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Vlaanderen
is landbouw & visserij

Sectornieuws

Sector en overheid werken aan meer en
betere biologische landbouw in Vlaanderen
heeft in het verleden al bewezen een goede
motor te zijn voor de verduurzaming van de
landbouw. Ook de biolandbouwers zelf worden beter van meer onderzoek en innovatie.
Zo zal ILVO een living lab ‘Agro-ecologie en biologische landbouw’ oprichten, dat fungeert als
een ontmoetingsplaats, experimenteerruimte
en onlineplatform voor fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Coördinatiecentrum Biologische Teelt (CCBT), als de
spil van het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw, zal meer middelen krijgen om
de slagkracht te vergroten. Ook het Vlaamse
BioKennisNetwerk en de biobedrijfsnetwerken
worden verder versterkt.

Strategisch plan biologische landbouw 2018-2022.

“Samen naar meer en betere
biologische landbouw”
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Onder het motto ‘Samen naar meer en betere biolandbouw’ zetten het Departement
Landbouw en Visserij, Bioforum Vlaanderen,
Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat,
FEVIA Vlaanderen, Comeos Vlaanderen, de onderzoekscentra en het Vlaams Centrum voor
Agro- en Visserijmarketing (VLAM) hun schouders onder het nieuwe Strategische Plan Biologische Landbouw 2018-2022, dat de focus
voornamelijk op de bioboer zelf legt. Het ambitieuze plan zet niet alleen in op ondersteuning
van omschakelende landbouwers, maar ook
op onderzoek en innovatie enerzijds en ketenwerking anderzijds.

Omschakelende landbouwers
ondersteunen

Nieuw in dit strategisch plan is dat regionale
bioclusters zullen worden opgericht om het
aantal omschakelaars van gangbare landbouw
naar biologische landbouw in Vlaanderen te
vergroten. De bioclusters zullen de potentiële
omschakelaars samenbrengen en begeleiden
bij het omschakelingsproces, door hen te informeren en in contact brengen met lokale
biolandbouwers, geïnteresseerde afnemers,
onderzoekers … De idee is dat samenwerking
winst kan opleveren.

Meer onderzoek en innovatie

Het Strategische Plan voor de Biologische
Landbouw 2018-2022 zet ook in op onderzoek,
kennis en innovatie. De biologische landbouw

Samenwerking in de keten

Ook de ketenwerking komt aan bod in dit
nieuwe Strategische Plan. Samenwerking op
alle niveaus in de keten leidt er immers toe
dat de keten efficiënter functioneert. Om deze
samenwerking vlotter te laten verlopen, organiseert ‘Bio zoekt Keten’ op regelmatige basis
overleg tussen de verschillende spelers per
sector en per keten. De bioclusters zullen dan
weer hun rol spelen om de bioketen in contact
te brengen met toekomstige biolandbouwers.
Daarnaast blijft BioForum ketenspelers informeren over thema’s zoals ‘hoe contaminatie
vermijden’, gebruiken van reststromen, duurzame handelsrelaties …
Tot slot wordt ook de consument bij het bioverhaal betrokken. De stijgende vraag van de

DEPARTEMENT
LANDBOUW
& VISSERIJ

www.vlaanderen.be/landbouw

consument naar biologische landbouw is de
belangrijkste stuwende factor voor de verdere
groei van de biologische landbouw in Vlaanderen. Daarom zal een campagne en online platform de voordelen en de meerwaarde van de
biologische landbouw in de verf zetten.

Recordbedrag voor bio

Joke Schauvliege, Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, voorziet jaarlijks in
1,4 miljoen euro voor de nieuwe projectwerking. Die middelen komen bovenop de maatregelen die biolandbouwers nu al ondersteunen. In totaal investeert de minister dit jaar
6,4 miljoen euro in de biolandbouw, een nieuw
record.
Je kan het volledige Strategische Plan voor de
Biologische Landbouw raadplegen op https://
lv.vlaanderen.be/nl/nieuws.
Bron: Departement Landbouw en Visserij

Fytonieuws

Brussel LUST uit de startblokken

Vier 120-dagenregelingen goedgekeurd

Het herbicide Boa (op basis van penoxysulam) is toegelaten voor gebruik
tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in de witloofwortelteelt
en cichorei voor een termijn van 120 dagen vanaf 1/4/2018 tot en met
29/7/2018.
In dezelfde periode is het insecticide Verimark 20SC (op basis van cyantraniliprole) toegelaten voor gebruik tegen koolvlieg in spruitkool, broccoli, bloemkool (witte en groene) en sluitkool (kabuiskool, witte-, rode-,
savooi- en spitskool).
De bodemontsmettingsmiddelen Solasan (6412P/B) en Terrasan
(7762P/B), op basis van metam-natrium, zijn toegelaten voor gebruik tegen bodemschimmels en aaltjes in diverse teelten voor een termijn van
120 dagen vanaf 20/5/2018 tot en met 16/9/2018. Hetzelfde geldt voor
het bodemontsmettingsmiddel Tamifume 690SL (9517P/B), op basis van
metam-kalium.

Op 6 maart is ‘Brussel LUST’ van start gegaan. Met ‘Brussel LUST’ gaan de
provincie Vlaams-Brabant, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Steunpunt Hoeveproducten, Innovatiesteunpunt en BioForum ervoor zorgen
dat duurzame land- en tuinbouwproducten uit de Rand van Brussel een
afzetmarkt vinden in de hoofdstad.
“In de Rand van Brussel, dus in de provincie Vlaams-Brabant, zorgen tal
van land- en tuinbouwbedrijven voor een gevarieerd aanbod aan heerlijke producten recht van de boer. Brussel telt 1,2 miljoen inwoners en
vormt zo een enorme potentiële afzetmarkt voor onze boeren. Maar
in de praktijk is onze hoofdstad nog vaak onontgonnen terrein. Met
‘Brussel LUST’ willen we de boer uit de Rand terug verbinden met zijn
buur, de grootstad”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en
tuinbouw.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil tegen 2030 dat 30% van de aangeboden fruit en groenten van duurzame oorsprong is: lokaal, bio of van
korte keten.

Bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Bron: Provincie Vlaams-Brabant
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NIEUWS UIT DE BEDRIJFSWERELD

Hazera opent nieuw
veredelingsstation
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Hazera opende begin deze maand haar nieuwe
Crucifer R&D Station in Warmenhuizen. De nieuwbouw bestaat voor een groot deel uit kassen, onderzoeksruimten en kantoren. In totaal beslaat het
nieuwe station tien hectare; groter dan de huidige
locatie in Tuitjenhorn. “Daarmee zijn we klaar voor
de toekomst”, zegt veredelingsdirecteur dr. Rik van
Wijk. Met vernieuwde middelen en apparatuur
veredelt Hazera op deze locatie rassen behorend
tot de Cruciferengroep: Brassica zoals kool, bloemkool, spruitkool en ook radijs.
Hazera telt ongeveer 900 werknemers wereldwijd.
Ongeveer 30% van de werknemers houdt zich bezig
met onderzoek en ontwikkeling, activiteiten waarin
het bedrijf jaarlijks 17% van zijn omzet investeert.
Hazera heeft twee hoofdkantoren, een in Israël en
een in Nederland, en twaalf vestigingen over de hele
wereld. Tientallen distributeurs verdelen Hazera’s
producten in ongeveer 100 landen.
■

NIEUWS VAN DE PRAKTIJKCENTRA

PSKW start seizoen met twee nieuwe
doordachte technieken

De laatste strenge vorstperiode kwam goed gelegen voor de inbedrijfname van de aangekochte compoststrooier op het proefstation. Alle
percelen waren zeer goed berijdbaar met de vorst in de grond. Direct
na deze vorstperiode werd ook nog een nieuwe gps-toepassing op een
koolplantmachine in werking gezet.
De aangekochte compoststrooier van Geertech-machines uit Leersum
(Nederland) is een beddenstrooier die de compost vooraan de wagen
lost. Dit geeft een perfect zicht op het geleverde werk en biedt een goede uitkomst voor korte kopakkers. De wagen heeft een stuurdissel, wat
ook zeker van pas komt op die korte kopakkers. Dankzij gps op de tractor
rijdt de compoststrooier op de rijpaden en wordt er alleen compost gestrooid waar de planten groeien.

