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IPM IN VRAAG EN ANTWOORD
Vorig jaar hebben we de acht basisprincipes van IPM in een artikelenreeks in dit vakblad
toegelicht. Dit jaar concentreren we ons op het beantwoorden van praktische IPM-vragen die
telers vaak aan het PCS stellen. Elke maand komen de meest actuele vragen aan bod.
Verónica Dias, foto's PCS
Wanneer scouten geen volwaardige opdracht binnen
het bedrijf is, zal deze reactie soms te lang op zich laten
wachten ... Op regelmatige tijdstippen (bv. wekelijks) in je
gewas kijken, is uiteraard zeer belangrijk. Het vaststellen
van schadeverwekkers in een vroeg stadium garandeert
een eenvoudigere en minder intensieve bestrijding. Om
plagen op te sporen nog voor er schade zichtbaar is, kan je
best hulpmiddelen gebruiken, zoals vangplaten (voor o.a.
trips en witte vlieg) en feromoonvallen (voor Californische
trips, citruswolluis, nacht- en dagvlinders). Snelle detectie
kan ook door gevoelige variëteiten extra in het oog te houden en medewerkers te sensibiliseren zodat ze problemen
in het gewas meteen melden. Bij openluchtteelten volg je
de berichten van het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem (PCS) best nauwgezet op. Tot slot is het aangeraden
om je scoutingsresultaten te registreren en te evalueren
welke combinaties van bestrijdingsmethoden succesvol waren. Zo zie je op een eenvoudige manier het resultaat van je
bestrijding en kan je in de toekomst succesvolle strategieën
herhalen of tegenvallende ingrepen verbeteren.
Meer informatie over scouten vind je bij het 2e IPM-principe
‘Kijk om te weten’ in de IPM-brochure van het PCS.

s Uitzetten van roofmijten in snijrozen

s Het registreren van je monitoring is essentieel

Vraag: Ik weet perfect waar en met welke schadeverwekker een bepaalde blok geïnfecteerd is. Is dit scouten
volgens de regels van IPM ?
Scouten volgens de regels van IPM betekent dat je weet
waar welke ziekten of plagen aanwezig zijn en wanneer
behandelen noodzakelijk is. Het gaat niet enkel over ‘het
kijken’ maar ook over ’de reactie’ die erop volgt.

foto W. De Geest

Vraag: Ben ik verplicht om vanaf 1 januari 2014 met nuttigen te werken?
Op 1 januari 2014 is de IPM-wetgeving in voege getreden.
IPM is echter niet hetzelfde als biologisch bestrijden. Als
er plagen of ziekten waargenomen worden, moeten deze
op een doordachte manier behandeld worden, waarbij gekozen wordt voor de bestrijdingsmethode met een minimale impact voor mens en milieu (onder andere het inzetten
van nuttigen), maar ook met een maximale efficiëntie om
geen economische schade te lijden. Indien er geen goede
'niet-chemische' alternatieven voorhanden zijn, kan er doelgericht chemisch behandeld worden. Het gebruik van biologische bestrijders is dus niet verplicht. Nuttigen vormen wel
een extra hulp voor het afwisselen van bestrijdingsmiddelen
om zo resistentie te vermijden. Bij spint bv. waar het aantal
beschikbare gewasbeschermingsmiddelen beperkt is, is het
inzetten van roofmijten een succesverhaal. Je hebt de spint
onder controle en je spaart de efficiëntie van je schaarse
middelen voor noodgevallen. Voor meer informatie over het
gebruik van nuttigen in de serre kan je contact opnemen met
Joachim Audenaert (joachim.audenaert@pcsierteelt.be).

Heb je ook een praktische vraag bij het integreren van
IPM op je bedrijf? Geef ze door aan het PCS via T: 09 353
94 94, F: 09 353 94 95 of E: info@pcsierteelt.be. De meest
gestelde vragen nemen we op in deze rubriek!
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