtbenutting bij productie van
biobrandstof, bescherming tegen lichtschade, biomassaproductie met algen en fenotypering van planten.

De sessie over industriële toepassingen van fotosynthese was helemaal gewijd aan de Nederlandse
glastuinbouw. Leo Marcelis hield een verhaal over
hoe gewasfotosynthese kan worden geoptimaliseerd
en dat daardoor nog flinke productieverbetering is te
realiseren.
Sander Pot (Plant Dynamics) ging in op het waarom
en hoe van monitoren van fotosynthese in de kas. De
sessie werd afgesloten door Esther Hogeweg-Van Echtelt
van Philips die de toepassing van LED-verlichting in de
glastuinbouw toelichtte.

Suikers belangrijk voor sluipwespen bladluis
Veel biologische paprikatelers zetten wekelijks
preventief sluipwespen in om zo snel mogelijk
bladluishaarden te laten parasiteren. Met financiering
van PT is gekeken hoe de prestaties van deze
sluipwespen (Aphidius-soorten) is te verbeteren.
Door volwassen sluipwespen te voeren met suikers
(een mix van sucrose, glucose en fructose) werd in het
laboratorium de levensduur met gemiddeld zes dagen
verlengd. Bij preventief uitzetten met als doel om de eerste
bladluishaarden op te sporen, leidt dit tot langere zoek- en
waarschijnlijk ook tot grotere vliegactiviteit van de
sluipwespen. Zodra grote bladluishaarden in de kas

aanwezig zijn, lijkt een suikerbron weinig toe te voegen
omdat de honingdauw van bladluis ook een goede suikerbron is. Een andere manier om sluipwespen in kasteelten
in stand te houden is door middel van alternatieve
bladluizen die worden aangeboden op bankerplanten.
Uit dit onderzoek blijkt dat wintertarwe op een
stikstofarm substraat de beste productie van de grote
graanluis Sitobion avenae en de sluipwesp Aphidius ervi
geeft. In vergelijking met de commercieel gekweekte
sluipwespen waren de wespen van graanluis ongeveer
30% kleiner. Het is bekend dat kleinere wespen minder
nakomelingen produceren.
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