KAMERPLANTEN

GEWASVEILIGHEIDSPROEVEN MET
NIEUWE MIDDELEN OP EEN GROOT
PLANTENASSORTIMENT
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Proefopzet
Deze proef wordt uitgevoerd als een demoproef zonder
herhalingen met 9 proefmiddelen. De test gebeurt in de
maanden mei-juni op een 50- à 100-tal plantsoorten (naast
perkgoed en kamerplanten, ook houtige gewassen zoals
azalea en laurier). De planten worden tweemaal gespoten
met een gewone rugsproeier (bij constante spuitdruk 2
bar) aan de dubbele concentratie van de hoogste erkende
nde
de
dosering volgens fytoweb. Ter vergelijking wordt steeds
eeds ook
gespoten met een positieve referentie (water > geeft
eeft normaal gezien geen spuitschade) en een negatieve
eve
ve referentie
(pyrethroïde + olie > geeft op veel gewassen
n spuitschade).
uitschade)
Middelen die geen schade geven in deze proefopzet
fopzet zullen
in de praktijk ook minder risico geven
n op fytotoxiciteit.
ytotoxiciteit.
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Marc Vissers

Proef 2014
In 2014 werden volgende middelen
delen
n getest:
• Obj. 1 = water = positief referentiemiddel
ntiemidde
• Obj. 2 = pyrethroïdemiddel
iddel met olie = negatief referentier
middel = Pr32
• Obj. 3 = nieuw spintmiddel
pintmiddel Pr21 + uitvloeier
uitvloe Pr22
uitvloei
• Obj. 4 = )ungaʗor
= nieuwe foraʗor
ʗor 100 (&
(C (100 gl
g/l imazalil)
imaz
mulering )ungaʗor
dubbele concentratie van
ungaʗor;
gaʗor; getest aan dubb
4 ml/l
• Obj. 5 = /una privilege
ivilege
ivil
ege (500
(50 g/l ʗuopyram) getest aan
dubbele concentratie
tie van 1 ml/l
• Obj. 6 = nieuw meeldauw/bladvlekkenziektemiddel
= Pr33
auw
• Obj. 7 = nieuw insecticide op basis van olie = Pr34
• Obj. 8 = nieuw Phytophthora-middel = Pr35
• Obj. 9 = oude Vydate CHL (250 g/l oxamyl), waarvoor
momenteel voor uitbreiding van erkenning wordt geijverd,
getest aan dubbele concentratie van 2 ml/l.
De middelen werden gespoten op 9 en 14 mei 2014 aan 10
l/are.
De tabel toont een overzicht van de testplanten met
aanduiding van waargenomen spuitschade en groeiremming. Plantsoorten zonder zekere spuitschade of remming
werden niet in de tabel vermeld; dit waren: Calathea ‘Roseo
picta’, Croton-soorten (‘Gold Star’, aucubifolia), Cordyli-
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V Fytotoxiciteitsproef met nieuwe middelen op groot assortiment

ne-soorten (‘Mike Silver’, ‘Gold compacta’, ‘Red star’),
Sempervivum, Crocosmia, Miscanthus, Cortaderia, Persicaria
en Cosmos. De plantsoorten staan gerangschikt naargelang
hun bedrijf van herkomst (zie volgnummer in kolom 1).
Overzicht schade per plantsoort (zie tabel 1)
Uit de resultatentabel blijkt dat in hoofdzaak 3 producten
niet veilig waren op heel wat plantsoorten, met name Pr32,

