weekhuidmijt-vrij?’. Wil je ook zo’n
poster aan de muur op jouw bedrijf?
Contacteer ons via info@pcsierteelt.
be of 09 353 94 94, en wij bezorgen jou
met plezier een exemplaar. Voor meer
details of vragen over de onderzoeksresultaten van het afgelopen weekhuidmijtenproject kan je terecht bij
els.mechant@pcsierteelt.be. Binnen
het kader van het lopende demonstratieproject van de Vlaamse Overheid ‘Monitoring in de glastuinbouw:

K«WEDVLVLQVWUXPHQWYRRUHIʖFLQWH
geïntegreerde bestrijding’ is joachim.
audenaert@pcsierteelt.be (09 353 94
71) het nieuwe aanspreekpunt voor al
jouw praktische vragen rond weekhuidmijtdetectie.

Onderzoek i.h.k.v. het IWT-project 'Plantresistentie tegen Polyphagotarsonemus latus (Acari:
Tarsonemidae) in de sierteelt'

Onderzoek met steun van de Vlaamse Overheid, de
Europese Unie, het agentschap voor Innovatie door
Wetenschap en Technologie, de Provincie Oost-Vlaanderen, Boerenbond, AVBS dé sierteelt- en groenfederatie, de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en
Plantkunde en KBC Bank & Verzekering.

Tot slot nog een welgemeende dankjewel aan de telers die meewerkten aan
het IWT-project voor hun enthousiasme en hulp, en aan alle anderen voor
hun interesse! Q
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KAMERPLANTEN EN KNOLBEGONIA

RESULTATEN 2014-2015
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Nieuwe fungiciden worden in de gewasveiligheidsproeven
sproev
roev voor
or he
het bekomen van een
sierteelterkenning zeer grondig (conform GEP)
maar sle
slechts op 4 plantensoorten;
P) getest,
est, m
ma
sl
knolbegonia is daar niet bij. Daarom plannen
een extra test voor
en
n wij sinds 2014 jaarlijks
j
knolbegoniajongplanten. Hierbij worden zowel
middelen als middelen in
el de recent erkende
erke
aanvraag toegepast op begoniaplantjes
es in zaaikistjes.
zaaikistjes
Marc Vissers

Proefopzet
Deze proef wordt telkens uitgevoerd
oerd
als een demoproef met 10 objecten
jecten
n in
4 herhalingen (= 40 proefplots);
lots); elke
lke
proefplot is 1 zaaikistje van 36,5 x 46,5
cm. De 10 objecten zijn 9 proefmiddelen
roefmiddelen
die vergeleken worden
orden met een waterwater
behandeling (=
= positieve
ositieve referentie). In
de 4 herhalingen
we
e een
e lichte
en
n leggen
le
w

variatie,
ariatie, m
met nam
name begoniaplantjes van
2 cultivars
cult
in 2 verschillende groeistadia.
a
producten in dit soort proef worden
De pr
1x gespoten aan een dubbele dosering: in 2014 was deze dubbele dosering toegepast door te spuiten met de
dubbele concentratie van de hoogste

VBlok D - jongste ‘Pendula oranje’ (proef 2015)
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erkende dosering volgens Fytoweb; in
2015 (en ook de komende jaren) werd
daarentegen aan de normale concentratie gespoten, maar met een dubbele
hoeveelheid spuitvloeistof (20 l/are).
Middelen die bij dubbele dosering geen
schade geven, zullen in de praktijk ook
minder risico geven op fytotoxiciteit.