De dosering van de compost gebeurt met een doseerschuif en een hydraulisch aangedreven bodemketting. De combinatie van de te regelen
snelheid van de bodemketting en de doseerschuif zorgt voor een mooie
nauwkeurige verdeling.
Direct na de strenge vorst zette het PSKW ook nog een nieuwe gps-toepassing in werking. De bestaande Perdu-plantmachines (voor kolen en
sla) zijn door AVS-Agri uit Oppuurs uitgerust met een speciale koppeling
die het mogelijk maakt om in vierkantverband te planten over het hele
perceel. Op het proefstation bestaat elk perceel uit zeven rijsporen; binnen deze zeven rijsporen staan de planten in vierkantverband.
De speciale koppeling die dit mogelijk maakt wacht op een puls van het
gps-systeem voordat de plant effectief wordt geplant. In de gps-terminal
kan de plantafstand worden ingegeven. Het is dus niet meer nodig om
tandwielen te veranderen als de plantafstand moet worden aangepast.■

Het PSKW kan compost strooien binnen de vaste rijpaden.

Nieuwe gps-toepassing maakt vierkantverband over het hele perceel mogelijk.

Proeftuinnieuws 6 | 23 maart 2018
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Vandaag houdt de app fruittelers op de
hoogte van de laatste regelgeving over
gewasbeschermingsmiddelen. Hij bereGewasBemesten
Bladvoeding
kent spuithoeveelheden en voorraadbescherming
niveaus, laat oogstregistraties doorgeven van op het veld …
Pcfruit ontwikkelt deze app steeds verOpdracht
Registreer
Rapport
der. Zo kan elke gebruiker sinds dit jaar
via EVA per perceel en op bedrijfsniveau zien hoeveel hij al heeft bemest
Ziekte/plaag
Fenologie
Oogst
en hoeveel hij nog mag bemesten. Dit
is een mooie aanvulling op de al langer
bestaande
module binnen de app die
Eindelijk Vereenvoudigde
Eindelijk Vereenvoudigde
snel
voor
de
fruitteler de gebruikte hoeAdministratie
Administratie
veelheden N en P uitrekent. “De grootste nieuwigheid die eraan komt is dat
deze module ook toegepast zal worden
in andere teelten dan fruit”, zegt Dany
Bylemans, algemeen directeur pcfruit. Naast de bestaande 150 gebruikers/testers binnen fruitteelt van de EVA-app, wordt deze nieuwe bemestingsmodule getest door 45 nieuwe gemengde pilootbedrijven die
feedback zullen geven. Vanaf vermoedelijk begin 2019 zal deze module
beschikbaar zijn voor elke teler van fruit, groenten, granen, voedergewassen … Het grote voordeel hiervan is dat bedrijven voor verschillende
gewassen slechts één app nodig hebben om in orde te kunnen zijn met
alle bemestingsnormen.
■

EVA

EVA

Output van online simulatie voor trayveld van 1,5 ha met de neerslagcijfers van 2015

Proefcentrum Hoogstraten stelt online simulatie
voor wateropvang trayvelden ter beschikking

Via het extranet op www.proefcentrum.be kan je nu zelf snel de opvangen ontsmettingscapaciteiten berekenen voor nieuwe of bestaande trayvelden voor de opkweek van aardbeiplanten. Proefcentrum Hoogstraten
stelde een rekenmodel op om de overlopen naar het oppervlaktewater
te kunnen inschatten bij specifieke combinaties van grootte trayveld,
pompcapaciteiten, opvangsilo’s en ontsmetter. Meer info hierover kan
je vinden in het artikel ‘Met je trayveld naar hergebruik van drainwater’
in Proeftuinnieuws nummer 12 van 2017. Voor toegang tot extranet en
de rekenmodule kan je terecht op info@proefcentrum.be.
■

EVA-app nu voor telers van alle gewassen

Op vraag van fruittelers die ook aan akkerbouw of groenteteelt doen,
breidt pcfruit de EVA-app uit. Na een proefperiode in 2018 zullen in
2019 telers van zowel fruit, groenten, granen en voedergewassen hun
voordeel kunnen halen uit de nieuwigheden van de EVA-app op het vlak
van bemesting. Zo krijgen de telers snel een overzicht van toegelaten
bemestingshoeveelheden en de gebruikte hoeveelheden N (stikstof) en
P (fosfor). Deze app helpt hen om op een vlotte manier bewuster om te
gaan met bemesting. Ook het milieu vaart er wel bij: hoe meer telers
zich houden aan de toegelaten bemestingshoeveelheden, hoe beter de
waterkwaliteit.
Voor veel fruittelers is de webapplicatie EVA –Eindelijk Vereenvoudigde
Administratie– niet meer weg te denken. Pcfruit riep deze slimme applicatie, bruikbaar op smartphone, tablet of pc, eind 2015 in het leven op
vraag van en dankzij de actieve medewerking van een tiental fruittelers.

|6|
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Simon Craeye en Peter Maenhout zullen het onderzoek coördineren bij respectievelijk aardbeien en witloof.

Nieuwe onderzoekers aangesteld bij Inagro

Binnen de afdeling ‘Tuinbouw onder afdekking’ bij Inagro zijn twee nieuwe
verantwoordelijken aangeduid. Voortaan zijn Simon Craeye en Peter
Maenhout coördinerend onderzoeker bij respectievelijk aardbeien en
witloof.
Simon Craeye vervoegde in 2015 Inagro als onderzoeker in de glastuinbouw. Voortaan combineert hij die functie met zijn rol als coördinerend
onderzoeker in aardbeien. Peter Maenhout startte begin januari 2018
als coördinerend onderzoeker in witloof. Beide medewerkers zullen het
onderzoek uitstippelen en de coördinatie en opvolging van proeven op
zich nemen. Daarnaast verzorgen ze de relaties met het Departement
Landbouw en Visserij en met andere praktijkcentra.
■

Witloof actueel

Bericht van 12/3/2018
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Er is nu ook een score voor Sclerotinia-gevoeligheid opgenomen, op basis van de resultaten van het onderzoek van de NPW. Verwacht je op een
perceel een hoge Sclerotinia-druk, dan kan je voor dat perceel preventief
een ras kiezen dat hier minder gevoelig voor is. Voorlopig is alleen voor
de vroege rassen de Sclerotinia-gevoeligheid opgenomen in de lijst. De
gevoeligheid voor Phytophthora wordt al langer vermeld.
■

Respecteer de teeltvrije zone van 1 m

Je kan de rassenlijst 2018 downloaden op www.proeftuinherent.be en op
www.proeftuinnieuws.be.

