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Het AlterIAS-project promoot met de campagne ‘Plant
Anders’ de Gedragscode invasieve planten bij de groensector.
Op het PCS werd een demotuin met alternatieve, niet-invasieve planten aangelegd.
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De laatste jaren wordt het aanplanten van autochtoon
materiaal meer en meer gepromoot in het buitengebied. In
deze proef wordt een vergelijkende studie uitgevoerd naar de
performantie (op vlak van groei, ziektegevoeligheid, fenologie,…) tussen autochtoon en niet-autochtoon plantmateriaal.
Volgende soorten worden opgevolgd: Cornus sanguinea, Rosa
canina, Alnus glutinosa, Carpinus betulus.
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Bedrijven met een ontsmettingssysteem van 3 jaar of jonger,
kunnen ook dit jaar hun systeem laten opvolgen door het
PCS. De telers worden de bladloktoets aangeleerd en
worden voorzien van het nodige materiaal. Regelmatig
krijgen ze een SMS om de blaadjes in hun citernen te hangen
en een viertal dagen later worden de citernen door iemand
van het PCS gecontroleerd.
Chemische bestrijding van Salix caprea bij azalea en
Rhododendron
Binnen de azalea- en Rhododendron-teelt is onkruidbestrijding op de potten (containers) een lastige opgave. De
fytotoxiciteit, die vele herbiciden veroorzaken wanneer op de
planten wordt gespoten, kan dramatische gevolgen hebben.
Nochtans is onkruid wieden binnen deze teelten één van de
meest arbeidsintensieve en tijdrovende werkzaamheden.
Samen met ir. Frans Goossens werd door het PCS een proef
uitgevoerd met enkele herbiciden op een praktijkbedrijf. De
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resultaten zijn veelbelovend. Volgend seizoen wordt nogmaals een screening uitgevoerd om het seizoen erna een
GEP-proef uit te voeren die kan leiden tot erkenning van de
geteste producten in de sierteelt.
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Screeningsproeven in voorbereiding van GEP-proeven ter
erkenning van groeiregulatoren in de azaleateelt
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hiervoor wordt volgend jaar nog een tweede screening
uitgevoerd om in 2014 dan een GEP-proef voor erkenning uit
te voeren.

Uittesten van natuurlijke vijanden ter bestrijding van
weekhuidmijten bij azalea
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Mogelijkheden van geïntegreerde bestrijding voor de
binnenteelt van azalea
In twee afdelingen in de azaleaserres van het PCS worden
proeven uitgevoerd om geïntegreerde bestrijding te vergelijken met chemische bestrijding. Tegen 2014 dienen alle
teelten uitgevoerd te worden volgens een geïntegreerde
plaagcontrole. Dit houdt in dat men verplicht is een combinatie van verschillende technieken te gebruiken voor plaagcontrole, met de nadruk op methodes die het minste nadeel
berokkenen aan het milieu en de grootst mogelijke specificiteit hebben voor de te bestrijden plaag.
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In het kader van een provincieproject lopen in de periode
april tot en met oktober 2012 opnieuw op een beperkt
aantal bedrijven, in samenwerking met Koppert, testen
rond het inzetten van natuurlijke vijanden ter bestrijding
van weekhuidmijten in azalea. Op het PCS loopt momenteel
in samenwerking met Syngenta Bioline, Biobest en Koppert
een proef met diverse natuurlijke vijanden. Tijdens de
najaarsrondgangen van het PAK worden heel wat vooruitstrevende azaleabedrijven bezocht. Allen hebben de
mogelijkheid stalen ter controle van weekhuidmijten te
laten analyseren in het kader van een IWT-project rond
weekhuidmijten. Meer info hierover kan men bekomen bij
bart.vandelsen@pcsierteelt.be.
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gebeuren met de planten die door de telers worden binnengebracht. De bloeiproeven zullen zoals steeds telkens in het
begin van de maand starten. De proeven worden georganiseerd in augustus, september, oktober, november, december,
januari en februari.
IWT-bloeikwaliteit
Het IWT-project rond bloeikwaliteit bij azalea loopt bijna op
zijn einde. In dit werkjaar werd de invloed van licht en
fotosynthese op de bloei van azalea’s verder onderzocht.
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Optimalisatie van assimilatiebelichting bij de forcerie van
azalea
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In 2012 wordt verder gezocht naar het ideale lichtrecept
ichtrecept voor
de forcerie van azalea’s. Daarnaast zullen in
n het kader van de
bloeiproeven van het PAK een aantal proeven
even met LED’s
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Op 26 juni 2012 vond de derde Europ
Europese
leine
eine Teelten
Tee
– SierWerkgroep rond 'Kleine
rkgroep telt
teelt' plaats. Deze werkgroep
vertegenwoordigers uit diverse landen:
Nederland, Frankrijk, Engeland,
Duitsland, Italië, Denemarken, Zweden,
Luxemburg, Spanje,... Doel van deze
sierteeltwerkgroep is het versneld
bekomen van erkenningen voor gewasbeschermingsmiddelen over de verschillende lidstaten heen door samenwerking rond verschillende dossiers.
In de derde vergadering werden een
aantal concrete vragen en problemen
besproken die aan de fyto-industrie en
collega-onderzoekers uit de verschillende landen zullen worden overgemaakt. Voor bepaalde ziekten en plagen

zoeken we experimentele resultaten op
GEP-niveau om erkenningsaanvragen te
ondersteunen, maar anderzijds zijn er
een aantal ziekte- en plaagproblemen
waarvoor dringend nieuwe actieve
stoffen nodig zijn.
Hiernaast werkten we verder aan de
oplijsting van erkende middelen in de
verschillende landen, dit in het kader
van de mogelijkheid tot wederzijdse
erkenningen. Waar we in de voorgaande
vergadering de middelen met erkenning
tegen trips, wittevlieg, wolluis, witziekte,
bladvlekken en wortelziekten bespraken, lag de focus van deze vergadering
op valse meeldauw, groeiregulatoren,
uitvloeiers en herbiciden.
Hiernaast werden ook veelbelovende

nieuwe middelen besproken die nog een
eerste erkenning in sierteelt binnen
Europa moeten krijgen. Wordt vervolgd!