VBlok B - oudste ‘Pendula oranje’ (proef 2015)
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Proef 2014
Een proef met 9 fungiciden werd opgezet op de testgewassen Begonia 'Dubbel
scharlaken' en 'Pendula roos', beiden
van 2 verschillende leeftijden.
• herhaling A = dubbel scharlaken
gezaaid op 06/02/14 (week 6)
• herhaling B = dubbel scharlaken
gezaaid op 06/03/14 (week 10)
• herhaling C = pendula roos gezaaid
op 06/02/14 (week 6)
• herhaling D = pendula roos gezaaid
op 06/03/14 (week 10)
Deze 9 fungiciden waren 3 middelen

tegen blad- en takphytophthora en/of
valse meeldauw (Fenomenal, Previcur
Energy en Revus), 1 Phytophthora-middel (Pr 35), 4 witziektemiddelen (Luna
3ULYLOHJH2UWLYD7RS)XQJDʗRU(&
en Pr 33) en een middel tegen bladvlekken en Fusarium (Pr 41). De middelen
werden gespoten op 29/04/14 (week 18)
aan de dubbele concentratie en met een
hoeveelheid spuitvloeistof van 10 l/are.
De planten werden gekeurd op 09/05/14
(week 19).

Tabel 1 toont de resultaten per product:
• Volledig veilige producten waren

)XQJDʗRU(&/XQD3ULYLOHJH
Revus en het nog niet erkende Pr 35
(Phytophthora-middel).
• Gewasschade was er vooral met de
hoge spuitdosering van Fenomenal
(vooral bruine bladrandjes, zie foto),
maar ook met Ortiva Top (vooral bruine bladplekken, zie foto) op de jongste
planten.
• Groeiremming was er met alle triazolen (vooral Pr 41, maar ook Ortiva
Top, Pr 33) en eveneens met Previcur
Energy bij de cultivar 'Dubbel scharlaken', en bij 1 van de 4 Fenomenal-objecten.

TABEL 1: Proefproducten en keuringsresultaten van schade en groeiremming bij de proef van 2014

6% fenamidone
+ 60% fosethyl

strobilurine
IRVʖHW

sierteelt, als bespuiting:
blad/takphytophthora
valse meeldauw

3

)XQJDʗRU(&

100 g/l imazalil

imidazolen

sierteelt ob**: witziekte
begonia ob**: witziekte
Botrytis

4

Luna Privilege

JOʗXRS\UDP

benzamide

sierteelt ob**:
witziekte
Botrytis

5

Pr 33

6

Ortiva Top

7

Pr 41

8

Previcur Energy

9

Pr 35

10

Revus

spuiten
ten
0 l/are
10

500 g*

spuit
spuiten
10 l/are

00 ml*
400

spuiten
spu
10 l/are

100 ml*

spuiten
10 l/a
l/are
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niet sierteelt:
oes
oest,
witziekte, roest,
kenziekte
nziekte
bladvlekkenziekte

200 g/l azoxystrobine
+ 125 g/l difenoconazool

strobilurine
triazolen

eelt:
sierteelt:
witziekte, roest,
ekkenziekte
bladvlekkenziekte

2 ml*
200

niet siertee
sierteelt:
Fusarium
bladvlekkenziek
bladvlekkenziekte

310 g/l fosethyl
+ 530 g/l propamocarb

VʖHW
IRVʖHW
carbamaatt

sierteelt:
blad
blad/takphytophth
blad/takphytophthora
Pythiu
Pythium

500 ml*

niet siertee
sierteelt:
Phytoph
Phytophthora

ipropamid
mid
250 g/l mandipropamid

mand.
mid
zuuramide

s
sier
sierteelt:
b
blad/takphytophthora
valse meeldauw

120 ml*

C

A

BD

spuiten
10 l/are

spuiten
10 l/are

B

C

spuiten
10 l/are

BD

BD

C

Zware

Fenomenal

-----

Lichte

2

-----

wijfel
Twijfel

water

Zwa
Zware

Pos. referentie

Lich
Lichte

1

Erkenning tegen

Twijf
Twijfe
Twijfel

Actieve stof

Toegepaste
dosis

Handelsnaam

Groeiremming

AV
BS

Chemische
groep

Obj

Toegepaste
concentratie*
(g of ml/100 l)

