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Dossier Proefvelden
akkerbouw in beeld
Alain Vandaele van het LCG, die de bezoekers aan een van de twee
proefvelden van de Vlaamse overheid informeert over de rassenproeven
wintergerst. We zullen dit beeld ook dit jaar niet zien. In plaats van veel
volk is er alleen een cameraman. Net als vorig jaar werd er wegens de
pandemie voor gekozen om de proefveldbezoeken digitaal te laten
plaatsvinden. Wij van de redactie mochten de opnames volgen op de
proefvelden in Bertem en Lennik. Zo kunnen we meteen een impressie
geven van wat er speelt in de praktijk en het onderzoek van de belang
rijkste akkerbouwteelten.
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Als je over goudsbloemen spreekt op een proefveld akkerbouw, dan is
dat innovatief. Bij het Proefcentrum Herent is dat een van de nieuwe
teelten die men probeert te ontwikkelen. Maar ook in de klassieke
akkerbouwteelten beweegt er heel wat. Zo doet onder meer de
veredeling haar best om door het wegvallen van gewasbeschermings
middelen ontstane leemtes te ondervangen.
Bart Vleeschouwers en Patrick Dieleman

N
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et als vorig jaar werden de
proefvelden aangelegd op de
bedrijven van Willy en Linda
Ronsmans-Putseys in Bertem en van
Guido en Katleen Lemaire-Taelemans
in Lennik. De cameraploeg ging langs
op elk van deze bedrijven om er enkele
teelten in beeld te brengen en iemand
van het onderzoeks- of landbouwcen
trum te interviewen dat de proeven
aanlegde en instaat voor de opvolging.

Suikerbieten
Alhoewel ze allang niet meer de sterk
houders van de akkerbouw zijn, blijven

suikerbieten toch nog altijd een
belangrijke sector. Op het proefperceel
in Bertem stond bietenspecialist André
Wauters van het Bieteninstituut
(KBIVB) klaar.
Een eerste belangrijke vaststelling, die
iedere boer wel zal kunnen bevestigen,
is dat dit voorjaar totaal verschillend
was tegenover dat van 2020. Er was
voldoende regen maar de temperatu
ren lagen constant enkele graden
onder de normale waarden. “De meeste
bieten zijn gezaaid in de week voor
Pasen. De bieten die in het begin van
de week zijn gezaaid konden mooi ->
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Doordat het regelmatig regende, is de
onkruidbestrijding dit jaar goed gelukt.
Er is op veel percelen in vooropkomst
gewerkt. De producten hebben opti
maal kunnen werken. Ook in naopkomst lukten de behandelingen op
de meeste percelen goed, alhoewel hier
en daar door overlappingen wel groei
remmingen zijn veroorzaakt. Dat risico
is vooral groot op onregelmatige perce
len. Waar het gewas niet te groot staat,
kan het nuttig zijn om op een zonnige
dag nog een mechanische onkruidbe
strijding uit te voeren met een schof
felmachine. Daardoor breekt men ook
een mogelijke korst aan de opper
vlakte.
Het Bieteninstituut legt elk jaar een
aantal proefpercelen aan waar men
allerlei bemestingsproeven doet maar
ook metingen van het aantal plaagin
secten, ten behoeve van de waarschu
wingsberichten. Er komen waarne
mingen samen van 150 verschillende
percelen verspreid over het hele land.
Zo adviseert het Bieteninstituut om
tegen bladluis te behandelen zodra er
meer dan twee pootloze groene blad
luizen per 10 planten zichtbaar zijn. Dit
soort waarnemingen is iets wat men
moet leren, want de groene bladluis is
erg moeilijk te zien. Ze is niet alleen erg
klein maar ook nog eens voorzien van
een ideale schutkleur. Een vergrootglas
meenemen als men bladluizen gaat
spotten, is altijd een goed idee.

