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

Onderzoek met steun van de Vlaamse Overheid,
het Agentschap Innoveren & Ondernemen, de Europese
Unie, de Provincie Oost-Vlaanderen, Boerenbond,
AVBS, dé sierteelt- en groenfederatie en KBC Bank &
Verzekering.

AZALEA EN RHODODENDRON

LOPENDE PROEVEN AZALEA IN BEELD
D

BS
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m
me een overloop aan elkaar gekoppeld, waarin
beide bruinkoolbalen
werden gelegd. Het water stroomt er
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over. Voor de opvolging worden op regelgering snelheid
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analyses uitgevoerd.
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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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eerste moet de ʖrma de verkoop ervan in België ondersteunen. Ten tweede zijn er heel veel proeven nodig om de werkzaamheid ervan aan te tonen en dan nog wordt een uitvloeier
tot nog toe maar in 1 soort toepassing erkend.
In de azaleateelt wordt op vandaag vooral geremd op basis van
chloormequatchloride. Om de werking ervan te verbeteren,
worden additieven uitgetest met een uitvloeiende werking om
in combinatie toe te passen.

BS

de middelen geanalyseerd. Hierbij werden vooral de larven
geteld. Deze proef is net afgelopen en de resultaten worden
momenteel verwerkt.

UITTESTEN VAN DE PLANTVERSTERKENDE EIGENSCHAPPEN VAN HICURE
Hicure is een plantversterkend middel. Deze biostimulant
bestaat uit aminozuren die de natuurlijke processen in de
plant moeten stimuleren en daarmee de opname van voedingsstoffen, het efʖciënt gebruik van voedingstoffen en de
tolerantie voor abiotische stress en/of
moeten
of gewaskwaliteit
ge
verbeteren. Net als vorig jaar, worden
dit jaar verschillenrden
den ook d
de mogelijkheden van toepassingswijze
uitgetest
ngswijze
gswijze en dosissen
dos
ter stimulatie van groei en bloei.
loei.
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MOGELIJKHEDEN VAN GEÏNTEGREERDE BESTRIJDING
VOOR DE BINNEN- EN BUITENTEELT VAN AZALEA
Op het PCS wordt er tweewekelijks op donderdag gescout. Het
teeltschema voor geïntegreerd geteelde azalea’s wordt verder
geoptimaliseerd. Deze proef wordt uitgevoerd in samenwerking met het demonstratieproject 'Monitoring in de glastuinbouw hét basisinstrument voor efʖcinte geïntegreerde
bestrijding'.

UITTESTEN VAN ALTERNATIEVEN VOOR CHLOORMEQUATCHLORIDE ALS REMMIDDEL BIJ AZALEA

SCREENINGSPROEVEN
IN VOORBEREIROEVEN
OEVEN MET UITVLOEIERS
UITVLOEIER
UITVLO
DING VAN GEP-PROEVEN
P-PROEVEN
PR
De erkenning van
België is niet eenvoudig. Ten
an
n uitvloeiers in
i Belgi

Net als vorig jaar wordt er dit jaar een proef op azalea uitgevoerd met een aantal mogelijke alternatieven voor chloormequatchloride. Via plantmetingen wordt de groei opgevolgd,
alsook een aantal chlorofylmetingen voor de bepaling van de
bladkleur. Later zal de bloei in forcerie en huiskamer opgevolgd worden.
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Dankzij eerdere proeven zijn er al meer middelen erkend
tegen weekhuidmijten. Maar het onderzoek loopt verder, dus
werden er ook in 2016 een aantal nieuwere middelen getest
met hopelijk een effect tegen weekhuidmijten, zodat er later
opnieuw een GEP-proef kan uitgevoerd worden voor de erkenning ervan.

BEWORTELINGSHORMONEN

VB

SCREENING VAN NIEUWERE MIDDELEN TER BESTRIJDING
VAN WEEKHUIDMIJTEN BIJ AZALEA

STUDIEDAG PCS

rig
ht
A

Onderzoek met steun van de Vlaamse Overheid, het Agentschap Innoveren & Ondernemen,
emen,, de Europese Unie
U
Unie, de Provincie Oost-Vlaanderen,
Boerenbond, AVBS, dé sierteelt- en groenfederatie, en KBC Bank & Verzekering.

BELANG VAN CERTIFICERING VOOR
DE EXPORT VAN SIERTEELTPRODUCTEN
ELTPRODU

Donderdag 22 september 2016 | 15.00
00 u
aessestraat 18, 9070
9
Proefcentrum voor Sierteelt - Schaessestraat
Destelbergen
De export van sierteeltproducten is onderhevig aa
aan de
nationale regelgeving, maar kan ook extra eisen op
opgelegd
krijgen vanuit de exportlanden. Die vragen namelijk aantoonbare kwaliteit en onafhankelijke
elijke garanties vvoor de risicobeheersing van bepaalde
Tijdens deze
lde ziekten en plagen. T
hoe certiʖcerin
certiʖcering van
n kwaliteit en
studiedag gaan we na ho
gewasbescherming
ming de export in de sierteelt kan ondersteunen.
Van harte welkom.
m.
Deze studiedag wordt georganiseerd i.s.m. AVBS en VMS

Deze studiedag komt in aanmerking als vormingsactiviteit voor
de fytolicentie. Breng je identiteitskaart mee.
Meer info op www.fytolicentie.be

Inschrijven
Deelname is gratis, maar gelieve in te schrijven
vóór 19 september 2016 via www.pcsierteelt.be > agenda,
info@pcsierteelt.be of (09)353.94.94
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PROGRAMMA
15.00 u Ontvangst en inleiding
Bruno Gobin (directeur PCS)
15.10 u Invoering van kwaliteitszorgsysteem:
licence for export?
Liesbeth Jacxsens (UGent en Agro ABC)
16.00 u 8LWGDJLQJHQELMH[SRUWFHUWLʖFHULQJYDQ$*)
en plan van aanpak op basis van sectorgids
Veerle Van der Sypt (Fresh Trade Belgium)
16.20 u Export buiten de EU - Fytosanitaire eisen
van invoerende landen
Ilse Van Nerum (FAVV)
16.40 u Pauze
17.00 u %HGULMIVFHUWLʖFDWLHLQGHSULPDLUHVHFWRU
Tom Bolsens (CKCert)
17.20 u 036FHUWLʖFDWHQDOVEDVLVYRRUHHQPDUNWJHULFKWH
VMS-strategie
Hannes Buyle (VMS)
17.40 u &HUWLʖFHULQJHQSODQWHQH[SRUWZDWGLFWHHUWGH
markt?
Frank De Roo (Floréac)
18.00 u Afsluitende receptie
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