Spuitschade
chad

AB

BCD

A

B

A

spuiten
10 l/are
spuiten
10 l/are
spuiten
10 l/are

A = oude ‘Dubbel scharlaken’,
aken’, B = jonge ‘Dubbel schar
scharlaken’, C = oude ‘Pendula roos’, D = jonge ‘Pendula roos’
* let op: dit zijn dubbele
sierteelt ob = sierteelt onder bescherming - vette rode code = zware schade of remming
ele concentraties! - ** siertee
sierteel

Proef 2015
Een proef met 9 fungiciden werd opgezet op de testgewassen Begonia 'Dubbel
oranje' en 'Pendula oranje', beiden van
2 verschillende leeftijden.
• herhaling A = dubbel oranje gezaaid
op 23/02/15 (week 9)
• herhaling C = dubbel oranje gezaaid
op 15/03/15 (week 11)
• herhaling B = pendula oranje gezaaid
op 23/02/15 (week 9)
• herhaling D = pendula oranje gezaaid
op 15/03/15 (week 11)

VBruine randen op ‘Dubbel scharlaken’ bij
Fenomenal (proef 2014)
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VBruine plekken bij ‘Dubbel scharlaken’ bij
Ortiva Top (proef 2014)

Zes fungiciden werden toegepast via
bespuiting aan de normale concentratie, maar met 20 l/are; dit waren 3
blad- en takphytophthora-middelen
(Valbon, Ranman Top en Epok 600 EC),
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TABEL 2: Proefproducten en keuringsresultaten van schade en groeiremming bij de proef van 2015

2

Pr 92****

3

Fenomenal

4

Pr 63****

5

Ranman Top

400 g/l
cyazofamide

cyanoimidazole

sierteelt:
blad/takphytophthora
valse meeldauw

6

Valbon

1,75% benthiavalicarb
+ 70% mancozeb

CAA-fungicide
dithiocarbamaat

sierteelt:
blad/takphytophthora
valse meeldauw

7

Epok 600 EC

JOʗXD]LQDP
+193,6 g/l metalaxyl M

2,6 dinitro-aniline
acylalanine

sierteelt:
blad/takphytophthora
valse meeldauw

8

Pr 33

9

Ortiva Top

10

Pr 76***

----nergens erkend als aangieting

6% fenamidone
+ 60% fosethyl

strobilurine
IRVʖHW

2 g/m²

strobilurine
triazolen

sierteelt:
witziekte, roest,
bladvlekkenziekte

ABCD

B

B

beregening
200 l/are

B

A

50 ml

spuiten
20 l/are

AC

160 g

spuiten
20 l/are

C

C

AV
BS

200 g/l azoxystrobine
+ 125 g/l difenoconazool

ABCD

beregening
200 l/are

niet sierteelt als aangieting:
wortelphytophthora
Pythium

niet sierteelt:
witziekte, roest,
bladvlekkenziekte

beregening
200 l/are
beregening
200 l/are

sierteelt, als aangieting:
wortelphytophthora
Pythium

50 ml

100 ml

sierbomen & heesters: witziekte, roest, Cylindrocladium

Zware

water

Lichter

Pos. referentie

Twijfel

1

Groeiremming

Zware

Erkenning tegen

Lichte

Actieve stof

Twijfel

Handelsnaam

Toegepaste
dosis

Chemische
groep

Obj

Toegepaste
concentratie*
(g of ml/100 l)

Spuitschade

ABCD

spuiten
20 l/are

AB

iten
spuiten
0 l/are
20

A

D

ABCD

spuiten
20 l/are

D

B

ABCD

spuiten
spuiten
20 l/are
l/are

B

AC

CD

D
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A = oude ‘Dubbel oranje’, C = jonge ‘Dubbel oranje’, B = oude ‘Pendula oranje’,
je’, D = jonge
nge ‘Pen
‘Pendula o
oranje’
*** enkel erkend in de sierteelt voor sierbomen en heesters - **** enkel erkend
kend als
al
a bespuiting
puiting
itin - vette rode code = zware schade of remming

VBruinwitte verbrande
ande
nde plekken bij Pr 92 (proef
(pr
2015)