bo

goed en aangezien jonge plantjes veel
gevoeliger zijn, kan de schade hier en
daar aanzienlijk zijn. Behandelingen
met pyrethroïden zijn hier wellicht
nuttig, maar deze zijn wel weinig selec
tief zodat de nuttige insecten ook
gedood worden door deze producten.
Voor de bladluizen daarentegen was de
koude winter en het koude natte voor
jaar eerder ongunstig. Op het proefper
ceel werden, weliswaar na een bespui
ting de dag voordien, amper groene
bladluis gevonden hetgeen natuurlijk
erg interessant is voor de landbouwer.
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kiemen, terwijl de zaai van de tweede
helft het heel wat moeilijker had. Het
weer was omgeslagen en het was
behoorlijk guur. Op sommige percelen
heeft het enkele weken geduurd tot de
kiemplantjes boven stonden. In het
oosten van Vlaanderen (Haspengouw)
lag er op een gegeven ogenblik zelfs
enkele centimeter sneeuw!
Doordat de jonge bietenplantjes in het
begin zo traag groeiden, kregen allerlei
parasieten ruim de kans om ernstige
schade te veroorzaken. Aardvlooien,
trips en bietenkevers deden het zeer
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Aardappelen

André Wauters van het KBIVB zoekt in het perceel naar bladluizen. Om groene
bladluizen te spotten neem je best een loep mee. Hier zit er een vlakbij André’s
vingertop.
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Het PCA staat in voor het proefveld
aardappelen. In Lennik bracht Ilse
Eeckhout een toelichting bij de rassen
proef met frietrassen. Maar eerst ging
ze in op een aantal aandachtspunten.
“Het seizoen startte iets later, na een
koude maand april en wat meer neer
slag in mei. Daardoor is de onkruidbe
strijding goed gelukt, maar toch is het
nu opletten voor late kiemers – in het
bijzonder doornappel.” Ilse stelde dat
het nodig is om die handmatig te ver
wijderen (handschoenen!) en planten
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In Lennik belichtte Ilse Eeckhout van het PCA een rassenproef frietaardappelen.

(MH) ervoor zorgen dat een eerste
behandeling met een kiemremmer in
de loods enkele weken of maanden kan
uitgesteld worden. “Dat maakt dat de
aardappelen in rust blijven tot tempe
ratuur en vochtigheid op het gewenste
niveau zijn.”
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die al vruchten hebben van het veld te
verwijderen. Die kunnen immers ver
der afrijpen en enorm veel zaden ver
spreiden. Het is ook nodig om aan
dacht te hebben voor de coloradokever,
vooral op aardappelopslag. “Als zich
een bestrijding opdringt gaat onze
voorkeur naar producten als Coragen,
Neemazal en Tracer, omdat die de nut
tigen sparen. Voorgaande jaren kon de
bestrijding van bladluizen achterwegen
blijven, omdat de nuttigen hun werk
deden.” Het was nog wat vroeg in het
seizoen, maar begin augustus kan een
behandeling met maleïnehydrazide

Ilse Eeckhout:

“We moeten het
assortiment verbreden,
om te vermijden dat
we Globodera pallida
kweken.

Rassenproef aardappelen. Ilse vertelde
dat het PCA in de rassenproef friet
aardappelen alternatieven zoekt voor
Fontane en Innovator. “Momenteel is
Fontane het meest geteelde ras, met
ongeveer de helft van het areaal. Chal
lenger en Innovator halen 6 tot 8%,
Bintje nog nauwelijks 5%. Dat laatste
komt vooral door de gevoeligheid voor
het aardappelcystenaaltje Globodera rostochiensis, waarvoor Fontane resistent
is. Fontane is wel gevoelig voor Globodera pallida. Om te vermijden dat we dat
aaltje blijven vermeerderen, is meer
diversificatie in de rassen nodig. Ook
vanuit IPM-oogpunt moeten we voor
komen dat we nematiciden moeten
inzetten.” Innovator is weinig vatbaar

