vrij vlot, want al meer dan 50 leden
bevestigden hun principiële interesse
tot deelname. Voor de grotere bomen, maar ook voor de participatie
van snijbloementelers werden al heel
wat afspraken gemaakt. Om meer
duidelijkheid te scheppen over de
mogelijkheden voor de leden werd
een informatievergadering gepland
op 31 maart. Maar ook nadien kunnen
geïnteresseerde leden zich zeker nog
melden via Monica.Duerinck@avbs.be
of zich informeren via hun consulent
(dit tot 15 april).

Sectorbevraging IPM
Het onderzoek heeft de afgelopen
weken een sectorbevraging gedaan
naar de evolutie van de bedrijfstoepassing van maatregelen geïntegreerde
gewasbescherming (IPM). Directeur
Bruno Gobin van het PCS licht de
resultaten toe en stelt samen met het
Presidium vast dat de sierteeltsector
goede evolutiecijfers kan voorleggen
(begin 2013 en eind 2014). Daaruit
blijkt dat de sierteeltsector effectief klaar is voor IPM. Tegelijk blijkt
uit de bevraging dat er ook enkele
IPM-maatregelen zijn die meer aan-

dacht verdienen. Het Presidium kan
hiermee akkoord gaan, maar vraagt
ook blijvende aandacht voor haalbaarheid. Dit alles wordt besproken in een
aparte bijdrage elders in dit vakblad.
Tot slot licht Bruno de plannen voor de
bouw van nieuwe serres en bureaus
op het PCS toe. Op dit moment blijft
het wachten op finaal groen licht van
het financieringsdossier in de Vlaamse regering. Dit brengt onder meer de
planning van proeven na de zomer in
het gedrang. Het Presidium drukt dan
ook zijn hoop uit op een snelle oplossing in het belang van de sector. n
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ONDERZOEK NAAR INNOVATIEVE
SUBSTRATEN IN DUITSLAND

Willy De Geest

(veenmosveen). Dit veen wordt voornamelijk gekenmerkt door zijn waterabsorberend vermogen wat het typische
sponseffect geeft aan de potgrond.
In de proef werd uitgegaan van houtvezel van vooral grove den en spar.

Houtsnippers worden onder stoom
en druk bij meer dan 100°C uiteengerafeld. Door toevoeging van meststof of andere additieven worden de
chemische en fysische eigenschappen
verbeterd.
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Eén van de onderzoeksprojecten van
LVG Heidelberg verdiepte zich in het
gebruik van houtvezel als uitgangsmateriaal voor substraat. Houtvezel
komt qua structuur, kleur en voedingsgehalte zeer dicht bij witte turf
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Het proefstation LVG Heidelberg presenteerde op IPM Essen zijn onderzoek naar innovatieve
teeltsubstraten. Hier worden voornamelijk de mogelijkheden en grenzen afgetast bij gebruik van
deze alternatieve substraatstoffen. Houtvezel is hiervan een voorbeeld. Verder stelde LVG ook een
proef voor met Cyclamen geteeld in turfgereduceerde en turfvrije substraten en waarvan de
kwaliteit goed was.

Turfsubstraat

• 80% veenmosveen
• 20% zwarte turf

Gereduceerd
turfsubstraat

• 70% veenmosveen
• 30% houtsnippers

•
•
•
•

Turfvrij substraat
45% Cocosol
30% houtvezel
15% dennenschors
10% compost
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s Rhododendron in turfvrij substraat
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veen en 20% zwarte turf;
• een gereduceerd turfsubstraat: 70%
veenmosveen en 30% houtsnippers;
• een turfvrij substraat: 45% Cocosol,
30% houtvezel, 15% dennenschors
en 10% compost.

C

Houtvezel heeft als eigenschappen dat
het een hoog poriënvolume heeft en
een goede drainerende werking waarbij het zich goed laat wederbevochtigen. Het heeft een laag voedings- en
zoutgehalte en ook een geringe densiteit. Nadelen zijn dan weer de geringe
watercapaciteit, het snel inzakken, de
mogelijkheid van immobilisatie van de
stikstof en de matige buffering van de
pH-waarde.
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Voor de substraatsamenstelling is
een eenvormige kwaliteit van houtvezel belangrijk. Houtvezel wordt tot
een grootteorde van 30% aanzien als
een goede uitgangsbestanddeel van
substraat.
Het proefstation Heidelberg gebruikte
in een proef met cyclamen drie verschillende substraatsamenstellingen
met name:
• een turfsubstraat: 80% veenmos-

LVG Heidelberg besluit dat indien met
de specifieke eigenschappen van houtvezel en houtsnippers met betrekking
tot stikstofdynamiek en waterhuishouding rekening wordt gehouden, er in
houtachtige substraten vergelijkbare
kwaliteiten als in zuivere turfsubstraten kunnen geteeld worden. Zelfs een
volledig turfvrije productie is mogelijk
door een combinatie met andere uitgangsstoffen (cocos, schors, compost)
en een aangepast water- en voedingsmanagement. n
Onderzoek uitgevoerd door
• Hochschule Weihenstephan-Triesdorf: Frau
Prof. Elke Meinken und Frau Dr. Susanne
Amberger
• Landwirtschaftskammer Niedersachsen:
Herr Michael Emmel
• LVG Heidelberg: Frau Barbara Degen und
Herr Robert Koch
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