WAARNEMINGS- & WAARSCHUWINGSSYSTEEM

BENT U OP DE HOOGTE VAN HET MEEST
EFFICIËNTE MOMENT OM DE BUXUSMOT
TE BESTRIJDEN?
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Vroegtijdig de plaag opmerken en op
het juiste moment behandelen is uiterst
belangrijk om deze plaag eIʖFint aan
te pakken. Belangrijk is dus dat je als
professional deze bestrijdingsmomenten
kent en er tijdig bij bent, want hoe later
in het seizoen, hoe moeilijker de bestrijding verloopt, aangezien generaties van
de mot meer door elkaar lopen.
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“Nog te weinig professionelen
en belanghebbenden weten
dat het cruciale moment voor
de bestrijding van de
Buxusmot bij het verschijnen
n
van de jonge larven is.”

VBuxusmot aanpakken als jonge larve is cruciaal
om schade in augustus te beperken.
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tot nu toe drie waarschuwingsbejaar to
richten voor deze plaag uit. Het eerste
rich
bericht werd op 3 mei verzonden, op het
b
moment dat de overwinterde rupsen hun
schuilplaats verlieten. De activiteit van
de overwinterde rupsen was in 2016 niet
zo groot en opvallend. Op 5 juli kwam er
een tweede bericht met de melding dat
de eerste jonge larven van een nieuwe
generatie uit de eitjes verschenen. Het
was belangrijk om bij het verschijnen
van deze jonge larven in te grijpen daar
dit het meest ideale bestrijdingsmoment
is en dat biologische bacteriepreparaten op dit moment het meest efʖcint
inzetbaar zijn. Nog te weinig telers,
tuinaannemers en belanghebbenden
weten dat dit het cruciale moment is
voor de bestrijding. Daar schade van
deze jonge rupsen op dat moment moeilijk waar te nemen is, heeft men vaak
nog te weinig aandacht voor deze plaag.
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Liesbet Van Remoortere

Hierdoor gaat men de aanwezigheid
van de rupsen pas laattijdig opmerken,
voornamelijk in augustus wanneer plots
enorme vraatschade van de grotere
rupsen te zien is. Schade in die periode
kan echter beperkt worden door reeds
eerder de plaag te bestrijden zoals we
adviseerden. Wie reeds een behandeling
toepaste in juli zal geen tot beperkte
schade kunnen vaststellen in augustus
en kan zo de generaties en de plaag
onderdrukken. Op 9 augustus werd nog
eens een waarschuwing uitgeschreven aangezien de schade door grotere
rupsen bij niet behandelde aantastingen
opliep en bestrijding nog mogelijk was
daar de rupsen nog niet verpopten. Eind
augustus - begin september gaat de
verpopping van start en is een bestrijding niet meer efʖcint. $fhankelijk
van de weersomstandigheden zal een
laatste bestrijding eind september begin oktober al dan niet nog efʖcint
zijn. Het Waarschuwingssysteem duidt je
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dit laatste en de andere ideale bestrijdingsmomenten voor de buxusmot aan.
Voorspellen wanneer het ideale bestrijdingsmoment precies is, blijft moeilijk.
Als teler of tuinaannemer aansluiten
bij het systeem om weet te hebben van
deze bestrijdingsmomenten is een must.

Bij vragen over de bestrijding van de
buxusmot en/of andere ziekten en
plagen kan je steeds advies vragen via
waarschuwingen@pcsierteelt.be of
09 353 94 70. Q
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AZALEA EN RHODODENDRON

LOPENDE PROEVEN AZALEA IN BEELD
D
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RESTWATER MILIEUKUNDIG VERANTWOORD AFZETTEN
Vooraleer het restwater te lozen, proberen we het N- en
P-gehalte zo laag mogelijk te krijgen. Het N-gehalte gaat
goed omlaag via het 2-trapsrietveld van het PCS. Maar voor de
verwijdering van fosfor hebben we langer moeten zoeken naar
een oplossing. Die vonden we via het FOSCAP-project in een
innovatieve fosfaatʖlter. Naast IOCS Iron Oxide Coated Sand
korrels wordt er bij de drinkwaterbereiding ook een steekvast
as
ast
ijzerslib gevormd. Wanneer dit slib tot een granulaat wordt
ordtt

RELATIE
N-BEHOEFTE EN BALLASTZOUTEN IN DE TEELT
R
RELAT
VAN
V AZALEA
De
D N-behoefte en de N-opname bij H. Vogel en de latere soort
Tamira worden doorheen de teelt opgevolgd met behulp van
lysibakken, analyses en metingen (binnenteelt). Dit om een
nog betere afstemming te bekomen in relatie tot de bemestingsbehoefte.

BESTRIJDING VAN AZALEAMINEERMOTTEN
De azaleamineermot kan serieuze schade aanrichten en de
bestrijding ervan is niet evident. Daarom werd er op het PCS
een chemische bestrijdingsproef uitgevoerd met 10 verschillende insecticiden en werd de efʖcintie van de verschillen-
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