POTCHRYSANTEN

PROEFVELDBEZOEK POTCHRYSANT MET
AANDACHT VOOR PLANTKWALITEIT ÉN MILIEU
Op het PCS gaat heel wat aandacht naar duurzame bemesting in de sierteelt. Dit jaar werden
enNele bemestingsprReYen aangelegd bij pRtchr\santenbedrijI DataʗRr te Beselare. Het leeN Rns
een ideaal moment om de chrysantentelers uit te nodigen voor een proefveldbezoek. De regen, die
na een lange droge en warme periode eigenlijk meer dan welkom was, speelde die bewuste 15de
september toch wel even voor spelbreker.
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Liesbet Blindeman, Sandy Adriaenssens en Verónica Dias
Hou rekening met N-mineralisatie in de bodem!
In het kader van het demonstratieproject ‘Bemesting in de
vollegrondssierteelt: het totaalconcept gedemonstreerd!’ werd
voor het tweede jaar op rij een demoproef aangelegd waarbij
naast een niet-bemest object, stalmest, groencompost en minerale bemesting via puntbemesting werden gedemonstreerd.
Verschillen in groei bleken twee jaar op rij zeer beperkt. In
augustus was er visueel een duidelijke groeiachterstand waar
te nemen, maar momenteel lijkt deze eerder gering.
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Bij potchrysant leiden verschillen in bemesting minder vaak
tot opmerkelijke groeiverschillen in vergelijking met andere
sierteeltgewassen zoals knolbegonia en boomkwekerij. Dit is
s
allicht te wijten aan het feit dat de chrysanten in een substraat, voorzien van voedingsstoffen, worden opgeplantt en niet
iet
onmiddellijk in de bodem, zoals dat wel gebeurt voor
or andere
dere
sierteeltgewassen. In identieke proeven met knolbegonia
olbegonia
lbegonia worworden er dit jaar wel heel duidelijke groeiverschillen
illen
n vastgesteld.
vastgest
Tabel 1: Overzicht gedemonstreerde objecten
en

onbemest
Stalmest

18,9 ton/ha
/ha

Groencompost

8,9 ton/ha
18,9

Groencompost

36,7 ton/ha

Minerale bemesting

20 kg N/ha

Minerale bemesting
ing
ng
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Projectverantwoordelijke
Dias
oordelijke
ordelijke Verónica
Veró
Di benadrukte tevens
het belang van N-mineralisatie
mineralisatie in de bodem en het belang
mineralisa
van staalnames. Diverse
factoren die een invloed hebben op
rse factor
de mineralisatie werden besproken,
alsook het gebruik van
bes
groenbemesters.

Onderzoeksproject naar duurzame stikstofbemesting
Aansluitend gaf ook Sandy Adriaenssens toelichting rond het
onderzoeksproject ‘Naar een duurzame stikstofbemesting in
de sierteelt met oog voor plantkwaliteit én milieu’. Dit onderzoeksproject, dat begin dit jaar van start ging voor een periode
van 4 jaar, kwam tot stand vanuit de Werkgroep Bemesting
die werd opgericht in het kader van MAP V. Vooral het gebrek
aan fundamentele kennis omtrent de nutriëntenbehoefte
van het hele gamma sierteeltgewassen bleek een knelpunt.
Daarnaast waren heel wat praktische vragen van de telers
omtrent het op peil houden van het gehalte organische stof in
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VToelichtin
V
Toelichting bij de demoproef bemesting