Rassenlijst 2018 online

De rassenlijst van de Nationale Proeftuin voor Witloof (NPW) is online
beschikbaar. Hij geeft een overzicht van de eigenschappen van de witloofrassen die momenteel in de handel te verkrijgen zijn. De informatie op de rassenlijst is gebaseerd op de resultaten van de internationale
rassenproeven, aangevuld met ervaringen in praktijkomstandigheden.
Van enkele eigenschappen werden de gegevens verstrekt door de zaadhuizen.
Je vindt de rassenlijst 2018 op www.proeftuinherent.be en bij de Witloof
actueel van 12 maart op www.proeftuinnieuws.be.
Volgende nieuwe hybriden zijn toegevoegd aan de rassenlijst: Princesse
(Hoquet), Manoline (Vilmorin) en Sixtine (Vilmorin).

Telers zijn sinds begin dit jaar verplicht een teeltvrije zone van 1 meter
te voorzien naast waterlopen. Deze meter start aan de bovenkant van
de talud. Op deze zone mag je geen bodembewerking, bespuiting of bemesting toepassen. De waterlopen waarop deze regel van toepassing is,
zijn te vinden via het grafische luik van het e-loket. De VLM zal controleren of iedereen deze strook respecteert.
Bovenop de teeltvrije zone moet je voor veel gewasbeschermingsmiddelen nog een bijkomende bufferzone respecteren. Ook wanneer je perceel naast een weg of fietspad ligt moet je hier rekening mee houden.
Via verharde wegen komen gewasbeschermingsmiddelen immers heel
gemakkelijk in het water terecht. Het gebruik van 50% driftreducerende
doppen of technieken is sinds vorig jaar al verplicht op alle percelen.

J. De Win & T. De Clercq

Nationale Proeftuin voor Witloof, Herent

Met lof geslaagd!

Manoline, Topscore en Flexine
Voor meer informatie

Denis Desrumaux: +32 (0) 495 360 829
Johan Vandenabeele: + 32 (0) 496 245 796

Hazera Seeds B.V.

Advert proeftuinnieuws Chicory March 2017 182x128.indd 1

+ 31 162 690 900

www.hazera.nl

www.facebook.com/hazeracorp

7-3-2017 10:54:39
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Witloof

Witloof de boost geven
die het verdient

Iedereen witloofambassadeur
VRT-journaliste Ann De Bie modereerde het
panelgesprek met Bram Van de Poel (KU Leuven), Sam Magnus (witloofteler), Els Corbeels,
(Boerenbond), Filip Fontaine (BelOrta) en Tim
De Clercq (NPW) over de uitdagingen voor de
witloofteelt. Het aantal witlooftelers daalt nog
elk jaar en de consumptie van witloof ook.
Toch zit de teelt volgens Sam Magnus vol potentieel: “Ik ben ervan overtuigd dat wij hier de
beste witloofkwaliteit ter wereld telen. Witloof
staat slechts in een vijftal landen regelmatig op
het menu. Dus hoeveel potentieel is er niet
voor de toekomst?”
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De Nationale Proeftuin voor Witloof heeft zijn nieuwe koelcellen officieel voorgesteld. Hiermee krijgt de proeftuin een nieuw elan en kan
het witloof de boost geven die het verdient. De proeftuin slaat de
brug naar de wetenschap en werkt aan innovatie: van automatische
identificatie van de witloofmineervlieg tot het kweken van meelwormen met witloofwortels. Daarnaast staan de medewerkers van de
proeftuin ook dicht bij de telers en gaan ze op zoek naar oplossingen
voor de actuele problemen in de gewasbescherming.

de proeftuin.” De proeftuin stelde na dit event
ook zijn deuren open voor het grote publiek.

Ook Filip Fontaine ziet de toekomst rooskleurig: “Iedereen zeurt over de vergrijzing. Maar
laat dat nu net een troef zijn voor witloof dat
vooral door de oudere generatie wordt geconsumeerd. Uiteraard moeten we ook inzetten
op de vernieuwing waar de jonge consument
naar op zoek gaat. Friseline en miniwitloof zijn
daar mooie voorbeelden van. We moeten onze
oogkleppen afdoen en blijven op zoek gaan
naar innovaties. Zouden we witloof zonder
pit kunnen telen? Kunnen we witloof onder
led-belichting telen in verschillende kleuren?
In Frankrijk zijn residuvrije producten een echte hype. We weten dat meer dan 90% van het
witloof hieraan voldoet, deze kans mogen we
niet laten liggen.”

Op de proeftuin werden vier grote bewaarcellen (links) en vier kleinere testcellen (rechts) geïnstalleerd. Ook de
loods kreeg een opknapbeurt met lichtpanelen in het dak en een fris kleuraccent.

De Nationale Proeftuin voor Witloof (NPW) in
Herent nam eind vorige maand de acht nieuwe koelcellen officieel in gebruik tijdens een
witloofevent. In een debat werd er gediscussieerd over de uitdagingen voor de sector, de resultaten van de lopende onderzoeksprojecten
kwamen aan bod en de actualiteiten voor het
nieuwe seizoen werden aangestipt. Tot slot
werden de resultaten van de vergelijkende
rassenproef getoond en konden de telers de
kroppen van de winterrassen zelf beoordelen
in de loods.

Nieuw elan voor NPW

De nieuwe koelcellen zitten niet alleen barstensvol nieuwe technologie, ze zitten ook
barstensvol potentieel voor nieuw onderzoek

|8|
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op de proeftuin. De technische parameters van
de acht nieuwe koelcellen kwamen al uitgebreid aan bod in Proeftuinnieuws nummer 21
van 15 december 2017. Dankzij de uitgebreide stuur- en meetmogelijkheden kunnen de
onderzoekers nu tegemoetkomen aan vragen
vanuit de sector over bewaring en ontdooiing.
“Deze koelcellen geven aan de proeftuin een
nieuw elan. Met de steun van de provincie
Vlaams-Brabant hebben we ook de loods een
opknapbeurt kunnen geven. Lichtpanelen in
het dak zorgen voor een frisse en aangename
werkomgeving. Een fris kleuraccent zorgt voor
de vrolijke noot,” vertelt Tim De Clercq (NPW).
“Wij willen witloof de boost geven die het verdient. De witloofteelt staat vaak te ver af van
de consument. Daarom ontvangen wij in deze
periode meer dan 200 lagereschoolkinderen op

Volgens Els Corbeels is het belangrijk dat iedereen in de sector zijn verantwoordelijkheid
neemt. “Niet alle bedrijven moeten dezelfde
keuzes maken, maar we moeten met z’n allen
wel samenwerken om zo als sector stappen
voorwaarts te blijven zetten. Als iedereen witloofambassadeur is, dan krijgt de witloofsector
de boost die het verdient. De proeftuin speelt
een essentiële rol: zij staan dichtbij de telers en
slaan de brug naar de wetenschap. Zo kunnen
ze snel reageren op problemen in de praktijk en
meedenken over de innovaties van morgen.”
Bij de nieuwe generatie studenten aan de
KU Leuven is er volgens professor Bram Van
de Poel alvast veel interesse voor het witloofonderzoek. Van de Poel wil in de toekomst
werken aan een witloofzadenbank, net zoals
dat al in Duitsland en Frankrijk gebeurt. “Er zit
enorm veel potentieel in de genetische biodiversiteit. Als we erin slagen om de genetische
variatie te bewaren, dan kunnen we deze later
–wanneer de biotechnologie nog verder staat–
ook zeer goed inzetten om onze teelt en rassen
(nog) te verbeteren.”