V Spuitschade bij Chrysant

19

Herkomst

Tabel 1: Overzicht schade per plantsoort

1

PLANTSOORT

ERGE SCHADE OF REMMING

OOK ZEKER SCHADE OF REMMING

Crassula arborescens

obj 2: schade

obj 8: schade

Cotyledon

obj 2: schade

obj 4: schade, obj 8: schade

Kalanchoë pumila

obj 2: schade

Sedum rosea

obj 2: schade

Echeveria ‘Perl von Nurnberg’

obj 2: schade

obj 4: schade, obj 7: schade
obj 4: schade, obj 8: schade

Scindapsus ‘Marble Queen’
2

Dieffenbachia ‘Camilla’

obj 3: groeiremming, obj 4: groeiremming
obj 6: groeiremming

obj 3: groeiremming

Chlorophytum comosum
Polyscias balforiana (op stam)
Fargesia

5

6
7

Phalaenopsis

obj 3: groeiremming , obj 8:
8 groeiremming
objj 8: schade, obj 9: sch
schade

Cordyline ‘Kiwi’

obj 8: schade

%egonia semperɑorens
‘Super Olympia White’

obj 2: schade, groeiremming,
obj 3: groeiremming, obj 6: groeiremming,,
obj 7: schade, obj 8: schade

obj
bj 4: schade

Lobularia ‘Snow crystal’ = Alyssum

obj 2: schade, obj 4: schade, groeiremming,
mming,
obj 6: schade, obj 8: schade, groeiremming
mming

obj 3: g
groeiremming, schade

Antirrhinum ‘Summer mix’

obj 2: schade, groeiremming, obj 4: schade
ade

obj 3: groeiremming, schade

Salvia splendens ‘Coral nymph’

obj 3: groeiremming, obj 8: schade
schad

obj 2: groeiremming, schade,
obj 4: groeiremming, schade

Tagetes ‘King oranje’

obj 4: schade, obj 8:: schade, groeiremm
groeiremming,
obj 9: schade

obj 3: groeiremming, schade

Verbena ‘Quarz red white eye’

obj 2: schade, obj
groeiremming,
bj 3: schade, groe
obj 4: schade,
hade, groeiremming, obj 8: schade

Coleus ‘Wizard mix’

obj 3: groeiremming,
eiremming
obj 8: schade,
chade, groeiremming

Impatiens walleriana ‘Cupido
oranje’

obj 2: schade, groeiremming,
groeiremm
obj 3:: groeiremming,
schade, obj 4: schade,
groeirem
obj 8: schade, groeiremming
g
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4

obj 3: groeiremming
emming

obj 4: groeiremming
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3

obj 2: schade,
obj 3: groeiremming
mming

obj 4: groeiremming

Tagetes tennifolia ‘Starʖre mix’

obj 8: schade
scha

obj 3: groeiremming, obj 4: schade

Zinnia ‘Profusion double mix’

obj 8: schade,
schad groeiremming

obj 2: groeiremming,
obj 3: groeiremming, obj 9: schade

Petunia ‘Limra white’

obj 4: schade

obj 2: schade, obj 5: schade

Hedera canariensis
riensis ‘Montgomery’

obj 4: groeiremming

obj 2: schade, obj 6: groeiremming,
obj 7: schade

Lagerstroemia
mia

obj 2: schade

Laurus nobilis

obj 8: schade

Geranium ‘An Folkard’

obj 3: groeiremming

Spathiphyllum ‘Maracay’

obj 2: schade, groeiremming,
obj 8: groeiremming, obj 9: groeiremming

Calathea ‘Ruʖbarba’

obj 8: groeiremming

Bergenia ‘Ice Queen’

obj 2: groeiremming, obj 3: groeiremming

8

Geranium

obj 8: groeiremming, obj 9: groeiremming

obj 2: schade, obj 4: groeiremming

Impatiens ‘New Guinea’

obj 2: schade

obj 3: schade

Surɐnia ‘Giant purple’, ‘Blue
lavender’, ‘Purple glow’, ‘Purple
pink’, ‘Blue’, ‘Hot Pink’

obj 2: schade, obj 4: schade, obj 8: schade

Tagetes (oranje)

obj 8: schade

10

Azalea ‘Hellmut Vogel’

obj 2: schade, obj 8: schade

11

Chrysanthemum (cultivar 1 tot 9)

obj 4: schade, groeiremming, obj 8: schade

9

20

obj 3: groeiremming
obj 3: groeiremming
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V Salvia-planten zonder en met groeiremming; controle (links) - product x
(rechts)