© PATRICK DIELEMAN

voor G. pallida. Bovendien vult dit ras
met witvlezige langwerpige knollen het
segment van de fastfoodfrieten in.
“Daarom werden in de rassenproef ook
enkele witvlezige rassen opgenomen
die mogelijks een alternatief bieden
voor Innovator. Nadelen zijn dat het
gemakkelijk een vrij laag onderwater
gewicht heeft, niet geschikt is voor
zandgrond, vrij weinig knollen levert
en vrij droogtegevoelig is. Dat laatste
kwam vorig jaar sterk tot uiting. In een
beregende rassenproef was de gemid
delde opbrengst 40 ton, op niet bere
gende 34 ton.”
In het Fontane-segment worden zeven
rassen beproefd. Babylon ligt het derde
jaar in proef. Het is een Agria-kruising
die weinig maar zeer grove knollen
vormt en dus wat dichter geplant
wordt. De opbrengst lag vorig jaar 6%
hoger dan Fontane. Cardyma is een ras
met pallida-resistentie dat het tweede
jaar in proef ligt. De opbrengst viel
vorig jaar wat tegen (-12% ten opzichte
van Fontane) doordat het vroeg ->
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Aveve Zaden. In totaal zijn er zeven
nieuwe rassen. Behalve de hybriden
zijn dit KWS Dag (Jorion-Philip Seeds),
KWS Donovan (Rigaux S.A.), KWS
Sverre (Aveve Zaden), LG Cambria
(Limagrain Belgium), RGT Perkussio
(Aveve Zaden), Solange SC (SCAM) en
WPB Monfort (Jorion-Philip Seeds). Er
zijn slechts drie gebaarde tarwes. Avig
non (Jorion-Philip Seeds) en Winner
(SCAM) liggen het tweede jaar in
proef, RGT Percussio is nieuw. Daniel
gaf ook nog mee dat van alle rassen
wintertarwe en wintergerst die door
het LCG in proef werden opgenomen
tot en met 2020, rassenfiches beschik
baar zijn op de website (www.lcg.be).
Wittouck vertelde dat het graanseizoen
later is dan vorig jaar, dat een zeer
vroeg graanjaar was. De reden ligt bij
de koude april- en meimaand. “Het
zaaien in het najaar verliep zeer
gespreid, waardoor er ook grote ver
schillen in ontwikkeling zijn. Wat gele
roest betreft, zagen we opnieuw een
verschil tussen oost en west. Op onze
rassenproeven in Koksijde (kustpol
der) en in Zwevegem – Sint Denijs
zagen we al half april de eerste aantas
tingen bij de gevoeligste rassen. Op de
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Wintertarwe

In de rassenproef wintertarwe van het
Landbouwcentrum Granen Vlaande
ren (LCG) zijn dit jaar 27 rassen opge
nomen. “Daarbij zijn 23 klassieke ras
sen en 4 hybriden”, vertelt Daniel
Wittouck van LCG/Inagro. “Daarvan
liggen drie hybriden voor het eerst in
proef.” Drie van de hybriden (SU Hya
cinth, SU Hyking en SU Hymalaya)
hebben Limagrain België als mandata
ris, Hyvega wordt aangeboden door
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overige waarnemingsvelden van het
LCG bleef de aantasting bij de meeste
percelen beperkt.” Begin mei waren er
velden waar een TO nodig was voor de
gevoeligste rassen.
De laatste dagen van april (of elders
begin mei) kwam er regen, die bevor
derlijk was voor de bladvlekkenziekte
(septoria). Die was vooral waarneem
baar vanaf eind mei. In het LCG-waar
nemingsnetwerk werd de eerste bruine
roest waargenomen op 31 mei. De
week daarop breidde de bruine roest
verder uit, met reeds overschrijding
van de behandelingsdrempel op twee
van de 25 opgevolgde waarnemings
percelen. “Bij rassen die zeer gevoelig
zijn voor bruine roest moet men zeer
waakzaam zijn vanaf het verschijnen
van het laatste blad. Bruine roest kan
zich immers reeds voor het aarstadium
zeer snel ontwikkelen.” Bladluizen en
graanhaantjes werden in het LCG-net
werk tot en met de waarnemingen van
7-8 juni globaal genomen weinig
waargenomen.
Wat de oogst betreft, durfde Daniel nog
niet veel te voorspellen. “Het is
afwachten wat de warmte gaat doen.
Door de koude in april en mei was het
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Dit jaar zien we geen grote groepen in de proefvelden. Daniel Wittouck van het
LCG in actie in een rassenproef wintertarwe van 4 jaar geleden.

