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15 augustus kent een moeder en – dus ook – een bloemendagtraditie in het Antwerpse, maar in
de regio van Lochristi is dit steevast de dag van de azaleakwekers. ’s Morgens werd Floraliëntime
te Brussel bezocht, maar ik koos ervoor het bezoek van mijn schoonmoeder (van ’t Stad) voor te
bereiden. Ik was de avond voordien immers al getuige geweest van de bloemenpracht van
Floraliëntime in en rond het Brusselse stadhuis. Aansluiten bij het namiddagbezoek aan twee
azaleabedrijven vond ik echter een must. Er komt met de wetgeving rond geïntegreerde
gewasbescherming (IPM) vanaf 1 januari 2014 namelijk weer iets nieuws op de sector af.
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Koen Tierens, tekst en foto’s

Het Proefcentrum Sierteelt was
gevraagd om bij de azalearondgang op
de bedrijven Floré en Gysel één en
ander rond IPM vanuit de praktijk toe te
lichten. Wat bleek was dat IPM in de
praktijk voor veel Vlaamse siertelers de
som kan zijn van bestaande bedrijfsspecifieke praktijken met daarbij enkele
gerichte, maar haalbare inspanningen
in functie van wat minimaal wettelijk
verplicht zal worden.
Wat is IPM?
IPM staat voor geïntegreerde gewasbescherming en deze wettelijke verplichting zal vertaald worden in een checklist
van maatregelen voor ieder sierteeltbe-
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drijf. Daarbij blijft IPM zeker niet beperkt
tot sierteelt, noch tot Vlaanderen. IPM
zal gebaseerd zijn op een Europese
verplichting die voor ieder land- of
tuinbouwbedrijf ingaat op 1 januari
2014. Voor onze sector komt er echter
wel een specifieke checklist. Dit is enkel
mogelijk geweest door de goede
samenwerking tussen ADLO, de
Vlaamse dienst landbouwvoorlichting –
en dan vooral Frans Goossens – met
onderzoekers van het PCS en nog heel
wat andere mensen. Concreet zullen
alle A-maatregelen verplicht zijn en zal
het noodzakelijk zijn om van alle
B-maatregelen er minimaal 70% in te
vullen en zijn C-maatregelen aanbevo-

len. Dit maakt dat voldoen aan IPM op
ieder bedrijf enerzijds verplicht is, maar
tegelijk toch verschillend zal kunnen
ingevuld worden. En aangezien heel wat
maatregelen thuishoren in het rijtje van
goede landbouwpraktijk en dus gericht
zijn op een goed (economisch!) bedrijfsresultaat, durf ik schrijven dat het
haalbaar zal zijn.
En in de praktijk?
Bij de rondgang op het azaleabedrijf van
Kris Floré werd letterlijk stilgestaan bij
één van de 8 principes van IPM. Daarbij
werd getoond hoe in de praktijk de
8 principes al meer of minder worden
ingevuld op dit bedrijf en welke inspan-
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▲ De toepassingen van de principes van IPM werden aan de azaleapraktijk getoest

alvast aan het gastbedrijf en de praktijkvertaling die werd voorbereid en
gebracht door de twee Elsen (Pauwels
en Mechant) van het PCS!
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teeltbelagers maximaal te vermijden.
6) Respecteer de voorgeschreven
dosis: zorg dus onder meer voor een
goede spuitapparatuur.
7) Geef resistentie geen kans: legt
nogmaals de aandacht op een
combinatie van alle vorige maatregelen samen, omdat het zo belangrijk
is.
8) Registreer en leer: want meten is
weten…
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ningen nog mogelijk en nodig zullen
zijn. Daarbij is het aan de bedrijfsleider
hoe dit verder in te vullen. Enkele
voorbeelden die aan bod kwamen per
principe:
1) Voorkomen in plaats van genezen:
vaak in orde op sierteeltbedrijven,
maar een ontsmettingsmat en
vervangjassen voor bezoekers kan
een aandachtspunt voor glasbedrijven zijn.
2) Kijk om te weten: heel wat bedrijven
doen dit al en gebruiken daarvoor
vangplaten en/of zijn aangesloten bij
het systeem van waarnemingen &
waarschuwingen bij het PCS.
3) Behandel pas wanneer nodig:
specifiek voor azalea passen daarin
het probleem van weekhuidmijt en
de praktijk van kalenderbespuiting.
Aangezien dit laatste niet meer kan
binnen IPM, is kennis over schadebeeld en schadedrempel en hoe in
functie daarvan dan wel te behandelen, superbelangrijk.
4) Hou chemie als laatste optie: het
uitzetten van biologische bestrijders,
met name roofmijt als natuurlijke
vijand van de weekhuidmijt, werd
getoond zoals het ook al een hele tijd
in de praktijk wordt opgevolgd op dit
bedrijf.
5) Bestrijd selectief: de IPM-bestrijdingstabel die u enige tijd geleden bij
dit vakblad thuis kreeg, stond daarbij
centraal. Belangrijk hierbij is te
weten hoe chemische bestrijdingsmiddelen met een verschillend
werkingsmechanisme te kunnen
afwisselen om resistentie van
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En het mag gezegd, bij de rondgang op
dit bedrijf kon ieder van de twintigtal
aanwezige bedrijfsleiders goed vergelijken met hun thuissituatie. Proficiat

Hoe fantasie kan helpen!
Tot slot werd ook een bezoek gebracht
aan het azaleabedrijf van de familie
Gysel. Daar werd meer specifiek stil
gestaan bij maatregel 4 van IPM. In
functie van een andere teelttechnische
invulling van de serre moet immers
soms inventief omgesprongen worden
met de methode om een goede (gelijkmatige) verdeling van biologische
bestrijders te bekomen. Dat hiervoor
soms enige fantasie zal gebruikt
moeten worden als basis om daarna te
optimaliseren, werd mooi geïllustreerd.
Op het bedrijf werd een standaard
ventilatorapparaat op een ‘iets minder
standaard’ ijzeren staaf aangebracht om
bredere bedden toch gelijkmatig te
kunnen behandelen. Verder ging er
aandacht naar resultaten van de
afgelopen jaren over hoe in de praktijk
goede plantenstalen te nemen bij het
opsporen van mogelijke weekhuidmijtinfecties. Dit werd opnieuw heel visueel
duidelijk gebracht via een proefopstelling door het PCS. De aanwezige
bedrijfsleiders waren zeker onder de
indruk en hopelijk overtuig ik hier ook
de afwezigen die, zou ik durven stellen,
ongelijk hadden om niet aanwezig te
zijn. ■
Proficiat nogmaals aan de organisatoren en gastbedrijven!

▲ Proefopstelling nemen van plantenstalen i.f.v. de detectie van mogelijke weekhuidmijtinfecties
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