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KAMERPLANTEN

V Marc Vissers

LOPENDE PROEVEN
KAMERPLANTEN IN BEELD
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htproeven
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Injectiepomp voor
ontsmetten van het
water dat naar de planten gaat

Tafel met oppervlak 3,5 mx 2 m
Wateropvoer opvoerhoogte 2,5 cm - 5 min
1 à 2 keer per week = ± 150 - 200 l
Wateropvoer + afvoerleiding
Extra afvoer
Voorraadtank
± 300 - 350 l
Toevoeging voedingsoplossing via
voedingsunit indien niveau zakt

Naar aanleiding van de zeer positieve resultaten met
LED-lampen in vorig proefjaar (veel snellere bloei > kortere
teeltduur bij Spathiphyllum), worden dit jaar nieuwe proeven
gedaan in een ruimere proefopzet: planten werden geplaatst
onder rood-blauwe LED-lampen, klassieke hogedruknatriumlampen (assimilatiebelichting), halogeengloeilampen
(fotoperiodische belichting) en zonder belichting, en dit in
een proef met 4 herhalingen. De proef vindt plaats in 2
serres met stooktemperatuur 20°C, waarvan 1 serre continu
op korte dag wordt gehouden (via verduisteringsdoek). De
verschillende lampen worden van elkaar gescheiden via
witte doeken tussen de tafels.
Roofmijtenproject
In dit gezamenlijk project van de UGent en het PCS worden
de effecten bestudeerd van sterk variabele kastemperaturen
(zoals in energiebesparende teeltwijzen) op roofmijten.
Hierbij wordt onderzocht hoe we in de praktijk onder deze
variabele temperaturen een meer stabiele roofmijtenpopulatie kunnen opbouwen in een serre bij hoge teeltrotatie. In het
W
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KAMERPLANTEN

temperatuuronderzoek bij kamerplanten worden volgende
zaken opgevolgd: de populatieontwikkeling, bestrijdingsefficiëntie en diapauzegevoeligheid bij meerdere DIF-instellingen of temperatuursintegratie-instellingen. Tijdens het
onderzoek besteden we aandacht aan het ontwikkelen van
een snelle toets om de geschiktheid van roofmijten voor
specifieke teeltomstandigheden te testen. Proefgewas is o.a.
Hedera helix.

In deze proefopstelling
g wordt enkel de effi
efficiëntie
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ebeurde via Calathea-planten.
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Gebruikswaarde van Orius-roofwantsen en bankerplants
bij kamerplanten

Sierteelt&Groenvoorziening 12 • 15 juli 2012

AV
BS

20

Spintproef
Spint bij kamerplanten blijft een immer actueel probleem.
Door de veelvuldige bespuitingen en snelle generatiewisseling is de kans op resistentie-opbouw in warme kassen zeer
groot. Om deze reden worden momenteel enkele nieuwe
middelen (chemische en alternatieve) vergeleken met
erkende standaardmiddelen (Floramite 240 SC, Vertimec,…).

Erkenning uitvloeiers
Een andere hiaat in het gamma sierteeltmiddelen zijn de
uitvloeiers. In België is er geen enkele uitvloeier erkend voor
combinatie met insecticidentoepassingen. Via een GEP-test
op wolluizen (deel 1) willen we de meerwaarde van uitvloeiers bewijzen, om zo erkenningen te bekomen. Proefplanten
zijn een mix van Ficus-soorten. Deze werden geïnfecteerd
met zowel langstaart- als citruswolluis. In een bijkomende
proef (deel 2) willen we de gewasveiligheid van de geteste
uitvloeiers aantonen op diverse typegewassen voor de
sierteelt.
W

In het voorjaar
proef opgezet om
arr van 2012 werd een eerste
eer
de gebruikswaarde
bij de teelt van
rde van Orius-roofwantsen
Orius-roof
Orius
kamerplanten te testen.
deze eerste proef wilden we
esten. Bij dez
samen met de firma Biobest nagaan of de roofwantsen na
éénmalige introductie zouden overleven en reproduceren in
afgesloten gaaskooien met kamerplanten (Scindapsus,
potchrysant). Hierbij werd nagegaan of het bijplaatsen van
bloeiende bankerplanten (Alyssum en Capsicum) de Oriuswantsen meer kans op kweek zou geven; Orius laevigatus is
immers te duur om elke week opnieuw uit te zetten in
kasplantenserres.