Gewasbescherming in nauwe schoentjes
Volgens Jonas De Win
wordt witloof meer
en meer de teelt van
de 120-dagenregelingen. Dit brengt twee
belangrijke aandachtspunten met zich mee.
“Uiteraard mag je deze
producten na het verstrijken van de toepassingstermijn niet meer
toepassen. Maar ten
De producten met een 120-dagenregeling moeten in
tweede moet je ze in
het fytolokaal in een aparte, gelabelde bak staan.
je fytolokaal ook in een
aparte bak zetten met de vermelding: 120-dagenregeling. Ze mogen
niet bij de vervallen producten staan en ook niet bij de erkende producten. Als je dit niet in orde brengt dan kan het FAVV bij controle deze
producten van de 120-dagenregeling in beslag nemen. Breng dus snel je
fytolokaal in orde!”
■
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De beheersing van ziekten, plagen en onkruiden wordt in witloof hoe
langer hoe moeilijker. Actieve stoffen verliezen hun erkenning en doordat de witloofteelt zo klein is, gaat er in verhouding weinig aandacht
naar de zoektocht naar alternatieven. Jonas De Win: “Voor een veldbehandeling tegen de witloofmineervlieg moeten we dit jaar opnieuw
afwachten of er een 120-dagenregeling komt. Als je op één van je percelen veel schade vaststelt, contacteer dan zeker de proeftuin. Wij stellen
schadedossiers op die we vervolgens kunnen gebruiken bij de verdediging van bepaalde toepassingen bij de overheid.”

Toepassing van iprodione is na 5 juni verboden, de erkenning van
Fenomenal zal in de toekomst waarschijnlijk ook aflopen. Er zal worden
gezocht naar alternatieven voor de ziektebestrijding en de beste toepassingswijze. “Voor iprodione is Luna Privilege een goed alternatief, met
een even sterke werking tegen Sclerotinia. Afgelopen jaar onderzochten we of een kraagbehandeling met Luna Privilege een negatief effect
heeft op de oogst. We stelden vast dat er voor de opbrengst, sortering
of bewaarkwaliteit geen statistische verschillen waren met een kraagbehandeling met Rovral.”

NPW en MeBioS werken samen
aan de automatisering van de
waarnemingen

Waarnemingen uitvoeren is een tijdrovende
bezigheid die ook veel expertise vraagt. Plagen
komen steeds vaker zeer lokaal voor waardoor
telers niet kunnen terugvallen op de regionale
waarschuwingsberichten. De NPW en de afdeling MeBios van KU Leuven werken in een
project samen aan de automatisering van de
waarnemingen. Bart De Ketelaere (MeBioS):
“In een eerste fase werken we aan een screening van vangplaten met beeldherkenningssoftware. Daarnaast zijn we ook volop bezig
met de identificatie van de witloofmineervlieg
via vleugelslagsensoren. Dit zijn sensoren met

een lichtbron en een zonnecel. De schaduw
die een insect tijdens het vliegen maakt wordt
geregistreerd en zo kan het insect worden geïdentificeerd. Deze sensoren zijn relatief goedkoop. De technologie stond achttien maanden
geleden nog in zijn kinderschoenen maar is ondertussen heel hard vooruitgegaan.”
Amerikaanse bedrijven investeren volop in de
eerste commerciële vallen met beeldherkenningssoftware voor de grote akkerbouwteelten. “Voor een kleine teelt als witloof hebben
deze grote bedrijven echter geen interesse.
Daarom is het zo belangrijk dat wij via dit
project het nodige onderzoek kunnen verrichten zodat ook de witlooftelers mee zijn in dit
verhaal.”

Reststroom witloofwortels
lekkernij voor meelwormen

De onderzoeksgroep RADIUS van Thomas
More Kempen kwam eerder toevallig tot de
vaststelling dat de forceercellen op de proeftuin in Herent ideale opkweekruimtes zijn
voor meelwormen. Lotte Frooninckx (RADIUS):
“Meelwormen houden van een warme en
relatief vochtige omgeving. De adulte meelkever kan niet vliegen en de wormen houden
van wortels en tarwezemelen als voedsel. Dit
voedsel is goed houdbaar en begint niet snel
te rotten. Dat alles maakt dat de kweek van
meelwormen zonder grote bezwaren of zware
investeringen kan gebeuren in witloofforceercellen. Wij denken dat dit in de zomerperiode,
als er minder vraag is naar witloof, een waardevol alternatief kan zijn. Onder ideale omstandigheden evolueren ze van ei tot volgroeide meelworm op twee maanden tijd.”
In Herent wordt een temperatuur aangehouden van 27°C en RV van 70%. Op dit moment
krijgen de wormen elke week verse stukjes witloofwortels en de oude worden eruit geraapt.
Dat is te arbeidsintensief. Daarom onderzoeken ze of het verhakselen van witloofwortels
het proces rendabeler kan maken. Geïnteresseerde telers kunnen altijd contact opnemen
met de proeftuin.

K. Blum

Geforceerde witloofwortels zijn een lekkernij voor meelwormen.
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Witloof
Rassenproef winterrassen 2017-2018
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Drie nieuwe winterrassen
zijn Safaritolerant

gen beperken met bovendien een grotere zekerheid van een geslaagde onkruidbestrijding.
Deze rassen blijven wel gevoelig voor andere
herbiciden en kunnen dan wel in groei worden
geremd. Opslag van deze rassen in een volgende aardappelteelt kan je dan niet bestrijden
met Titus omdat dit ook een sulfonylureum is.

Het rassenaanbod voor forcerie in de winter neemt toe. In deze winterforcerie werden tien oudere rassen geëvalueerd maar ook drie
nieuwe rassen: Amazone, Princesse en Selfine. De nieuwe rassen zijn
alle drie Safaritolerant, een eigenschap die vooral op percelen met
een hoge onkruiddruk interessant kan zijn.

Het veldseizoen van 2017 startte zeer droog.
Door de eindeloze droogte werden veel percelen, waaronder dat in Beitem, pas eind
juni of zelfs begin juli gezaaid of herzaaid. Na
de droogte volgde een groeikrachtig seizoen
waardoor de wortels nog alle kansen kregen
om zich te ontwikkelen. De wortels van Beitem zijn iets lichter dan andere jaren, maar
hebben een hoog stikstofgehalte. Op percelen
gezaaid in mei, zoals dat in Herent, zorgde dit
groeikrachtige seizoen in combinatie met een
vaak magere plantdichtheid in veel gevallen
voor (te) dikke wortels.