Bo

afrijpte. Ook Chenoa is aan zijn tweede
jaar toe. Het was in augustus (na de
regen) al te veel afgerijpt om nog veel
extra kilo’s te kunnen maken (-9% ten
opzichte van Fontane). Hetzelfde geldt
voor Edison (2° jaar, -7%). Het had de
beste frietkleur, omdat het weinig
reducerende suikers bevat. Dit opent
perspectieven voor bewaring bij lage
temperatuur. Nieuw is Lugano, een
laatrijp Agria-type dat weinig gevoelig
is voor pallida. Palace lag vorig jaar
voor het eerst in de proeven. Het ver
raste met een hoge opbrengst (+5%).
Dit komt door het sterke loof, waar
door het beter de droogte doorstond en
langer vitaal bleef. Een aandachtspunt
is de blauwgevoeligheid. Ook de Mar
kieskruising Virginia is aan zijn tweede
jaar toe. Het kan lang doorgroeien en
levert grove knollen van een goede
lengte (+2%), waardoor het interessant
is voor verwerkers.
In het Innovator-segment zijn er drie
rassen. Etana ligt het eerste jaar in
proef. Het vertoont pallida-resistentie
maar is niet geschikt voor zandgrond.
“Volgens het kweekbedrijf heeft het
een sterk wortelgestel, sterk loof en een
lage stikstofbehoefte – wat het zeer
toekomstbestendig zou maken.” Kelly
ligt het tweede jaar in proef. “Het start
laat, maar maakt dit goed door lang
door te gaan. Het haalde vorig jaar 19%
meer dan Innovator. Ook Shepherd is
nieuw. “Het vertoont pallida-resisten
tie en is later rijp dan Innovator, wat
mogelijkheden moet bieden.”
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Alain Vandaele van LCG/Inagro ziet
meerdere redenen om wintergerst te
integreren in de teeltrotatie in plaats
van twee keer tarwe. “Dit helpt om
enkele specifieke tarweziekten te
onderdrukken. Bovendien komt het
land vroeger vrij, waardoor je meer
grondbewerkingen kan uitvoeren om
probleemonkruiden aan te pakken. Je
realiseert een spreiding van de oogst
en kan nog mengmest uitrijden voor
eind juli. Gerst haalt gemiddeld wel
een ton minder per ha, de prijs van
voedertarwe en gerst is nagenoeg
gelijk, maar de kosten van bemesting
en ziektebestrijding zijn wat lager dan
die voor tarwe.”