V Fytotoxproef na samenzetten per plantsoort
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Proefresultaten in detail
Leden van PCS kunnen
proefdetails per product en per
en de proefdetai
proefdeta
plantsoort bekijken
kijken op ‘Fytotoxweb’.
‘Fytotoxweb Deze database is te
‘Fytotoxwe
raadplegen
(www.pcsierteelt.be). Zodra
n op
p de PCS-website
PCS-we
de middelen
elen erkend zijn voor
vo de sierteelt worden de resultaten zichtbaar.
htbaar.
Deelnemers
krijgen de resultaten automatisch
nemers
ers aan de proef
pro
pr
p e-mail.
per
ail. Ook
Oo u kan
ka gratis deelnemen met uw plantsoorschrijf nu
ten: ssc
u al
a iin voor de gewasveiligheidsproef van 2015
door
oor een
e e-mail te sturen naar marc.vissers@pcsierteelt.
bepaalde producten in de proef van 2015
be. Zou je graag
gr
g
getest
etest willen zien, geef ook deze nu al door!

V Spuitresidu bij Begonia semperɑorens

Fungaʗor 100 EC en Pr35. Deze producten gaven
n eveneens
neens
groeiremming op meerdere planten, maar de combina
combinatie
Pr21+Pr22 veroorzaakte in de meeste gevallen
allen de sterkste
groeiremming, die bij sommige plantsoorten
orten (kruidachtigen) vaak positief werd beoordeeld. Storend
d spuitresidu
werd vooral waargenomen na behandelingen
andelingen
en met Pr33,
Pr
en
in iets mindere mate met Luna privilege.
ge. Sommige pro-

De proef
Deze
pro kwam tot stand dankzij de interesse van diverse
en fytoʖrma’s. Q
t
telers
Onderzoek met steun van de Vlaamse Overheid, de Europese Unie, het agentschap voor
Innovatie door Wetenschap en Technologie, de Provincie Oost-Vlaanderen, Boerenbond,
AVBS dé sierteelt- en groenfederatie, de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en
Plantkunde en KBC Bank & Verzekering.

STUDIEDAG

ORGANISATIE
E EN INNOVATIE
INN
OP HET SIERTEELTBEDRIJF
Vrijdag 10 oktober
ber 2014 - 15.30 u
Proefcentrum voor Sierteelt,
Sierteelt Schaessestraat 18, Destelbergen

De recente economische
omische evo
evoluties maken dat sierteeltbedrijenefʖ
ven zowel zeer kostenefʖcint
als wendbaar moeten zijn. Hierbij kunnen we veel leren uit andere sectoren. In industriële
productie bestaat een techniek om alle processen voortdurend
te verbeteren en in te spelen op de markt: Lean Agility. Kom
kijken en verneem hoe je goed gewapend in de markt kan
staan en deze procesinnovatie op je bedrijf implementeert.
Zowel voor proces- als productinnovatie kan je beroep doen op
subsidiekanalen. We geven je een overzicht.
Eveneens tonen we deze namiddag een voorbeeld van duurzame innovatie: de beheersing van spoelwater en reststromen
van gewasbescherming. We leggen uit hoe je spoelwater beperkt en verwerkt, en tonen de nieuwe bioremediatiesystemen
op het PCS. Na de studiedag kan je napraten bij een drankje.
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Programma
15.30 u Ontvangst
16.00 u ‘Wij zijn Toyota niet’, Lean Agility op maat van de
KMO
Luc Chalmet (UGent, UAntwerpen)
16.45 u Innovatiesubsidies voor KMO’s, een overzicht
Peter Goeman (Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen)
17.00 u Ervaring met innovatiesteun op sierteeltbedrijf
Luc Block (Jules Block NV)
17.10 u Spoelwater beperken en verwerken:
12 jaar onderzoek in een notendop
Els Pauwels (PCS)
17.30 u Ingebruikname van een nieuwe fytobak en
bioʖlter op het PCS
18.00 u Receptie
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht vóór 7 oktober 2014 via www.pcsierteelt.be of 09 353 94 94.

21