Tabel 1. - Rassen opgenomen in de gemeenschappelijke winterrassenproef (NPW, Inagro en APEF)
Ras

Zaadhuis

Hermès (Franse referentie)

Hoquet

Platine (Belgische referentie)

Vilmorin

Amazone (OK73R)

Hoquet

Princesse (OK51725)

Hoquet

Selfine (H3191)

Vilmorin

Amazone is iets puntiger en slanker dan Baccara.
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Safaritolerante rassen troef bij
hoge onkruiddruk

In de internationale rassenproef van de voorbije winterperiode vergeleken we drie nieuwe
rassen, Amazone, Princesse en Selfine, met
Hermès en Platine, het Franse en Belgische
referentieras voor de winterforcerie. Van deze
rassen wisselden de deelnemende praktijkcentra (NPW, Inagro en APEF) wortels uit van vier
verschillende percelen (Beitem, Herent, Arras
en Graincourt).
De drie nieuwe rassen zijn Safari- of sulfonylureum-tolerant. Dit betekent dat ze minder
gevoelig zijn voor bepaalde herbiciden, de
sulfonylurea, en dus hogere dosissen kunnen verdragen. Safari (actieve stof triflusulfuron-methyl) en Boa (actieve stof penoxsulam)
zijn zo’n herbiciden. Op percelen met een hoge
onkruiddruk en waar de onkruiden binnen het
werkingsspectrum van deze herbiciden vallen,
kan je opteren voor één van deze rassen. Hierdoor kan je het aantal herbicidenbehandelin-

Selfine is een productief ras maar er was veel sprantvorming bij herkomst Herent.

Naast deze rassen vergeleken Inagro en NPW
ook acht andere gekende rassen. Voor deze vergelijking wisselden de praktijkcentra geen wortels uit. De beschreven eigenschappen van deze
rassen zijn dus gebaseerd op de forceerresultaten van wortels afkomstig van het eigen proefperceel en geforceerd in de eigen installatie.

Amazone, de Safaritolerante
Baccara
Amazone (OK73R) is een Safaritolerante versie
van Baccara. Beide rassen zijn sterk vergelijkbaar wat betreft de veldgroei en de forcerie.
Amazone is iets puntiger en slanker dan Baccara
en is bestemd voor de forcerie van februari tot
mei. Amazone is productief en heeft een goede sortering en inwendige kwaliteit. Soms komt
wel wat rode pit of roodverkleuring voor. De pitlengte moet in het oog worden gehouden.
Tabel 2. - Rassen waarvan de wortels afkomstig waren van het eigen proefperceel van NPW of Inagro
Ras

Zaadhuis

Baccara

Hoquet

Daufine

Vilmorin

Fakir

Hoquet

First Lady

Hoquet

Flexine

Vilmorin

Podium

Hoquet

Takine

Vilmorin

Topscore

Vilmorin

Inagro

•
•
•
•
•

Princesse heeft puntige kroppen.

NPW

•
•
•
•
•
•
•
•

25

20

80

15

60

10

40

5

20

0

0

Opbrengst (kg/100 wortels)

100

Nettorendement (%)

120

NPW

120
100

20

80

15

60

10

40

5

20

0

0

Nettorendement (%)

Inagro

Hermès

Platine

Amazone Princesse

Selﬁne

Beitem

Klasse I

Beitem
Herent
Arras
Graincourt
Beitem
Herent
Arras
Graincourt
Beitem
Herent
Arras
Graincourt
Beitem
Herent
Arras
Graincourt
Beitem
Herent
Arras
Graincourt
Baccara
Dauﬁne
Fakir
First Lady
Flexine
Podium
Takine
Topscore

Beitem
Herent
Arras
Graincourt
Beitem
Herent
Arras
Graincourt
Beitem
Herent
Arras
Graincourt
Beitem
Herent
Arras
Graincourt
Beitem
Herent
Arras
Graincourt
Dauﬁne
Fakir
Flexine
Takine
Topscore
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Opbrengst (kg/100 wortels)

25

Hermès Platine Amazone Princesse Selﬁne

Klasse II

Klasse III

Herent

Nettorendement

Figuur 1. - Opbrengst en kwaliteit van de rassen van de gemeenschappelijke rassenproef en van de wortels afkomstig van het eigen proefperceel van Inagro of NPW

Princesse, een ras met korte pit

Princesse (OK51725) is de CMS-versie (Cytoplasmatische Mannelijke Steriliteit) van het
Safaritolerante ras Darling (OK2725). CMS
zorgt voor meer uniformiteit. Dit ras werd ook
in de vroege forcerie getest maar was dan nog
jong. De aanbevolen forceermaanden zijn december en januari. Ook in deze forcerie bleef
de pitlengte onder controle. Princesse heeft
puntige kroppen en kent over het algemeen
een goede opbrengst en sortering. Dit nieuwe
ras is bovendien weinig gevoelig voor roodverkleuring en pitafwijkingen.

Vilmorin breidt aanbod
Safaritolerante rassen uit
met Selfine

Selfine (H3191) is een productief ras voor forcerie van februari tot en met april. Selfine is
een ras dat maar een beperkt aantal velddagen
nodig heeft. Door een minder goede opkomst,
een lange veldfase en een groeikrachtig najaar was er bij herkomst Herent duidelijk meer
sprantvorming. Selfine heeft een zeer mooie
inwendige kwaliteit en is weinig gevoelig voor
roodverkleuring.

Groot aanbod
in de winterforcerie

Hermès (Hoquet) is voorlopig nog het Franse
referentieras. Het ras heeft een gemiddelde
productiviteit en is weinig gevoelig voor pitafwijkingen en roodverkleuring. De pitlengte
blijft een aandachtspunt.
Platine (Vilmorin) is al jarenlang het Belgische
referentieras met gekende eigenschappen. De
productiviteit tijdens de wintermaanden is gemiddeld, de kwaliteit van het witloof eerder

wisselvallig. Door de slechte opkomst in Herent, met te dikke wortels tot gevolg, was de
sortering van deze herkomst ondermaats. We
stelden frequent pitafwijkingen vast. Platine is
bovendien zeer gevoelig voor roodverkleuring.
Baccara (Hoquet) is een redelijk productief ras.
De relatieve pitlengte is tijdens de winterforcerie al aan de hoge kant. Dit ras is gevoelig voor
bruine pit en rode pit. Baccara is ook matig gevoelig voor roodverkleuring.
Daufine (Vilmorin) is over het algemeen een
productief ras. Daufine is gevoelig voor pitafwijkingen, vooral appelpit en roodverkleuring.
Hierbij gaat het vaak om typische rode ingevallen vlekjes. Daufine is ook Safaritolerant.
Fakir (Hoquet) heeft een goede productiviteit
en uitwendige kwaliteit. De relatieve pitlengte
bleef onder controle. De inwendige kwaliteit is
over het algemeen goed. Bij Fakir komt roodverkleuring uiterst zelden voor.
First Lady (Hoquet) had in deze forcerie een
gemiddelde opbrengst en kwaliteit. First Lady
is weinig gevoelig voor pitafwijkingen en heeft
een heel goede houdbaarheid. Voor een goede
kwaliteit bij First Lady zijn fijnere wortels gewenst. Door de compacte groei is er risico op
gescheurde blaadjes in de krop.
Flexine (Vilmorin) is in de winter nog niet op
zijn hoogtepunt. De optimale forceerperiode
situeert zich wat later, van april tot juli. De
korte pit toont dit ook aan. Pitafwijkingen en
roodverkleuring komen in deze periode weinig
voor.