tolerant zijn voor het dwergvergelings
virus (TDVG), KWS Wallace (Aveve
Zaden), LG Zeta (Aveve Zaden, TDVG),
LG Zodiac (Rigaux SA, TDVG), LG Zoro
(SCAM, TDVG), SU Midnight (Rigaux
SA) en het hybrideras SY Kingston
(Syngenta Seeds). “Het is een tendens
dat de hybriderassen tussen de 105 en
107% van de gemiddelde opbrengst
halen. In het droge graanjaar 2020
waren er zes hybriden bij de zeven ras
sen met de hoogste opbrengst. Het
zevende was Zebra (Limagrain Bel
gium, TDVG).
In de onbehandelde strook van de ver
schillende gerstrassen was er de
tweede maal geen halmversteviger
toegediend. Het verschil met de ver
korte velden was goed zichtbaar. De
eerste versteviger had door de koude
minder gewerkt. “De laatste verkor
tingsbehandeling kan ten laatste
gebeuren tot in het baardenstadium.
Wanneer de aar zichtbaar wordt, ben je
te laat. Dan heb je geen effect meer en
krijg je opbrengstderving.” Alle gerst
stond nog recht – ondanks een heel
stevig onweer enkele weken voor
dien – maar de niet-behandelde stond
gemiddeld een achttal cm langer en
was ook iets verder in de afrijping.
Doordat de gerstkorrels ondertussen
bijna gevuld zijn, verwacht Alain dat
het risico op lagere opbrengst door
legering bij eventuele onweders de
komende weken miniem zal zijn
Er was ook een proef waarin een drietal
niet-tolerante rassen vergeleken wor
den met rassen die tolerant zijn voor
dwergvergelingsvirus. “De schade van
het dwergvergelingsvirus overgebracht
door virulente bladluizen valt bij deze
rassen op. We verwachten 30 tot 35%
minder opbrengst. Alle tolerante rassen
scoren op het eerste gezicht goed. Toch
valt het ons op dat we toch hier en daar
een meer onregelmatige stand en even
tueel wat kortere halmen zien. De oogst
zal ons leren of onze veronderstelling
waar is dat sommige van deze rassen
niet 100% tolerant zijn.” ->
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Wintergerst

Gezien de verminderde mogelijkheden
met zaaizaadontsmetting is tolerantie
voor dwergvergelingsvirus (TDVG) een
aandachtspunt geworden bij de ras
senkeuze. “Wie voor een dergelijk ras
kiest, kiest voor gemoedsrust. Dat kan
bijvoorbeeld belangrijk zijn voor akker
bouwers met veel aardappelen, die in
oktober en november weinig tijd heb
ben om hun wintergerst op te volgen.
Vorig najaar zagen we in oktober op
onze waarnemingsvelden veel bladlui
zen op vroeg gezaaide percelen. Wie
eind september zaaide kon bijna niet
anders, dan twee keer te behandelen.
Voor gerst die gezaaid werd vanaf half
oktober volstond één behandeling,
waardoor we vaststellen dat sommige
telers liever wat wachten met zaaien.
Maar anderen nemen niet het risico
dat het land onberijdbaar wordt en kie
zen voor een tolerant ras.”
De rassenproef gaat door op vijf loca
ties in Vlaanderen. Er zijn 23 rassen,
waarvan negen hybriden, acht rassen
met tolerantie voor dwergvergelingsvi
rus en zes klassieke rassen. Er zijn tien
nieuwe rassen: Esprit (Rigaux SA),
Jakubus (SCAM), KWS Exquis en KWS
Feeris (Jorion-Philip Seeds), die beide

Bo

graan geen warmte gewoon. Vanaf 8
juni kregen we plots een sterke stijging
van de temperaturen, waardoor we
zien dat de wintergerst half juni begon
te vergelen. Maar in hoeverre dit effect
zal hebben op oogsttijdstip en
opbrengst, hangt sterk af van de weers
omstandigheden in de komende
weken.” Voor Daniel was dit zijn laatste
toelichting over de rassenproeven,
want hij gaat binnenkort op pensioen.

