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Onder de titel ‘Groen licht voor de Buxusteelt’
publiceert Treeport Zundert een onderzoek
rond preventieve behandelingen tegen
Cylindrocladium buxicola.
Redactie – foto ILVO
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Onderzoek naar de chemische bestrijding tegen de schimmel
Cylindrocladium buxicola is de laatste jaren in ruime mate
uitgevoerd door o.a. Boomteeltkenniscentrum. Uit meerjarig
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Boomteeltkenniscentrum heeft daarom begin dit jaar in enkele
tuinen grond en gewas onderzocht en specifiek op plaatsen
waar al vele jaren Buxus in ongunstige situaties staan, maar
desondanks geen Cylindrocladium vertonen. Uit het onderzoek
bleek dat in deze buxusplanten o.a. veel meer Calcium en
Magnesium zit dan in planten volgens de gangbare teelt.
Daarnaast viel het op dat deze tuinen afgestrooid waren met
blad en met houtsnippers.
Met bovengenoemde uitgangspunten voor ogen heeft Treeport
samen met Boomteeltkenniscentrum in 2012 een proef op de
proeftuin in Zundert opgezet. In totaal zijn er
27 objecten uitgezet en alles was er op gericht om meer
Calcium en Magnesium in de plant te krijgen en om een
gezondere bodem te creëren. De onderzoeksobjecten zijn o.a.
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Onderzoek in België
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België gebeurt het onderzoek naar Cylindrocladium buxicola
in sam
samenwerking tussen het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS)
en h
het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO). Een
aantal van de hierboven aangehaalde aspecten vormen eveneens onderwerp van dit onderzoek zoals het effect van bemesting op plantsamenstelling en op gevoeligheid tegen C. buxicola.
Wanneer deze onderzoeksresultaten bekend zijn, en dit is
vermoedelijk in het voorjaar van 2013, zullen deze in dit blad
worden opgenomen. Q

Voor u gekiekt!
Vo

De adulten van deze kever leggen weldra hun eitjes af
in de jonge scheuten van Viburnum, waardoor we deze
beschadiger ook volgend seizoen opnieuw kunnen
verwachten.
Wilt u meer weten over dit insect?
Dan kan u terecht bij het Waarschuwingssysteem
(waarschuwingen@pcsierteelt.be of 09/353.94.70)

Datum foto: 25 septemberi 2012

