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Thema: Duurzame gewasbescherming
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Probleem
De aardbeienteelt wordt bedreigd door een aantal ziekten en
plagen die kunnen leiden tot kwaliteits- en opbrengstverliezen.
Door het wegvallen van chemische gewasbeschermingsmiddelen is het noodzakelijk om alternatieve bestrijdingsmethoden te
ontwikkelen. Bovendien is het gebruik van chemische middelen
ongewenst vanuit milieu- en consumentenperspectief.

Onderzoek
Doelstelling van het onderzoek is om ziekten te beheersen via
aanpassing van de substraatsamenstelling, met aardbei als
toetsplant.
•• PPO en PRI onderzoeken het effect van de substraatsamenstelling op bodemgebonden ziekten, en ILVO (Merelbeke, België)
onderzoekt het effect op bovengrondse ziekten en plagen
•• In 2011 is het effect van verschillende substraten en compost
op de aantasting van aardbeienplanten door Phytophthora
cactorum nogmaals getoetst
•• Ziektesymptomen, substraatparameters, bladsappen, en
microflora in en op de wortels zijn bepaald

Phytophthora aantasting in aardbei.

Resultaten
•• De aardbeien werden in 2011 bij lagere temperatuur en in
grotere potten geteeld, voor een betere vochtregulatie. De
aantasting door P. cactorum was veel geringer dan in 2010
•• In de Belgische substraatmengsels had toevoeging van een
hoge dosis compost geen positief effect op de aantasting.
•• Grofheid van de Belgische substraatmengsels gaf geen
significante reductie in de aantasting door P. cactorum

Praktijk
•• Substraatleveranciers zijn zeer geïnteresseerd in substraten
met verhoogde weerbaarheid tegen ziektes
•• Bij meer praktijkconforme omstandigheden (lagere
temperatuur; betere vochtregulatie) trad weinig aantasting
door P. cactorum op
•• Focus op gezond uitgangsmateriaal kan problemen met
P. cactorum mogelijk voorkomen

Beoordeling van proef met verschillende substraatmengsels.
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