Alain Vandaele van Inagro toont het verschil in hoogte tussen niet en wel
verstevigde wintergerst.
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Voorjaar. De koolzaadpercelen kwa
men relatief droog de winter uit waar
door de voorjaarsbemesting in ideale

Wim Fobelets stelde dat de prijsvorming van koolzaad al enkele jaren erg
goed is, zodat de teelt beter rendeert
dan tarwe.

omstandigheden kon gebeuren. Daar
door kreeg het gewas op het ideale
moment de voeding die het nodig had.
Het is immers bekend dat koolzaad zijn
bemesting op tijd moet krijgen. Als
men pas bemest als er gebreksver
schijnselen optreden, verliest het

gewas snel aan groeikracht, wat uiter
aard de opbrengst ongunstig beïn
vloedt.
De stevige vorst in februari (tot -10 °C)
deed even schrikken. De planten
hadden duidelijk een stevige tik van de
vorst gekregen en zagen er op de
meeste plaatsen miserabel uit. Maar
zoals gezegd, is koolzaad een erg sterke
plant die heel wat kan hebben. Twee
weken later stonden alle
koolzaadplanten er weer bij alsof er
niets gebeurd was.
Het koude voorjaar zorgde er dan weer
voor dat de bloei langer duurde dan
gewoonlijk en dat is de ideale situatie
voor een van de belangrijkste plaagin
secten in koolzaad: de koolzaadglans
kever.
Koolzaadglanskever. Dit kleine kever
tje (Meligethes aeneus, synoniem: Brassicogethes aeneus) is amper 2 mm groot
maar kan ernstige schade aanrichten.
De kevertjes worden in het voorjaar
actief vanaf een temperatuur van 9 °C.
Ze komen uit de grond en vliegen naar
bloeiende planten, bij voorkeur geel
bloeiende kruisbloemigen zoals kool

© BART VLEESCHOUWERS

bo
en
er

De koolzaadglanskever heeft een voorkeur voor geelbloeiende kruisbloemigen,
zoals koolzaad.

Bo

Koolzaad blijft in Vlaanderen een
kleine teelt. Met ergens tussen de 600
en 700 ha blijft het bij ons ver achter,
terwijl het in Wallonië tien keer meer
uitgezaaid is. Nochtans is de prijsvor
ming van koolzaad al enkele jaren erg
goed, in zoverre dat de teelt beter ren
deert dan tarwe. We namen een kijkje
op een koolzaadperceel van het proef
bedrijf van het Departement Land
bouw in Bertem. Vlak bij de E40 staat
daar een tiental ha koolzaad af te rijpen
op een prachtige locatie in het glooi
ende Brabantse landschap. Wim Fobe
lets, onderzoeker bij het Praktijkpunt
Landbouw Vlaams-Brabant, gaf uitleg
bij het verloop van de teelt.
Dit teeltseizoen had het koolzaad twee
gezichten, veroorzaakt door kleine ver
schillen in zaaitijdstip. Winterkoolzaad
moet gezaaid worden tussen half
augustus en half september zodat het
gewas voor de winter nog een stevige
(maar liefst niet te hoge) plant kan
worden. Bij de zaai midden augustus
kreeg het koolzaad een welkome
regenbui zodat de kieming vlot kon
verlopen. Eenmaal gekiemd kan kool
zaad best overweg met een droger sei
zoen omdat het snel een puntwortel
maakt die gemakkelijk de diepte ingaat
om vocht te zoeken.
Wie echter eind augustus of pas in sep
tember zaaide, miste de regen van half
augustus waardoor de kieming slecht
of zeer onregelmatig verliep. Er trad op
die percelen heel wat tweewassigheid
op: sommige plantjes kiemden soms
weken na de anderen waardoor een
heel variabele stand op het veld ont
stond. Gelukkig is koolzaad een erg
sterke plant die bij een dunne stand
heel veel vertakkingen kan vormen
waardoor er ook in die omstandighe
den toch nog een behoorlijke
opbrengst mogelijk is.
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Goudsbloemen zitten nog maar in een
experimenteel stadium in Vlaanderen,
wat niet wegneemt dat er de laatste
jaren toch al een aantal telers mee aan
de slag gegaan zijn. Op het Praktijk
punt Landbouw Vlaams-Brabant in
Herent doet men al enkele jaren heel
wat onderzoek naar deze interessante
nieuwe teelt. Onderzoekster Evi
Mathyssen vertelt met vuur over haar
onderzoek. “Op het proefperceel in
Herent begonnen bij ons bezoek de
eerste bloemen hier en daar te ver
schijnen. Maar tegen eind juni zal het
perceel in volle bloei staan. Gouds
bloemen hebben verschillende interes
sante toepassingen omwille van een
aantal verbindingen in de bloemblaad
jes en in de olie die uit de zaden kan
gewonnen worden. Er is heel wat