Tabel 3. - Forceeromstandigheden

Zaaidatum

Inagro

NPW

3/7/2017

16/5/2017

Rooidatum

5/12/2017

17/11/2017

Start forcerie

9 en 11/1/2018

17 en 18/1/2018

Einde forcerie/oogst

29 en 30/1/2018

6 en 8/2/2018

EC (mS/cm)

1,8

1,8

pH

7,5

6,8

week 1

18,5

18

week 2

18,5

18

week 3

dalend naar 10

naar 15

week 1

19

17

week 2

19

17

week 3

dalend naar 12

naar 14

Watertemperatuur (°C)

Luchttemperatuur (°C)

en de pit was kort. We stelden weinig pitafwijkingen en roodverkleuring vast.
Takine (Vilmorin) is nog een voorbeeld van een
Safaritolerant ras. De opbrengst en de kwaliteit
van Takine zijn gemiddeld. Pitafwijkingen en
roodverkleuring bleven tijdens deze forcerie
beperkt.
Topscore (Vilmorin) is een productief ras, maar
de kwaliteit is wisselvallig. Bij NPW was er behoorlijk wat klasse-II-witloof. Topscore kan je
forceren van november tot februari. Na Nieuwjaar neemt de relatieve pitlengte toe en stellen
we soms pitafwijkingen vast. Topscore is in de
winter licht gevoelig voor roodverkleuring.

T. De Marez, P. Maenhout & M. Willaert
Inagro, Rumbeke-Beitem

Podium (Hoquet) is ook een ras dat je best wat
later forceert, van juni tot november. De productiviteit was bijgevolg nog aan de lage kant

J. De Win, E. Vermeylen, R. Van Rossum
& W. Snyers
Nationale Proeftuin voor Witloof, Herent
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Algemeen

Boeren zonder glyfosaat? Ja, maar

Opnieuw erkend voor vijf jaar
Glyfosaat werd voor het eerst geregistreerd in
1973. De goedkeuring werd door Europa een
eerste keer vernieuwd op 1 juli 2002. Vóór
31 december 2015 was een tweede vernieuwing nodig, maar toen kwam er een kink in de
kabel. Trybou: “Op 20 maart 2015 berichtte het
Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) dat glyfosaat vermoedelijk carcinogeen is. En omdat de Europese Commissie niet
onmiddellijk klaar was om hierop te reageren
volgden twee opeenvolgende administratieve
verlengingen voor glyfosaat tot 31 december
2017.”

Foto: Inagro
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Kunnen wij boeren zonder glyfosaat? Het zou een retorische vraag
kunnen zijn, maar de biosector durft volmondig ‘ja’ te zeggen. De
gangbare sector houdt het op een voorzichtige ‘ja, maar’. De teelt
moet dan helemaal anders worden aangepakt en bovendien zijn de
alternatieven niet altijd zaligmakend. Voorlopig geen paniek: glyfosaat werd eind vorig jaar door Europa opnieuw erkend voor vijf jaar.

risico-evaluatie door de Europese Commissie
en stemming door de lidstaten duurt gemiddeld twee jaar.”

In de biologische landbouw is er niet één middel ter vervanging van glyfosaat. Het succes zit hem in een combinatie van maatregelen.

Glyfosaat is het voorbije jaar haast onafgebroken in de media geweest. Het leek wel of
iedereen er zijn zegje over moest doen, vooral Roundup moest eraan geloven. Tijd voor
een stand van zaken vonden ze bij de ingenieursvereniging ie-net. Op hun studiedag in
februari werd de meest prangende vraag niet
geschuwd: ‘Kunnen wij boeren zonder glyfosaat?’.

Glyfosaat, één van de veiligste
actieve stoffen

Glyfosaat is een systemisch werkend bladherbicide. Het is intrinsiek niet selectief en dus
breedwerkend. Product dat bij de bladtoepassing toch op de bodem terechtkomt bindt heel
sterk aan de bodemdeeltjes, waardoor het niet
kan worden opgenomen door wortels. Dat is
de reden waarom je al heel snel na het toepassen van glyfosaat kan zaaien of planten, wat
een grote troef is.
“Aan glyfosaat zijn wereldwijd al zoveel studies
besteed dat we gerust kunnen stellen dat het
één van de veiligste actieve stoffen is.” Dat
zegt Maarten Trybou, voorzitter van het Erkenningscomité en diensthoofd Gewasbescher-

| 12 |
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mingsmiddelen en Meststoffen van de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Maar wat is de wettelijke
status van glyfosaat in België en Europa? Om
tot het antwoord op die vraag te komen is het
belangrijk te weten hoe de evaluatieprocedure
in elkaar zit. “De evaluatie bestaat altijd uit een
tweetrapssysteem: eerst moet de werkzame
stof door Europa worden goedgekeurd, pas
dan kunnen er nationale toelatingen volgen
voor de formuleringen. Dat geldt voor nieuwe werkzame stoffen en formuleringen, maar
evengoed voor vernieuwingen van reeds bestaande stoffen zoals glyfosaat.”
De werkzame stof is de meest relevante component van een formulering qua giftigheid en
stabiliteit. Goedkeuring ervan op Europees
vlak vergt dan ook een uitgebreid dossier en
langetermijnstudies waarmee de aanvrager
minstens één veilige toepassing moet kunnen
aantonen. Eens de werkzame stof door Europa
is goedgekeurd, moeten de lidstaten de acute
giftigheid van de volledige formuleringen evalueren, en dat voor alle aangevraagde teelten.
“Vooral de eerste stap is enorm tijdrovend.
De hele procedure met onderling overleg van
specialisten van de verschillende lidstaten,

Uiteindelijk kreeg glyfosaat eind vorig jaar op
de valreep een nieuwe erkenning voor vijf
jaar. Maar er werden op Europees niveau beperkingen opgelegd voor de formuleringen,
en dat is volgens Trybou nooit eerder gezien
bij de erkenning van een werkzame stof. Zo
zijn sinds 2 augustus 2016 tallowamines in de
formuleringen verboden. Concreet zijn daardoor in België 54 van de 141 formuleringen
weggevallen. Europa vraagt ook bijzondere
aandacht voor toepassingen om de oogst te
vergemakkelijken (toepassing van glyfosaat
als ‘droogmiddel’). Maar in België was deze
toepassing nooit toegelaten omdat ze niet
strookt met de goede landbouwpraktijk.
De toepassing vóór de oogst als herbicide
(in vicia-bonen, voedererwten en granen) is
ingetrokken omdat er genoeg alternatieven
voorhanden zijn.
Trybou voegt er nog aan toe dat aanvragen voor
vernieuwing van formuleringen tegen 15 maart
2018 moesten worden ingediend. “In principe
moeten al deze producten tegen 15 december
geëvalueerd worden, maar ik verwacht dat dat
wel wat vertraging zal oplopen.”

