PERKPLANTEN

BIEDT BIOLOGISCHE GEWASBESCHERMING
MOGELIJKHEDEN IN DE TEELT VAN CYCLAMEN?
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Is biologische gewasbescherming een optie?
'e voorbiMe zomer Zerd in dit NDder een vergeliMNende
demoSroeI oSgeVtDrt met minic\clDmen in tZee identieNe SroeIDIdelingen +ierbiM Zerd in ««n DIdeling geteeld
volgenV de SrinciSeV vDn ,30 Ɋ,30ɋ-DIdeling  ,n de nDDVtliggende DIdeling Zerd nog een VtDS verder gegDDn en Zerd
een meer biologische aanpak gegenereerd in functie van de
e
aanZezige ziekten en plagen ,ndien nodig Zerd met chemimmi
sche middelen biMgestuurd Ɋ%,2ɋ-afdeling 
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Het telen volgens de IPM-richtlijnen, wat sinds januari 2014 wettelijk verplicht is, is al vrij goed
ingeburgerd in de Vlaamse sierteeltsector. Echter ook vanuit de handel worden steeds vaker extra
beperkingen opgelegd omtrent het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (minimale residu’s
of zelfs verbod op het gebruik van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen zoals neonicotinoïden).
Daarom zullen alternatieven, zoals het gebruik van natuurlijke vijanden en biopesticiden,
in de
pest
erder en zijn
toekomst steeds belangrijker worden. Deze technieken gaan nog een stap verder
momenteel zeker nog niet algemeen ingeburgerd. Het is dan ook een belangrijke
langrijke
grijke focus
focu van het
onderzoek op het PCS om de bestaande kennis hierrond uit te breiden..

• Teeltgegevens
7Zee plantreeksen Zerden opgestart met de Super
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k 2 opgepot een
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0 plaag niet aanZezig
1 ««n enkel insect  aangetaste plant Zaargenomen
2 plaag beperkt aanZezig behandeling aangeZezen
3 plaag sterk aanZezig behandeling noodzakelijk
1aast controle van ziekten plagen en nuttigen Zerd tevens
de geZasontZikkeling ZortelontZikkeling en het bloeitijdstip opgevolgd voor de verschillende behandelingen.

Schimmels zorgen voor uitval
Schimmels als Botrytis Fusarium Phytophthora Colletotrichumɓ kunnen in de teelt van c\clamen voor heel Zat
problemen zorgen. 'aarom Zerden de planten dan ook preventief behandeld met fungiciden. Een eerste maal ongeveer  Zeken na het oppotten met een middel tegen Botrytis
en een tZeede maal net voor het openzetten zie ʖguur 1 .
9oor de afdeling Zaar Ze biologisch te Zerk gingen Zerd
gebruikt gemaakt van 3restop op basis van de schimmel
Gliocladium catenulatum -1 . 'aar het gietZater Zerd
hergebruikt zonder ontsmetting kunnen Ze er van uitgaan
dat de kans op verspreiding van besmettingen hier groter is
dan Zanneer het gietZater ontsmet Zordt.
V Figuur 1: Overzicht van de gewasbehandelingen voor de twee plant-

reeksen in beide afdelingen: oranje voor ‘IPM’-afdeling en groen voor
‘BIO’-afdeling
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%ij de planten die Zerden opgepot in Zeek 2 Zerd geen
uitval vastgesteld als gevolg van schimmelaantastingen. 'it
Zas Zel het geval bij de planten uit de tZeede plantreeks:

19

9erdere uitval door schimmelaantasting Zerd bijgehouden
en dit resulteerde in een totaal van 4% uitval voor de afdeling Zaar klassieke fungiciden Zerden gebruikt en 45% in
de afdeling Zaar 3restop Zerd toegepast.
Ingrijpen tegen bladluis en rupsen noodzakelijk
2ok voor Zat betreft de aanZezigheid van plagen Zerden
geen kunstmatige infecties aangebracht of gestimuleerd.
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aanwezigheid van trips in beide
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in de Ɋ%,2ɋ-afdeling Zerden de eerste met Fusarium aangetaste planten Zaargenomen begin oktober. Een behandeling met 3restop Zerd hier nogmaals herhaald.
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V Gele vangplaten worden gebruikt om vliegende insecten waar te nemen
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Zerd er dus ook geen behandeling uitgevoerd.
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Meer sluipwespen wanneer chemische middelen achterwege worden gelaten
Algemeen bleven infecties van ziekten en plagen in de teelt
vrij beperkt. 8itval door schimmels Zas iets hoger in de
Ɋ%,2ɋ-afdeling in vergelijking met de Ɋ,30ɋ-afdeling maar
bleef onder de 5%. 2pvallendste verschil Zas het hoger
aantal sluipZespen in de Ɋ%,2ɋ-afdeling maar toch onvoldoende om de luizenplaag integraal aan te pakken. Een
verschil in groei en ontZikkeling als gevolg van de behandelingen kon niet Zorden vastgesteld.
Met dank aan Dirk en Griet Decru-Leroy (Decru-Leroy bvba) en
Marc Philips (Florensis) Q
IPM-Principes
1. 9oorkom in plaats van te genezen
2. .ijk om te Zeten
3. %ehandel pas Zanneer nodig
4. Hou chemie als laatste optie
5. Bestrijd selectief
6. Respecteer de voorgeschreven dosis
. Geef resistentie geen kans
. Registreer en leer

V Figuur 3: Gemiddelde score voor de aanwezigheid van sluipwespen op
de vangplaten in beide proefafdelingen
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2nderzoek met steun van de 9laamse 2verheid de Europese 8nie het agentschap
voor ,nnovatie door Wetenschap en 7echnologie de 3rovincie 2ost-9laanderen %oerenbond $9%S d« sierteelt- en groenfederatie de .oninklijke 0aatschappij voor
/andbouZ en 3lantkunde en .%& %ank & 9erzekering.
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