nd

Goudsbloem

belangstelling uit de sector van de cos
metica en van de industrie die met de
speciale olie aan de slag zou willen
gaan.” Er is echter nog heel wat werk te
verrichten inzake selectie. Zo zoekt
men naar variëteiten waarvan de bloe
men voldoende hoog boven het gewas
uitsteken waardoor ze makkelijker
machinaal te oogsten zijn. Manueel
oogsten kan misschien voor een kleine
proef maar op grotere schaal is dat niet
haalbaar. Er moet immers in meerdere
keren geoogst worden. De ontwikke
ling van een aangepaste oogstmachine
is ook nog volop bezig. Daar doet men
bij het ILVO interessant werk voor.
Een van de problemen van goudsbloem
is dat er eigenlijk geen plantenbescher
mingsmiddelen toegelaten zijn.
Onkruidbestrijding gebeurt daarom
mechanisch en dat kan in het voorjaar
behoorlijk intensief zijn. De oogst van
de zaden gebeurt op het einde van het
groeiseizoen nadat men de laatste
bloemen heeft laten uitbloeien.
Op de website van het Praktijkpunt
www.vlaams-brabant.be, zoekterm
‘goudsbloem’ of ‘innovatieve teelten’
vind je ook een teeltgids. Je kunt de
goudsbloemen met eigen ogen gaan
bekijken op de Openvelddag op het
Praktijkpunt in Herent op 30 juni. Er is
een sessie in de namiddag en ’s avonds.
Inschrijven is wel nodig. n

bo

ken. Wie geïnteresseerd is in dergelijke
kommen, kan daarvoor mailen naar
wim.fobelets@vlaamsbrabant.be. Als
er voldoende belangstelling is, organi
seert hij een samenaankoop van deze
kommen waardoor de prijs natuurlijk
erg interessant wordt.
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zaad, mosterd of bladrammenas. Daar
boren ze gaatjes in de bloemknoppen
waarin ze hun eitjes afzetten. De larven
voeden zich vooral met stuifmeel. Ze
verpoppen in de grond. Een tweede
generatie is er meestal al in de loop van
juni, die dan zal parasiteren op
nabloeiende planten of andere geel
bloeiende gewassen. In de loop van juli
kruipen de kevertjes weer in de grond
waar ze blijven tot het volgende voor
jaar.
Voor de bestrijding zijn er een aantal
producten beschikbaar die echter met
de nodige voorzichtigheid moeten
worden ingezet om geen problemen te
veroorzaken met de bijen die voor de
bestuiving instaan.
Het Praktijkcentrum Landbouw voert
elk jaar op een tiental percelen tellin
gen uit van het aantal glanskevers om
zo koolzaadtelers te kunnen waarschu
wen. Daarvoor gebruikt men gele
vangkommen die op een aantal plaat
sen in het perceel opgesteld staan op
een ijzeren staak. Deze kommen vult
men dan met water. De kevers komen
af op de gele kleur en komen in het
water terecht waar ze niet meer uitra

De cosmeticasector en andere industrie hebben interesse in een aantal
verbindingen in de bloemblaadjes en in de olie die uit de zaden van goudsbloem
gewonnen wordt.

We brachten een beeld van op de
proefvelden die de Vlaamse overheid samen
met de praktijkcentra organiseerde in
Bertem en Lennik. De live-uitzending op
23 juni gemist? Je kan dit webinar
herbekijken op lv.vlaanderen.be/nl/
voorlichting-info/videozone of rechtstreeks
op youtube.com/user/landbouwenvisserij.
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