VVerbruiningen in het hart van de bladeren bij
Epok 600 EC (proef 2015)

VWitte spuitvloeistof bij Valbon die resulteert in
spuitresidu op de bladeren (proef 2015)

en 3 middelen tegen
egen
gen witziekte,
witziekte roest en/
of bladvlekkenziekte
Ortiva
e (waaronder
(waaro
Top, Pr 76 en Pr 33).
Drie fungiciden werden over
ve de planten
beregend met een gieter met 2 liter
spuitvloeistof/m², zonder af te gieten; dit
waren alle 3 Pythium- of Phytophthoramiddelen (Fenomenal, Pr 92 en Pr 63).
Alle toepassingen werden uitgevoerd op
22/04/15 (week 17). De planten werden
gekeurd op 04/05/15 (week 19).

Valbon, Ranman Top en Pr 76 waren
vrij veilig (hoogstens wat lichte remming).
• Sterke gewasschade (bruinwitte verbrande plekken of verbruining van het
hart van de bladeren, zie foto’s) was er
vooral met de toepassingen van Epok
600 EC en Pr 92, waarvan de werk]DPHVWRIʗXD]LQDPGHRRU]DDNLV
(Shirlan, met enkel de werkzame stof
ʗXD]LQDPJHHIWLPPHUVRRNVFKDGH
bij knolbegonia!); afgieten is een must
met dit product.
• Zware groeiremming was er met Epok
600 EC en Pr 92; lichte groeiremming
met alle triazolen (vooral Pr 33 en
Ortiva Top, en deels ook bij Pr 76).

• De plantkleur was donkerder in de
verschillende plots met Pr 92, Pr 33
(en Pr 76).
• Storend spuitresidu zagen we enkel
na bespuitingen met Valbon, ten gevolge van mancozeb.

Tabel 2 toont de globale proefresultaten
per product:
• Bijna volledig veilige producten waren
de aangietingen met Fenomenal en
Pr 63, maar ook de bespuitingen met
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Besluiten uit de twee proeven
Veilig voor knolbegonia waren bespuiWLQJHQPHW)XQJDʗRU(&/XQD
Privilege, Revus en Pr 35, evenals
aangieten met Fenomenal en Pr 63, en
waarschijnlijk ook bespuitingen met
Valbon, Ranman Top en Pr 76.
Gevaarlijk waren toepassingen met
Epok 600 EC, Pr 92 (net zoals eerder
ook Shirlan), en spuiten aan dubbele
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concentraties met Fenomenal en Ortiva
Top. Deze middelen gaven naast schade
ook groeiremming.
Verder dient men bij alle triazolen rekening te houden met lichte tot zwaardere
groeiremming (vooral Pr 41 en Pr 33,
maar ook bij Ortiva Top en ook Pr 76).
Proefresultaten op 'Fytotoxweb'

Leden van het PCS kunnen alle proefresultaten van de laatste jaren, per product, steeds raadplegen op het ‘Fytotoxweb’. Deze database vind je op de
PCS-website (www.pcsierteelt.be). De
resultaten worden zichtbaar vanaf dat
de middelen erkend zijn voor de sierteelt of voor een deel van de sierteelt.
Deze 2 proeven kwamen tot stand

dankzij de medewerking van teler Johan
Corijn en collega's Yvan Cnudde (Departement Landbouw & Visserij) en Willy
Van Loo (Intergrow). Q
Onderzoek met steun van de Vlaamse Overheid, de Europese
Unie, het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en
Technologie, de Provincie Oost-Vlaanderen, Boerenbond, AVBS
dé sierteelt- en groenfederatie, de Koninklijke Maatschappij
voor Landbouw en Plantkunde en KBC Bank & Verzekering.