Verboden voor
niet-professioneel gebruik

Europa vraagt ook aandacht voor de blootstelling van de gebruiker, zowel de professionele
als de niet-professionele. “Onder druk van de
media hebben de gewesten in ons land het
niet-professioneel gebruik van glyfosaat verboden. Op federaal vlak is er een KB in de maak
met een algemeen verbod op synthetische
herbiciden voor niet-professionele gebruikers.
De publicatie ervan wordt deze zomer verwacht. Producten tegen mossen en lage-risicostoffen blijven wel toegelaten, evenals stof-

Glyfosaat in cijfers
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Glyfosaat is het best verkopende herbicide sinds 1980. Het vertegenwoordigt 31% van de
totale mondiale herbicidenmarktwaarde. Wereldwijd werd in 2015 850.000 ton glyfosaat
toegepast. Slechts 15% van het mondiale gebruik situeert zich in Europa en amper 0,06% in
België. De NMBS is hier trouwens de grootste afnemer voor het onderhoud van de spoorwegbeddingen.
■

glyfosaat?’. “Ik zie deze vraag niet als een retorische vraag. De onkruidbestrijding in de biologische teelt is een strategische oorlog waarin boer en wapens het verschil maken. In de
biologische landbouw is er niet één middel ter
vervanging van glyfosaat. Het succes zit hem in
een combinatie van maatregelen. Boeren die
ploegen hebben iets meer mogelijkheden ja,
maar er zijn ook biobedrijven die het klaarspelen met niet-kerende bodembewerking.”

fen van natuurlijke oorsprong (of synthetisch
nagemaakt), micro-organismen en plantenextracten”, aldus Trybou.

een wildgroei van oneigenlijk gebruik van huistuin- en keukenmiddeltjes als schoonmaakazijn, javel en strooizout.

Opruimbehandeling
voornaamste toepassing

Niet-chemische technieken niet
altijd zaligmakend

Een opruimbehandeling na de oogst, vóór het
aanleggen van de voorjaarsteelten, is een van
de meest courante toepassingen van glyfosaat
in de land- en tuinbouw, evenals het gebruik bij
graslandhernieuwing. Maar er zijn ook enkele
belangrijke selectieve toepassingen: het behandelen in vooropkomst van zaaiuien, bieten
en aardappelen, de gerichte strokenbehandeling in pitfruit en in de boomkwekerij en het
behandelen van schieters in onder meer uien
en bieten.

Onkruiden kunnen uiteraard ook mechanisch
worden aangepakt. Maar daarbij moet veel
aandacht worden besteed aan de ‘wortelonkruiden’. De Cauwer lijstte de tien meest
gevreesde wortelonkruiden op: kweekgras,
akkerdistel, akkermelkdistel, heermoes, haagwinde, akkerwinde, veenwortel, klein hoefblad, akkerkers en de grote brandnetel. “De
meeste soorten kan je aanpakken door ze repetitief (on)diep af te snijden of te maaien. Zo
kan je de onkruiden uitputten; de aanhouder
wint. Sommige meerjarigen met oppervlakkige
uitlopers kan je bestrijden door ze diep onder
te ploegen. Er bestaan ook machines die de uitlopers naar boven brengen (‘sorteren’) waarna
ze kunnen uitdrogen of worden verzameld en
afgevoerd. Meerjarigen met penwortels kan je
ontwortelen (uitsteken) of je kan de penwortel
ondergronds fijnmalen. Het spreekt voor zich
dat er wel een aantal parameters zijn die mee
het succes van de gekozen techniek bepalen.”

Weinig chemische alternatieven

Kunnen we glyfosaat vervangen op beteelde
en onbeteelde terreinen? Die vraag probeert
professor Benny De Cauwer van de Faculteit
Bio-ingenieurswetenschappen van UGent te
beantwoorden. “Er zijn enkele chemische alternatieven om jonge zaadonkruiden te behandelen, namelijk de overige breedspectrum
bladherbiciden zonder bodemnawerking: diquat, glufosinaat, azijnzuur en pelargonzuur.
Maar er zijn ook nadelen aan verbonden. Het
zijn contactherbiciden waardoor ze een beperktere flexibiliteit bieden. Sommige middelen vragen ook een hoge dosis en/of hebben
een beperkt onkruidspectrum.”
Voor gevestigde meerjarige onkruiden ligt het
nog moeilijker. “Hier kan gewerkt worden met
combinaties van graminiciden en/of herbicidegroeistoffen en/of ALS-remmers (remmen de
aanmaak van aminozuren). Maar individueel
hebben ze een beperkter onkruidspectrum
en de erkende doseringen volstaan vaak niet.
Deze middelen hebben dikwijls ook een langere biologische persistentie en een hoger risico
op resistentie-ontwikkeling.”

De Cauwer voegt er nog aan toe dat er voor
particulieren nog minder chemische alternatieven voorhanden zijn en waarschuwt voor

Naast mechanische zijn er ook nog een aantal
fysische technieken om onkruid aan te pakken.
Bovengronds verhitten, ondergronds verhitten, elektrocutie en inundatie zijn de meest
gekende voorbeelden hiervan.
“Niet-chemische technieken genoeg dus. Maar
ze zijn niet altijd en overal inzetbaar en vereisen herhaling”, besluit De Cauwer. “En ze
kunnen ook belastend zijn voor het milieu. Dat
wordt veel te weinig gezegd. Geïntegreerde
onkruidbestrijding moet het doel zijn, maar
er is dringend nood aan meer wetenschap en
minder emotie.”

Biosector mikt op combinatie
van maatregelen

De groenbedekkers vernietigen is in de biologische landbouw een belangrijke uitdaging.
Door de cultivator uit te rusten met brede
ganzenvoeten valt er volgens Delanote al veel
winst te halen. “Je boekt het meeste succes bij
schraal weer in maart of april.”
Wortelonkruiden vormen een andere uitdaging. “Ruimte creëren om de wortelonkruiden
te kunnen aanpakken is de boodschap. Dat doe
je door heel doordacht de vruchtafwisseling te
bepalen. En uiteraard moet je timing goed zitten: je moet de juiste bewerking op het juiste
moment uitvoeren. En herhalen wanneer dat
nodig is.”

Ontwikkelingen staan niet stil

Mechanisatie en robotisatie zitten in een
stroomversnelling. De machines worden veel
slagkrachtiger. De wiedeg wordt een precisie-eg waarmee je tot op 1 cm nauwkeurig onkruid kan wieden. De schoffelmachine wordt
een multi-tool. En stuurtechnieken worden
almaar nauwkeuriger. Naast gps-sturing, waarbij een virtuele gewasrij wordt gevolgd, is er nu
ook camera-sturing, waarbij de effectieve rij
wordt gevolgd. The sky is the limit. Ook wieden in de rij is mogelijk, maar voorlopig zijn de
machines nog te duur. Hier en daar wordt er
ook al gedroomd van een wiedrobot …
Maar hoe je het ook draait of keert: manueel
wiedwerk blijft noodzakelijk. Delanote: “De
referentie is onkruidvrij, want één plantje kan
vele zaden voortbrengen en dus zorgen voor
problemen het jaar nadien.”
Delanote betreurt dat er in Vlaanderen nog
weinig literatuur beschikbaar is rond het mechanisch aanpakken van onkruiden. In Frankrijk staan ze op dat vlak al een pak verder. Een
mooie uitdaging voor de toekomst.

