AZALEA EN RHODODENDRON
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duurzame koolstofbronnen voor enerzijds de grondgebonden sierteelt, waarbij de mineralisatie en de stikstofvrijzetting kan gestuurd worden in functie van de teelt, en anderzijds als bijmenging bij turf.
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THEMA GEWASBESCHERMING
4. Bestrijding van azaleamineermotten
De azaleamineermot kan serieuze schade aanrichten en
de bestrijding ervan is niet evident. Daarom wordt er op
het PCS een chemische bestrijdingsproef uitgevoerd met
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YHUVFKLOOHQGHLQVHFWLFLGHQHQZRUGWGHHIʖFLQWLHYDQ
de verschillende middelen bekeken. Er worden tellingen
uitgevoerd op de larven en op de adulten.
5. Mogelijkheden van geïntegreerde bestrijding voor de
binnen- en buitenteelt van azalea
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Rhododendron, Erica en Azalea. PlantTrust
PlantTru werd manugrond.
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Deze proef is een vervolg op de proef die de voorbije 2 jaar
werd uitgevoerd. Er wordt getracht zoveel mogelijk geïntegreerd te telen. Tweewekelijks wordt er op dinsdag gescout.
Het teeltschema voor een geïntegreerd geteelde partij
azalea’s wordt verder geoptimaliseerd. Deze proef wordt
uitgevoerd in samenwerking met het demonstratieproject
'Monitoring in de glastuinbouw: hét basisinstrument voor
HIʖFLQWHJH±QWHJUHHUGHEHVWULMGLQJ 
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6. Screeningsproeven met uitvloeiers in voorbereiding
ing van
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Hicure is een plantversterkend middel. Deze biostimulant
bestaat uit aminozuren die de natuurlijke processen in
de plant moeten stimuleren en daarmee de opname van
YRHGLQJVVWRIIHQKHWHIʖFLQWJHEUXLNYDQYRHGLQJVWRIIHQHQ
de tolerantie voor abiotische stress en/of gewaskwaliteit
moeten verbeteren. Hicure wordt toegepast de dag voorafgaand aan een rembeurt.
9. Uittesten van alternatieven voor chloormequatchloride
als remmiddel bij azalea
In de azaleateelt wordt op vandaag vooral geremd op basis
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In de azaleateelt wordt op vandaag vooral geremd op basis
YDQFKORRUPHTXDWFKORULGHHQSDFOREXWUD]RO'HKXLGLge remmiddelen hebben minder vat op deze kunstmatig
versnelde overgang van vegetatieve naar generatieve fase.
Om de werking ervan te verbeteren worden andere, betere
producten uitgetest met een uitvloeiende werking.
7. Uittesten van de effectiviteit van PlantTrust bij Ericaceae
PlantTrust is het eerste erkende middel dat gebruik maakt
van de CRC-technologie ontwikkeld om planten te beschermen tegen Phytophthora cinnamomi. De proef wordt
uitgevoerd op verschillende gewassen Ericaceae: Calluna,
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echter steeds meer geremd en de huidige remmiddelen
hebben minder vat op deze kunstmatig versnelde overgang
van vegetatieve naar generatieve fase. Daarom rijst de
vraag naar volwaardige alternatieve remmiddelen.
10. Fytotoxiciteitsstudie voor verschillende gewasbeschermingsmiddelen op o.m. azalea
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In opdracht van 2 fytobedrijven en op vraag van de Technische Comités van het PCS worden 5 veelbelovende gewasbeschermingsmiddelen, die hun effectiviteit hebben
bewezen in andere sectoren, getest in een selectiviteitsproef (fytotoxiciteit) bij vijf sierteeltgewassen (Pelargonium,
Azalea, Waldsteinia, Buxus en Chamaecyparis) in GEP-opstelling om een algemene erkenning in de sierteelt te
bekomen.
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Voor u gekiekt!
Vo

Een paar van deze gele vlekken op Hedera kan geen
kwaad, zijn het er echter te veel dan zal de plant beetje bij
beetje achteruit gaan. Weet je welke beschadiger het is?
Dan kan je gericht ingrijpen!
Meer inlichtingen via waarschuwingen@pcsierteelt.be of
09/353.94.70.

Foto: 25 augustus 2015
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