19

Sierteelt&Groenvoorziening 20 • 1 december 2012

BOOMKWEKERIJ

ONDERZOEK BODEMVRUCHTBAARHEID
IN EEN BEUKENAANPLANT
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De effecten van bodemverbeterende
middelen (zoals PRP, Humiʖrst,…)
werden al in verschillende sectoren,
waaronder de akkerbouw en de
groenteteelt, onderzocht. Dit onderzoek
was echter meestal toegespitst op de
fysische en biologische eigenschappen
en minder op de chemische bodemeigenschappen.
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H perceel is ingedeeld in verschillende
He
Het
objecten afhankelijk van de instellingen.
Een eerste niveau van instellingen is de
toegediende fosforbemesting. Hierbij
wordt vooral rekening gehouden met de
huidige reglementering van MAP IV
inzake maximale fosfaatbemesting en
de toekomstige evolutie van de opgelegde norm. Vanzelfsprekend wordt ook
rekening gehouden met de stikstofbemestingsnormen. Bij de toediening van
de bemesting werd bovendien een opdeling gemaakt in een gedeelte van de
proefopzet die organisch werd bemest
met groencompost en een gedeelte zonder groencompost. Bij de instelling van
de verschillende objecten ligt het accent
vooral op het zoveel mogelijk gelijkzetten van de stikstofbemesting (zowel uit
organische als uit anorganische bron)
over de verschillende instellingen. De
verschillende instellingen worden
weergegeven in onderstaande tabel.
Het tweede niveau is het gebruik van
bodemverbeteringsmiddelen. Bij de
selectie van de bodemverbeteringsmiddelen is vooral gescreend naar middelen die volgens de literatuur een
mogelijke werking kunnen hebben
betreffende de vrijstelling van nutriënten, het effect op de buffercapaciteit van
de bodem en de opname van nutriënten
door de cultuurgewassen. Binnen dit
niveau is uiteindelijk gekozen voor drie
instellingen, namelijk een onbehandelde controle, het gebruik van Humiʖrst en het gebruik van PRP Sol.
De bedoeling is om het effect van deze
bodemverbeteringsmiddelen op de
W
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Reeds meerdere jaren worden in het kader van het proefprogramma op verschillende
aatstiks in de
aatstikst
vollegrondsboomkwekerijen bodemstalen genomen om de evolutie van nitraatstikstof
bodem gedurende het jaar na te gaan. Daarnaast werden ook andere parameters
rameters
ameters mee opgevolgd.
n door
or de verwachte
verwacht
verwach
Wat opvalt, zijn de hoge fosforgehaltes in de bodem. Mede hierdoor en
ontwikkelingen inzake de normstellingen van het nieuwe Mestdecreet
eet is het zeker van belang
mogelijkheden om de fosforgift te verlagen te onderzoeken.
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Omschrijving
object volgens
ingestelde
bemestingsniveau

18 objecten = combinatie van
1. instelling bemesting
2. toegepaste bodemverbeteringsmiddelen

1

24

GC + 39 kg P/ha

1 Humiʖrst

1 PRP

1 onbehandeld

2

24

GC

2 Humiʖrst

2 PRP

2 onbehandeld

3

48

GC

3 Humiʖrst

3 PRP

3 onbehandeld

4

0

75 kg P/ha

4 Humiʖrst

4 PRP

4 onbehandeld

5

0

55 kg/ha

5 Humiʖrst

5 PRP

5 onbehandeld

6

0

0 kg/ha

6 Humiʖrst

6 PRP

6 onbehandeld

groei en ontwikkeling van de beuken na
te gaan. Er zullen tevens gewasanalyses
uitgevoerd worden om na te gaan of er
verschillen waarneembaar zijn in de
chemische gewassamenstelling.

Verder wordt er op basis van bodemstalen nagegaan of de bodemverbeteringsmiddelen een impact hebben op de
chemische bodemsamenstelling. Hier
zal dan voornamelijk gekeken worden of
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de gebruikte middelen de aanwezige
fosfor in de bodem beter beschikbaar
kunnen maken voor de plant.
Door middel van een wortelscan wordt
de invloed van de verschillende behandelingen op de beworteling nagegaan.
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Vanuit
het Waarschuwingssysteem van het PCS werd in 2012
he
gestart met een waarnemingsnetwerk, dat 14 deelnemers
g
gesta
ttelde. Daarin werden een 15-tal feromonen aangewend. Om
teld
een verdere uitbreiding van dit netwerk en van het aantal
participerende bedrijven te kunnen verwezenlijken werd
onlangs een projectaanvraag ingediend bij de Provincie
Oost-Vlaanderen voor het gebruik van feromonen in boomkwekerij en groenvoorziening. In afwachting van de goedkeuring hiervan willen wij graag onze recent opgedane ervaringen over dit thema delen en u vertrouwd maken met deze
waarnemingstechniek.
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In het kader van de g
geïntegreerde
gewasbescherming (IPM)
eïntegre
wordt waarnemen noodzakelijk.
Enkel op die manier kan
dza
men immers te weten komen of een parasiet aanwezig is en
wanneer ingegrepen dient te worden. Vanuit de Waarschuwingen wordt het gebruik van diverse waarnemingstechnieken dan ook gestimuleerd. Een van de meest frequent
aangewende methodes is de visuele controle van een aantal
willekeurig gekozen planten, twijgen of knoppen. Er zijn
echter ook andere technieken zoals de opvolging van
bepaalde vlinders en motten met behulp van soortspeciʖeke
feromoonvallen. Met een bepaald feromoon kan aldus een
speciʖeke parasiet gevangen worden, wat bijgevolg ook de
identiʖcatie ervan vereenvoudigt. Door op regelmatige
tijdstippen tellingen uit te voeren kunnen gegevens verzameld worden over de cycli en de vluchttijdstippen van deze
plantenbeschadigers.

Op woensdag 19 december 2012 vindt van 19 tot 21u een
informatievergadering ‘Waarnemen met feromoonvallen
en andere vallen in boomkwekerij en groenvoorziening’
plaats op het PCS, Schaessestraat 18 te Destelbergen.
Programma:
• Algemeenheden betreffende (feromoon)vallen
• Welke parasieten worden opgevolgd met deze vallen?
• Waarnemen en registreren: hoe, wanneer, waarom?
• Meerwaarde voor het bedrijf en het waarschuwingssysteem?
• Ervaringen telers en evaluatie waarnemingsnetwerk 2012
• Hoe deelnemen aan het waarnemingsnetwerk 2013?
• Varia
Inschrijven kan t.e.m. 13 december 2012
via Tel. 09 353 94 70, Fax 09 353 94 95
of E-mail: waarschuwingen@pcsierteelt.be.