In de sierteelt is geen enkel gewasbeschermingsmiddel
erkend voor de bestrijding van veel voorkomende bodemplagen als springstaarten, varenrouwmug, duizendpoten,
pissebedden,… Nochtans tonen meerdere van de reeds
erkende middelen wel werking tegen dergelijke plagen. Om
erkenningen te bekomen, worden meerdere mogelijk
werkzame middelen getest in een efficiëntieproef. Als
testorganismen werd gekozen voor springstaarten (Collembolen) en varenrouwmug (Sciara). Testgewas is Phalaenopsis.
De springstaartkweek gebeurde met aardappelschijfjes
(zetmeelbron) in zwarte bakjes.

AlterIAS-PROJECT
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Fytotoxproef met nieuwe middelen op groot assortiment
kamer- en perkplanten
Jaarlijks wordt voor de recentst erkende middelen een grote
gewasveiligheidsproef gepland op een groot assortiment
nderderkamerplanten. Dit gebeurt omdat bij het erkenningsonderximum
m5
zoek zelf de nieuwe middelen meestal maar op maximum
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plantsoorten worden gescreend, waarvan slechts 1 kamerplant. Dit jaar werden 9 middelen gescreend op meer dan
100 plantsoorten. Weer heel wat planten toonden spuitschade. De bekomen proefgegevens van deze demoproef worden
via de PCS-website (in de database fytotoxweb) aan de telers
en productfirma’s bekend gemaakt.

AlterIAS-PROJECT

INVASIEVE PLANTEN
INVASIE
INVASIEV

FICHE ROB
ROBINIA PSEUDOACACIA

V Leen

Heemers
He

De coördinator van het AlterIAS project
is de Universiteit van Luik en de
respectievelijke partners zijn het PCS en
het CTH (Centre Technique Horticole de
Gembloux).
AlterIAS wordt gesteund
en gecofinancierd door
het LIFE + programma
van de Europese
Commissie en de
regionale administraties verantwoordelijk voor leefmilieu in België: Service
Public de Wallonie, Agentschap voor
Natuur en Bos, Bruxelles environnement – Leefmilieu Brussel

Op de volgende bladzijden de tweede fiche in de reeks,
nl. Robinia pseudoacacia of valse acacia
W

In de Gedragscode voor invasieve
invasi
tentië invasieve
planten werden de potentiële,
planten in België gehergroepeerd in
een consensuslijst (Bijlage I) en Bijlage
II. De consensuslijst omvat alle soorten
waarvan de sector, na consultatie,
bereid is de verkoop en aanplant stop
te zetten. Het zijn meestal wijdverspreide soorten met een grote impact
op de biodiversiteit, zoals bv. Japanse
duizendknoop, reuzenberenklauw,
Amerikaanse vogelkers, grote waternavel,… In de consensuslijst zijn 28
soorten (alsook hun cultivars en
variëteiten) opgenomen. Bijlage 2
groepeert alle invasieve soorten met

beperkte impact in België of soorten
die enkel in specifieke milieus invasief
gedrag vertonen. Deze planten kunnen
verder verkocht worden, maar toch
wordt aangeraden om met een aantal
aanbevelingen rekening te houden om
de verspreiding van deze planten te
beperken. Voor deze planten (bijlage 2)
worden informatiefiches en aanbevelingen opgesteld. Hierna vindt u de
tweede fiche in de reeks, nl. Robinia
pseudoacacia of valse acacia.

