Azalea & Rhododendron
de beperkingen van de actieve stof verwacht. De voorbije
jaren werd er een interessant middel getest. Dit gebeurde
steeds op de cultivar H. Vogel. Dit zal nu verder uitgetest
worden op een bredere range van middelvroege en late
cultivars.

Uittesten van mogelijk alternatief voor methylesters
van vetzuren (Radia 7882 & Off-Shoot-O)
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De actieve substantie methylesters van vetzuren moet
opnieuw geherregistreerd worden in 2019. De huidige
registratie is nog geldig tot 2020 (opgebruik tot 2021). Het
vinden van een vervangmiddel is tot op vandaag niet gelukt,
screeningsproeven met alternatieven brachten nog niet het
verhoopte resultaat. Dit jaar wordt verder gezocht naar
andere mogelijkheden.
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De azaleacultivar 'Hellmut Vogel' heeft weinig koude nodig
voor een goede bloei, latere cultivars hebben een grotere
koudebehoefte. Volgens het chill-unit model van Richardson et al. zijn temperaturen tussen 2,5 en 9,1 graden het
effectiefst in het doorbreken van de knoprust bij houtachtige gewassen. Normaal is 3 à 4 weken bij 7 graden
voldoende om dormantie bij azalea te doorbreken. In deze
proef wordt het chill-unit model voor houtige gewassen
gefinetuned voor azalea.
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Aftoetsen van chill-unit model voor houtige gewassen
voor azalea
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Aeroponics: een nieuw teeltsysteem voor serreteelt
- mogelijkheden bij Rhododendron en Camellia
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In 2017 werden de eerste testen met een aeroponics-systeem uitgevoerd op Camellia en Rhododendron. Dit systeem
is gebaseerd op het toedienen van een nutriëntrijke mist
aan de plantenwortels. Ook binnen de sierteelt is er potentieel voor het gebruik van deze techniek, zowel voor het onttrekken van wortelexudaten als voor de opkweek van planten met propere 'grondloze' wortels. Dit jaar worden er
binnen de afdeling verdere testen uitgevoerd.
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Bloeikwaliteit azalea: vergelijking van planten, geteeld
door verschillende telers, in het kader van het PAK
(Project Azalea Kwaliteit)

Ook dit jaar worden opnieuw bloeiproeven georganiseerd in
samenwerking met het Project Azalea Kwaliteit, PAK. Het
doel is enerzijds de telers de kans te geven hun eigen
planten in bloei te zien en ze anoniem te vergelijken met die
van andere telers en anderzijds verschillende belichtingsstrategieën in de forcerie uit te testen (i.s.m. het VLAIO
LA-traject 'Plantenfysiologie').
Daarnaast wordt binnen de Afdeling Azalea en Rhododendron de dagelijkse werking van het PAK en de werkgroep
Gentse azalea ondersteund en worden allerlei promotieacties gecoördineerd. Er wordt ook ingegaan op onderzoeksvragen gesteld vanuit de Vereniging van Vlaamse
Rhodotelers. n

Gebruik van
reinigingsmiddelen
en biociden

Tips uit het provincieproject bedrijfshygiëne (deel 4)

De opstart van een nieuwe teelt is het
ideale moment om de verschillende
serre-oppervlakken en gietsystemen grondig te reinigen en indien nodig te ontsmetten. Dit vierde artikel rondom reinigingsmiddelen en biociden geeft informatie over
de aanpak van de reiniging van watergeefsystemen.

Marc Vissers
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Reiniging

Een protocol voor reiniging en ontsmetting van leidingen werd op basis
van informatie van de firma Royal
Brinkman, de lijst van toegelaten
biociden (www.health.belgium.be/nl/

Men gaat best te werk in verschillende stappen:
• Bij het teelteinde = tijdens de teeltwissel: verwijderen van grof vuil,
reinigen van organisch vuil en
ontsmetten en reinigen van mineraal vuil;
• Tijdens de teelt: proper houden, ook
de systemen voor en na de gietleidingen.

ven. Raadpleeg voor het gebruik
steeds de lijst van toegelaten biociden,
gezien erkenningen van biociden snel
kunnen wijzigen. Hier vindt u ook de
werkzame stoffen van de vernoemde
biociden.
Opmerkingen bij de figuur: minerale
vervuilingen zijn bv. zoutresten of
neerslagen van kunstmest; organische
vervuilingen zijn bv. vetachtige zaken,
algen, biofilm. Soms worden in één
beurt ook minerale en organische
vervuilingen gereinigd door 3% peroxiden en 3% salpeterzuur ineens samen
toe te passen gedurende 12-24u (nooit
javel en salpeterzuur samen gebruiken!).
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Stappenplan voor reinigen en
ontsmetten van druppelleidingen

lijst-van-toegelaten-biociden-enjaarverslag) en eigen
proefwerk op het PCS opgemaakt.

Op de volgende pagina staat een
schematisch overzicht (stappenplan)
waarbij enkel de producten die toegelaten zijn in België worden weergege-
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In eerdere artikels werd algemene
kennis over het gebruik van biociden
weergegeven (S&G nr. 7, 2017), werd
duidelijkheid gebracht rond de toelatingen voor gebruik van biociden in de
sierteelt (S&G nr. 16, 2017) en werd
de reiniging en ontsmetting van
verschillende serre-oppervlakken
toegelicht (S&G nr. 19, 2017). We
bespreken hieronder de reiniging van
de watergeefsystemen.
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Teeltsysteem met druppelbevloeiing

Leidingen met biofilm

Waterbassin
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Vergelijkend onderzoek groene aanslag en algen bij diverse gietdarmen
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