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Sluitkoolplatform pakt
trips bij de kop
Prima tripsweer was het vorige week zaterdag op het – matig bezochte – Sluitkoolplatform in Warmenhuizen. De condities sloten
goed aan bij het onderzoek en de adviezen over hoe het beestje
aan te pakken.
tekst en foto Joost Stallen

Proeftuin Zwaagdijk bekijkt op het Sluitkoolplatform de effectiviteit van Karate + Agral Gold tegen trips bij spuiten om de veertien
dagen vanaf 22/7, in vergelijking met spuiten aan de hand van het
Dacom tripswaarschuwingsysteem en op basis van tripstellingen op
vangplaten. Daarnaast worden andere middelen aan de tand gevoeld
als Movento, Sumicidin, Decis, Calypso, biologische middelen waaronder Nemazal en experimentele middelen, ook in een 2-wekelijkse
behandelcyclus. De proef wordt voortgezet tot half oktober. Bij een
tussentijdse inventarisatie van de tripschade in het proefperceel behoort Karate steeds bij de groep middelen met het gunstigste resultaat, maar wel steeds in combinatie met Agral. Ook gunstig – tot nu
toe – zijn Nemazal solo, Nemazal + Karate, en Movento.

Tripsdruk gaat langzaam
Movento ligt in Warmenhuizen ook in een proef van Bayer, hier
naast Tracer, Decis, Calypso en enkele experimentele middelen. De
spuitdata waren 15 en 29 juli en 15 en 29 augustus. In alle kool zat
op 9 september wel wat schade, maar die was het laagst na twee
keer Movento spuiten in juli, gevolgd door twee bespuitingen in
augustus met Decis + Calypso. Movento vier keer spuiten gaf het
op één na beste resultaat.Volgens het etiket mag Movento maximaal
2 keer worden ingezet, aldus Bayer-adviseur Marco van der Lans,
waarbij het middel tijdig – vanaf half juli – in een groeizaam gewas
moet worden ingezet: zo wordt de systemische werking optimaal benut. Van der Lans benadrukte het weer eens, omdat in sluitkool de
populatieopbouw vaak langzaam verloopt. Daardoor bestaat de neiging te laat te starten met behandelen. Dit jaar is dat volgens Van der
Lans niet anders. “Een week geleden zag je in het onbehandelde veldje
slechts 10 procent aantasting, maar nu (13/9) loopt dat hard op.” ●

Eén Europa

E

r is al veel gezegd over de Russische boycot. Enerzijds
is het de vraag of je daaraan nog iets kunt toevoegen.
Anderzijds raak je er nooit over uitgepraat, omdat het
ons op veel fronten raakt. Voor de nabestaanden van vlucht
MH17 vooral emotioneel. Voor diverse sectoren economisch.
Onze tuinbouwsector merkt het door een moeizame afzet.
Nederland is begaan met ons als sector en reikt mogelijke
oplossingen aan. De oplossingen liggen uiteen van extra
product voor de voedselbank tot het eten van twee tomaatjes
meer. In de discussies die daar tussenin zitten, komen zaken
als eerlijke prijs en boycotmenu aan de orde. Of, voor de wat
minder ingewijden, de producten pas oogsten en verkopen
als er weer markt voor is. Een slimmerik maakt van de nood
een deugd en blogde 3 kilo te zijn afgevallen door de hele
week groentegerechten van Hollandse bodem te hebben
gegeten. Overheden en instanties die menen er wat van te
moeten vinden, roepen ook vooral op Hollandse producten
te kopen. Het is olie op het vuur van de supers die steeds
pleiten voor ‘buy local’. Dat is een prima pleidooi, maar moet
wel los staan van de boycot.
Wat niet slim is, is om als exportland te roepen dat we maar
ons eigen product moeten opeten. Dat is namelijk onmogelijk. De boodschap moet zijn: eet meer groente en fruit!
Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Want waar is
Europa na de boycot? Het collectief afspreken van sancties is
een ding, maar volgens mij hoort daar nog een tweede dingetje bij: Hoe lossen we dat dan binnen Europa op? Promotie
van groente en fruit moet veel mondialer worden aangepakt.
Pas dan zijn we sterk en tackelen we de Russische roulette.
Gilles Klompe, spruitenteler in Dreischor

Verloop van de tripsdruk in sluitkool: lange tijd lijkt er niets loos, totdat de populatieontwikkeling fors aantrekt. Dat kan de neiging in de hand werken te laat
op te treden.
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