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IN DE PRAKTIJK

IPM IN VRAAG EN ANTWOORD
De lente blijft warm en droog en alles komt veel vroeger tot leven dan vorig jaar. Deze keer
bespreken we twee belangrijke schadeverwekkers die rond deze periode verschijnen. Hieronder
enkele praktische tips om trips en taxuskever geïntegreerd te bestrijden.
Verónica Dias, foto's PCS
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Binnen een IPM-systeem zijn kalenderbespuitingen uit den
boze. In een teelt waar de kans op een tripsaantasting zeer
groot is, kunnen er roofmijten uitgezet worden in een preventieve dosis samen met een bijvoeder zoals pollen of artemia. Hierdoor zal de populatie roofmijten snel stijgen en
kunnen deze een beginnende aantasting van trips eenvoudig de baas. Het is daarnaast ook zeer belangrijk om goed
te scouten en zo te bepalen of trips al dan niet in het gewas
aanwezig is. De aanwezigheid van trips kan heel eenvoudig
opgevolgd worden met behulp van vangplaten. Wekelijkse
tellingen van vangplaten geven je een goed beeld van de
evolutie van de tripspopulatie. Door ook gevoeligere variëteiten regelmatig te controleren (bv. Deepwater) weet je ook
wanneer het gevaarlijk wordt voor de andere variëteiten.
Indien het niet lukt om de plaag met biologische bestrijding
onder controle te houden kan een lokale chemische behandeling uitgevoerd worden. De keuze van de behandelingen
moet altijd op een doordachte wijze gebeuren, ook rekening
houdend met de kostprijs van de behandeling.
Voor meer informatie kan je het 3e IPM-principe ‘Behan-
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Vraag: Ieder jaar in april behandel ik mijn snijrozen preventief tegen trips, dit is volgens mijn ervaring de beste methode om trips onder controle te hebben tegen de eerste snede. Is dit volgens de regels van IPM?

▲ Deepwater is een gevoelige variëteit voor trips

del pas wanneer nodig’ in de IPM-brochure van het PCS
nalezen. Voor algemene informatie over IPM neem je best
contact op met veronica.monteirodias@pcsierteelt.be.■

Vraag: Wanneer is het beste moment om de taxuskever te bestrijden in de serre?
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De bestrijding van taxuskever in een verwarmde serre is
veel moeilijker dan buiten aangezien de kever kan overwinteren in diverse stadia, die dan ook gedurende het seizoen
door elkaar heen lopen. Het PCS volgt al jaren verschillende azaleabedrijven intensief op, om een geleide bestrijding toe te passen. De larven van taxuskever kunnen in
het vroege voorjaar en in het najaar behandeld worden via
aangieten met aaltjes. Het ontluiken van de taxuskever in
serre gebeurde de voorbije jaren steeds eind maart - begin
april. Tijdens het ontluiken uit het popstadium tot jonge
kever zijn deze het meest gevoelig en dus het best te
behandelen. Een jonge kever is nog weinig mobiel en heeft
een typisch lichtbruine kleur, dit omdat hun waslaag nog
niet volledig gevormd is. Dit is het ideale moment om ze te
bestrijden met Steward. Dit contactmiddel kan gemakkelijker door de dunne waslaag penetreren en de kever beter
afdoden. ■
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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