PROEFVELDBEZOEKEN KNOLBEGONIA
Marc Vissers, Verónica Dias
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veldbezoek werden proefperceeltjes
an
met diverse bemestingsvarianten van
organische (groencompost, stalmest)
mest)
est)
en kunstmeststoffen (volleveldsdss of
rijenbemesting) getoond. Vervolgens
ervolgens
volgens
lichtte projectverantwoordelijke
delijke
e Verónica Dias ook het systeem
ee ‘werkzame
werkzame
kzam
stikstof’ toe dat vanaf
naff 2016 verplicht
plicht
cht
wordt. Met dit systeem,
ysteem,
m, dat enkel
en
de werkelijk vrijgegeven N en P in
rekening brengt,
veel
rengt,
gt, hebben de telers
tel
meer ruimte
uimte om extra bij te bemesten
beme
met kunstmeststoffen.
meststoffen. Q
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Op 11 augustus 2015 werd een proefveldbezoek voor de knolbegoniatelers
georganiseerd op de bedrijven van
Luc Coppieters (herbicidenproeven)
en Willy 't Jampens (bemestingsproeven). Allereerst werd een toelichting
gegeven bij de herbicidenproeven met
grassenmiddelen bij Luc Coppieters.
De verschillende proefobjecten werden mee gekeurd door de aanwezige
telers. Vervolgens werden in het kader
van het demonstratieproject 'Bemesting in de vollegrondssierteelt' de
bemestingsproeven bij Willy
't Jampens bezocht. Tijdens dit proef-
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ACTUEEL

ERKENNING VENZAR
AR 500 SC UITGEBREID
U
UITGE
DANKZIJ PROEVEN OP HET
PCS
Marijke Dierickx

7LMGHQVKHWYRRUMDDUZHUGGRRUKHW3&6HHQHIʖFLQDDUZHUGGRRUKHW3
DDUZHUGGRRUKHW3&
tie- én gewasveiligheidsproef
eiligheidsproef
iligheidsproef uitge
uitgevoerd in opdracht van
het Begrotingsfonds
In deze proef
sfonds
onds voor de Grondstoffen.
Grondst
ZHUGRQGHUPHHUGHHIʖFLQWLHYDQ9HQ]DU6&
JO
HUGHHIʖFLQWLHYDQ
UGHHIʖFLQ
lenacil) uitgetest op
in pot en in de vollep Fagus sylvatica
sylva
grond.
De proefbehandelingen werden
uitgevoerd op een gewas
we
in volle winterrust (februari). Venzar 500 SC had een hele
goede werking tegen straatgras (Poa annua) in pot, wilgenzaailingen, wilgenroosje en Parapluutjesmos (Marchantia
polymorpha). Vooral voor wilgenzaailingen zijn weinig andere middelen zo effectief en nog zo laat inzetbaar.
Ook werd de gewasveiligheid van Venzar 500 SC getest,
deze proef werd uitgevoerd met Rhododendron, Carpinus betulus, Chamaecyparis lawsoniana ‘Ellwoodii’, Fagus
sylvatica, Quercus robur en Spiraea japonica ‘Firelight’. De
proefbehandelingen werden uitgevoerd op een gewas in
volle winterrust (februari) en op een gewas in volle groei
(mei). Venzar 500 SC werd toegepast aan enkele en dubbele
dosering. Bij geen enkele plantensoort werd gewasschade
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vastgesteld als gevolg van de uitgevoerde proefbehandelingen. Er was ook geen groeiremming, op geen enkele van de
geteste gewassen.
Dankzij deze proeven kreeg Venzar 500 SC recentelijk een
erkenning voor het gebruik in sierbomen en -heesters ter
bestrijding van onkruiden en mossen (erkenningsnummer
9696P/B). Venzar 500 SC mag in open lucht bij niet grondgebonden teelt en onder bescherming toegepast worden
aan 1 l/ha, 1 toepassing. Er mag per 36 maanden maximaal 0,5 kg lenacil per ha gebruikt worden. Ook werd de
erkenning van Venzar (80% lenacil - erkenningsnummer
6188P/B) uitgebreid met dezelfde voorwaarden als voor
Venzar 500 SC. Q
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