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IPM IN VRAAG EN ANTWOORD
6LQGV  VHSWHPEHU  NXQQHQ GH VLHUWHOHUV YLD KHW IPMVFRUHERUG YDQ KHW P&6 DIWRHWVHQ RI ]H
DO GDQ QLHW YROGRHQ DDQ GH IPMZHWJHYLQJ PHHU XLWOHJ RQGHUDDQ  EU ]LMQ DO YHHO UHDFWLHV
ELQQHQJHNRPHQ HQ WRW QX WRH VFRUHQ GH WHOHUV YULM JRHG TRFK EOLMIW PRQLWRULQJ HHQ PRHLOLMN SXQW LQ
GH RYHUVFKDNHOLQJ QDDU JH±QWHJUHHUGH EHVWULMGLQJ IQ GLW DUWLNHO JHYHQ ZH HQNHOH WLSV RP ]R
HIʖFLQW PRJHOLMN DDQ GH VODJ WH JDDQ PHW PRQLWRULQJ
Verónica Dias, foto’s PCS

VRAAG: ZIJN ER BEGINNERSTIPS VOOR EEN GOEDE MONITORING?
0onitoring vormt Ge bDViV vDn een eIʖFinte geZDVbescherming. Je kan een probleem pas aanpakken als je weet
wat het probleem is: meten is weten. Hier geven we kort
enkele tips voor een vlotte monitoring in je gewas:
1)Herken het probleem: het is belangrijk om de voor je
teelt belangrijke ziekten, plagen en nuttigen te kennen.
3as als je weet wat je kan en moet zien, kan je eIʖcint
scouten. Het PCS voorziet regelmatig cursussen en opleidingen in het herkennen van ziekten en plagen.
2)SFoXt eIʖFLnt: maak gebruik van hulpmiddelen: vangplaten (vliegende insecten), vanglampen (vlinders),
feromonen (wolluis), staalnames + microscoop (weekhuidmijten). Ook is een loep onmisbaar om de vaak
kleine insecten en mijten van elkaar te onderscheiden. Ze
helpen je om sneller te weten te komen of de plaag al dan
niet aanwezig is.
3)Scout gericht: weet waar je moet kijken om de voor jou
belangrijke plagen te ontdekken (zie schema): onderzijde
van het blad (mijten), bloemen (californische trips), bovenzijde van het blad (echinotrips), blad algemeen (rupsen, kevers, slakken), bladoksels (wolluis), uiteinde van
de stengel (bladluizen), bodem (sciara larven, schimmels,
aaltjes). Als je variëteiten of soorten hebt die gevoeliger
zijn, hou je die extra in de gaten.
4)Scout regelmatig: werk een systeem uit waardoor je
wekelijks op een vlotte manier door het gewas kunt gaan.
Plan dit in in de werkplanning zodat het niet vergeten
wordt. Op tijd behandelen is altijd efʖciënter dan achter
de feiten aan te lopen.
5)Registreer: noteer de resultaten en volg deze op in de
tijd. Werk bij voorkeur met een schema van de serre, zo
ontdek je snelst of de plaag uitbreidt of onder controle
is. Hou ook bij of de plaag alleen voorkomt of samen met
nuttigen of andere plagen. Zo kan je de meest efʖciënte
keuze maken qua bestrijdingsstrategie. Q

Wil je weten of je voldoet aan de IPM-wetgeving? Vul het
IPM-scorebord voor eind november in en we sturen zo snel
mogelijk een korte evaluatie van je antwoorden door. Het
IPM-scorebord online invullen kan via www.pcsierteelt.be.
Liever met pen en papier? Geef een seintje op 09 353 94 94.
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