de
d bodem, beperken van het nitraatresidu, gebruik van groenbemesters en de verschillende types meststoffen, het kritisch
moment van bijbemesting,ɓ aanleiding tot dit project.
Stikstofnalevering
Aan de hand van mineralisatieproeven op twee bedrijven, die
twee jaar na elkaar zullen worden opgevolgd, wordt nagegaan
wat de impact is op de stikstofnalevering wanneer (1) stalmest wordt toegediend, (2) de onkruidbestrijding mechanisch
gebeurt en (3) gele mosterd en snijrogge als groenbemester
worden ingezaaid. Daarnaast wordt aan de hand van incubatieproeven in het labo onder gecontroleerde omstandigheden
de N-vrijstelling van stalmest opgevolgd.
Gewasopname
Om de nutriëntenbehoefte van de gewassen te bepalen, wordt
op verschillende praktijkbedrijven de gewasgroei opgevolgd
en worden gewasanalyses uitgevoerd. Voor chrysant gebeurt
dit op twee praktijkbedrijven (Johan David in Beselare en
Patrick en Koen Storme in Oedelem), voor twee cultivars
(‘Maya’ en ‘Orlando’). Om de plantengroei op te volgen, worden
de plantdiameters op regelmatige tijdstippen opgemeten,
wordt de biomassa (vers en droog gewicht) bepaald en worden
hierop N-analyses uitgevoerd.
Naast de opvolging op de praktijkbedrijven, werden deze cultivars ook opgeplant en opgevolgd in een trappenproef (nulbemesting, 115 en 230 kg N/ha) op het PCS. Hiervoor werd een
perceel gebruikt waar de nutriënten eerder werden onttrok-
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ken door herhaaldelijk Japanse haver te telen en af te voeren.
Verschillen in groei komen echter pas nu tot uiting, terwijl bij
de knolbegonia en boomkwekerijgewassen de verschillen veel
eerder duidelijk werden.
Vroegtijdige monitoring van stikstoftekorten
Ook het potentieel van diverse niet-destructieve meettechnieken voor het vroegtijdig detecteren van N-tekorten wordt
getest. Er wordt nagegaan of er een relatie is tussen de bladparameters die met sensoren worden geregistreerd en het
stikstofgehalte in het gewas. Sensoren die hiervoor worden
getest zijn enerzijds de SPAD-meter en de Jazz spectrometer,
twee toestellen die op bladniveau worden gebruikt, en anderzijds de CropScan en de Greenseeker, die boven het gewas
worden gebruikt.

VToelichting lopende proeven gewasbescherming
min
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we een aantal fungiciden ter bestrijding
strijding
rijding van JJapanse roest
testen.

VChlorofylgehalte in het blad wordt gemeten met een SPAD-meter

Deze studiedag
dag kaderde in het
he demonstratieproject ‘Bemesting in de
vollegrondssierteelt:
totaalconcept gedemonstreerd!’
oll
dssierteelt:
rteelt het tot

en het onderzoe
onderz
onderzoeksproject ‘Naar een duurzame stikstofbemesting in de
sierteelt
rteelt met oog voor plantkwaliteit én milieu’.

C
op
yr
ig
ht

Gewasbescherming onder de aandacht
Naast bemesting is ook gewasbescherming een belangrijk
grijk
onderzoeksthema op het PCS. Momenteel worden dan
an ook
k
diverse gewasbeschermingsproeven uitgevoerd. Zo loopt er
momenteel een proef waarbij de effectiviteit van
bodemont-an bodemon
bodemont
smettingsmiddelen wordt nagegaan op de aanwezigheid
ezigheid van
nematoden en wordt de effectiviteit van enkele
groeiregulato-e groeiregulato
groeiregula
ren getest. Daarnaast is een screeningsproef
gsproeff lopende waarin
waa

AV

Vanuit de praktijk werd er ook melding gemaakt
gemaak dat vooral
gemaa
zogenaamde zomeronkruiden
kruiden als kruiskruid en gele kiek
moeilijk te bestrijden
Een aantal
n zijn in de chrysantenteelt.
chrysanten
chrysa
telers bleken dit jaar
aantasting met bladluis.
aar ook verrast door a
Goed monitoren
en
n en tijdig ingrijpen is de boodschap.
De avond leverde
stof om na te praten
verde
rde in elk geval
gev voldoende
vold
bij een hapje
apje en een drankje.
drankje

O
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.

Voor u gekiekt!

Bladvlekken op Aesculus. Opgelet, niet altijd
al
veroorzaakt
door een insect, maar zoals hier, door een schimmel.

Maak gebruik van de PCS ziekten en plagen app via
www.ziektenenplagen.be
nplagen.be om aantastingen te herkennen.

Foto: 11 september 2016

TWEETS van het
Waarnemings- & Waarschuwingssysteem
VOOR ZIEKTEN EN PLAGEN IN BOOMKWEKERIJ,
TUINAANLEG & OPENBAAR GROEN

Volg ons ook op Twitter @WWboomkwekerij
Word lid van het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem en
ontvang actueel bestrijdingsadvies. Meer info op www.pcsierteelt.be
-> waarschuwingen -> lidmaatschap of 09/353.94.70
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14 sep. 2016

W&W-bericht 36 contactmiddelen kunnen nu ingezet
worden om de #buxusmot aan te pakken en schade later te
beperken
21 sep. 2016

Welke gevolgen hadden de weersomstandigheden van de
voorbije zomer op onze #planten? Lees het in Actua 18 van
W&W.
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