baar” is, meebrengen dat het toestel op
230 V zich in de nabijheid en in contact
met het zwembadwater bevindt wat het
risico op onveiligheid voor de gebruiker
verhoogt.
Zo is er een aanzienlijk risico voor een
elektrische schok. In deze gevallen wordt
het toestel gevaarlijk, zelfs indien het
conform de toepasbare norm is, namelijk
het bijzondere gebruik ervan in een verplaatsbare installatie met een zwembad.

Indien de kit elektrische toestellen bevat,
gevoed op 230 V, is het aan te raden goed
na te gaan of ze een veiligheidsniveau
met een zeer lage veiligheidsspanning
hebben (te herkennen aan een stekker
met differentieel van 30 mA enz.). Vraag
het bij twijfel na bij de vertegenwoordiger
van de fabrikant.
Voor afzonderlijk aangekochte elektrische toestellen moet dezelfde redenering als voor de zwembadkit gevolgd
worden. O

(*) Meer informatie op de website
van de FOD Economie:
• http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/energie/elektriciteit/
controle_installations/
• http://economie.fgov.be/nl/binaries/Zwembaden_en_elektrische_
toestellen_informatienota_tcm325130076.pdf
< Willy De Geest
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In Tuinaannemer nr. 6 van juli 2015 verscheen reeds een
artikel over de meerwaarde van onderzoek naar groentoepassingen op het PCS. Hier werden de doelstellingen en
visie bij de verdere uitbouw van de Afdeling Groen toegelicht.
De voorbije jaren is er op projectmatige basis (met steun van
de Vlaamse overheid - Departement Landbouw en Visserij)
reeds een werking opgebouwd met het project ‘Uitbouw van
vormingsactiviteiten en demonstraties voor de professionele
e
groenvoorziening’ en het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem (kortweg W&W). In dit artikel (deell 1)
worden de werkthema’s toegelicht en gevisualiseerd.
rd. Deze
ze
werkthema’s zullen vertaald worden naar de groensector
oensector
d.m.v. demonstraties, vormingsactiviteiten en
n
adviesverlening.

DEMONSTRATIE ZIEKTEGEVOELIGHEID
EID ROZEN
EN
Inhoudelijke uitwerking brochure
e Belgisch
isch rozensorti
rozensortiment

Voor het tweede jaar op rij wordt in het kader van de Stichting
Excellence Roses een sortiment van veelbelovende en internationale rozencultivars opgevolgd. Deze opvolging gebeurt op
basis van een internationaal vastgelegd standaardprotocol en
vindt plaats op twee locaties in België (PCS en Rivierenhof) en
vier locaties in Nederland. De rozen die voldoen aan vooropgestelde normen inzake duurzaamheid zullen internationaal
JHFHUWLʖFHHUGZRUGHQGRRUGH6WLFKWLQJ
GEBRUIKSWAARDEONDERZOEK BODEMBEDEKKERS
Door de steeds strengere reglementering inzake het gebruik
van herbiciden is er veel vraag naar planten met een onkruid-

Al 10 jaar wordt er op het PCS onderzoek uitgevoerd naar de
ziektetolerantie en de gebruikswaarde van Belgische rozenselecties. Dit leverde al heel wat praktijkgerichte resultaten op,
met geleidelijk een positieve invloed op de beschikbaarheid
van deze veelbelovende rozenselecties. De proefresultaten zijn
tot op heden gebundeld en te bestellen in rapportvorm (www.
SFVLHUWHHOWEHʁSXEOLFDWLHVʁUDSSRUWHQ 
De doelstelling is om dit werkjaar, in overleg met de Belgische
veredelaars, alle resultaten te synthetiseren in een brochure
en dit voor het volgende werkjaar.
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drukkend karakter. In samenspraak met de Belgische Vaste
Planten Vereniging (BVPV) werden 10 vaste planten geselecteerd. Deze soorten werden in 3 herhalingen aangeplant,
waar verschillende parameters opgevolgd worden: bodembedekkend en onkruiddrukkend vermogen, ziektetolerantie,
plantassociatie met heester en haag, woekerend vermogen en
weerstand tegen weerextremen. Op die manier wordt een ruim
beeld gevormd van de toepasbaarheid als bodembedekker.

een beter inzicht van zoutschade nagestreefd. Dit inzicht zorgt
voor een betere herkenning en detectie van zoutschade.
EURO-TRIALS – SORTIMENTSVERGELIJKING HIBISCUS SP.

BS

HERKENNEN EN DETECTEREN VAN ZOUTSCHADE BIJ LAANBOMEN

AV
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er Goossens
oossens en Liesbet
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Het gebruik van strooizouten in de winter zorgt plaatselijk voor
plantschade en zelfs plantsterfte in plantsoenen. In het Technisch Comité Groen werd de nood aan duidelijke herkenning
en detectie van zoutschade onderstreept. Door het sortiment
voor een tweede jaar op te volgen naar zouttolerantie, zouttransport in de plant en de invloed van zout op de plant wordt
ordt
rdt

Het sortiment van 60 Hibiscus-cultivars
scus-cultivars
scus
-cultivars wordt vverder opgevolgd in functie van hett internationaal same
samenwerkingsverband Euro-trials. Dit
houdt in dat dit
it samenwerkingsverband
samenwerkingsv
samenwerkingsverb
sortiment op analoge
aloge wijze vergeleken
vergeleke wordt in verschillende
Europese landen.
waardebepaling van de
den. Doel is om een brede
b
verschillende
bekomen en de invloed van de klimade soorten
oorten te be
bekome
tologische
waar te nemen. (vervolgt...) O
he
e omstandigheden w

WERKTUIGENDAGEN
GEN
OUDENAARDE

WERKTUIGENDAGEN
OUDENAARDE 26&27 SEPTEMBER 2015

26 EN 27 SEPTEMBER
ER

Praktische info
zaterdag 26 en zondag 27 september 2015,
van 09.00u tot 18.00u.
Terrein langs de N60 in Heurne (Oudenaarde)
Toegangsprijs: € 12, kinderen (-12j) gratis
Website: www.werktuigendagen.be Q
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Op zaterdag 26 en zondag 27
7 september
ember 2015 is Oud
Ouden
Oudenaarde
opnieuw het middelpunt van de Vlaamse
landbouwwereld.
aamse landbouww
Naast de expresweg N60
60 in Heurne vindt dan
da de 32
3 ste editie van
de Werktuigendagen
ernaar uit dat we
n plaats. “En het ziet ern
ernaa
opnieuw naar een
Annie De
n topeditie gaan”, aldus organisator
org
*URRWHɍ+HWDDQWDOLQJHVFKUHYHQʖUPDɋVOLJWQXDOKRJHUGDQ
DQWDOLQJHVFKUHYHQʖUPDɋV
WDOLQJHVFKUHYHQʖU
jaar geleden op
p hetzelfde mom
moment.”
Met bijna 200 exposanten
osanten en 7
70.000 bezoekers zijn de Werktuigendagen de voorbije
tot een niet te missen
e jaren uitgegroeid
uitge
DIVSUDDNYRRULHGHUHHQGLHDIʖQLWHLWKHHIWPHWODQGERXZ0HHU
GLHDI
dan 300 van de modernste machines demonstreren en werken
ter plaatse. De demonstraties, die plaatsvinden op een terrein
van ruim 120 hectare, zijn gegroepeerd rond 3 sectoren: akkerbouw, groenteteelt en de groensector. Bijna alle aspecten
komen aan bod: van het oogsten van gewassen over grondbewerking, onkruidbestrijding tot bemesting en landschapsonderhoud.

11