V. Neefs

Lieven Delanote van de afdeling biologische
teelt van Inagro durft volmondig ‘Ja’ antwoorden op de vraag ‘Kunnen wij boeren zonder
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Bericht van 12/3/2018

Je moet nu een etmaaltemperatuur nastreven van 14°C of zelfs nog wat
lager. Dat zorgt voor dikkere vruchten, zonder dat de rijping stilvalt. Stel
de nachttemperatuur hiervoor koel in, tot zelfs 5°C stooktemperatuur
en 6°C ventilatietemperatuur. Voor een goede vruchtdikte is volop CO2
doseren nu de boodschap.
Eén van de nieuwe rassen om op te volgen is Sonsation. Dit ras van Flevoberry, een Nederlands kweekprogramma, belooft een sensationele verbetering te zijn ten opzichte van Sonata, vandaar de naam. De waarnemingen in de praktijk zijn veelbelovend. Er vallen géén planten uit door
Phytophthora en het bloemtakken doorhalen gaat bij dit groeikrachtige
gewas in de helft van de tijd. Uiteraard zal de markt uiteindelijk bepalen
of dit ras zal doorbreken of niet.
Andere rassen die we tegenkomen in de vroege stookteelten zijn uiteraard nog Clery, Malling Centenary en het doordragende ras Murano. Bij
deze laatste blijkt een koudesom van drie à vier weken frigobewaring
nodig om een voldoende evenwichtig gewas te verkrijgen.
■
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Kleinfruit actueel

In deze vroege stookteelt Sonata worden in week 11 de eerste vruchten geplukt.

Vroegheid troef door uiterst
zonnige februari

De vroege stookteelten Sonata zijn nagenoeg overal aan de pluk. Het
zonnige weer in februari heeft gezorgd voor veel vroegheid, én voor
sterke gewassen. Gemiddeld is het bloemgetal beter dan vorig jaar. We
verwachten dan ook vrij mooie producties te oogsten. De uitval door
Phytophthora cactorum bedraagt gemiddeld zo’n 1 à 5%, wat nog aanvaardbaar is.

Doorteelten beloven minder
misvormde vruchten dan vorig jaar
De meeste telers hebben wat langer gewacht om de verwarming aan te
schakelen bij hun doorteelten. De koude in februari gaf de gelegenheid
om nog een behoorlijke koudesom op te bouwen. Nagenoeg overal werden meer dan 350-500 koudepunten behaald volgens het koudemodel
van Proefcentrum Hoogstraten. De zon in februari heeft de achterstand
van het langer koude vangen, ruimschoots goed gemaakt. Bovendien
heeft het zonnige weer echt geholpen bij de strekking. Op de meeste
plaatsen is de cyclische belichting al uitgeschakeld.
Ook na februari bleef de zon van de partij. Tot 10 maart hebben we vrij
veel zonneschijn waargenomen. En dat is zeker goed voor de bloemopbouw. We verwachten dan ook minder misvormde vruchten dan vorig
jaar.

Sonsation vormt een sterk gewas met stevige bloemtakken, zonder uitval.

Deze doorteelt begint in bloei te komen (foto 12 maart).

De planten van deze vroege stookteelt Murano hebben zo’n vier weken frigobewaring ondergaan. Het gewas staat er evenwichtig bij.
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Zowat overal zijn biologische bestrijders uitgezet tegen spint en trips.
Bladluizen zouden bestreden moeten zijn, als deze aanwezig waren. De
doorteelten staan nu in volle bloei. Voor de bestuiving wordt meer en
meer gewerkt met een combinatie van hommels en bijen. Bij zonnig
weer kunnen bijen zeer veel werk verrichten op korte termijn, terwijl
hommels ook bij donker en koud weer vliegen.
Binnenkort is het tijd om de bloemen door te halen. Met dit enorme
werk kan je maar beter tijdig beginnen, zodat alle takken op tijd worden
doorgehaald. Zo vermijd je eventuele bestuivingsproblemen.
■

Veel nieuwe stellingteelten
later opgeplant

In de koudere systemen werden de planten van de doorteelt in week 10
op de stelling gezet, na een winterse week met enkele ijsdagen en diepe
minima tot -8°C.
In de meeste plastic serres wordt nu warm afgelucht. De temperatuur
mag overdag oplopen tot 25°C bij zonneschijn. Kortstondig belichten van
doorteelten verbetert de strekking en de kwaliteit. Verschillende telers
passen dit al toe.
In het begin van de hergroei moet je voorzichtig druppelen, zeker nog
niet dagelijks. Na een tijdje kan je geleidelijk aan evalueren naar een dagelijkse watergift op stralingssom.
Deze teelten zullen laat in bloei komen. Medio maart worden opnieuw
erg koude temperaturen voorspeld.
■

De nieuwe stellingteelten worden klassiek half maart opgeplant. Door
de voorspelling van negatieve temperaturen heeft een aantal telers het
opplanten uitgesteld. Bij deze teelten is de watergift van cruciaal belang.
Zeker bij koud weer verbruiken deze teelten amper water, en kan je ze
snel te nat zetten, met wortelsterfte tot gevolg, vaak ook in combinatie
met roodwortelrot.
■
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Beginnende hergroei bij koude
teelten op substraat

Wandelkappen erg laat

Ook bij de grondteelten komen de planten in beweging. Luis en spint
moet je bestrijden vóór de bloei. Tijdens de bloei moet je luchten om
de bloemen tijdig droog te krijgen en zo de bestuiving te bevorderen. Zo
vermijd je bovendien verbranding in de tunnels door te hoog oplopende
temperaturen.
Ook de wandelkappen zullen erg laat in de bloei komen door het vele
koude weer. Vooral de gestookte teelten nemen nu veel voorsprong. ■

Bescherm je moederplanten
tegen de vorst

Ook de vermeerderingsvelden worden half maart opgeplant. Je moet de
moederplanten behandelen tegen Phytophthora door ze aan te gieten
met een gepast middel. De planten afdekken met agryldoek of flodderfolie is een aan te raden maatregel. Zo worden eventuele koude vorstnachten afgeblokt, zodat de planten beter op kleur blijven en sneller
kunnen doorgroeien.

D. Vermeiren, D. Vinckx, N. Druyts & K. Lavrysen
Voorlichtingsteam Aardbeien PCH, Meerle
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Biologische teelt
Rassenproef broccoli zomerteelt 2017

Stresstest voor vroege rassen
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Het zeer droge seizoen 2017 werd een echte stresstest voor de broccolirassen in deze zomerteelt zonder irrigatie en met een lagere
bemesting. Vroeg ras Covina haalde de beste opbrengst en leverde
kwaliteit. De late rassen Parthenon en Triton haalden voordeel uit de
regen van augustus. Chronos en Ironman waren minder productief
maar niettemin kwalitatief.

In de biologische teelt steunen we op robuuste
variëteiten. Broccoli heeft net als bloemkool
voldoende stikstof en water nodig om tot een
goede opbrengst te komen. We vrezen dat
nutriëntentekorten in de toekomst vaker zullen voorkomen dan voorheen, door de mestwetgeving en de klimaatverandering. Niet alle
biologische telers hebben immers de mogelijkheid om te corrigeren.

Rassen op de proef gesteld

In deze rassenproef lokten we bewust droogtestress en stikstoftekort uit. We irrigeerden
niet en vier rassen (Chronos, Covina, Ironman
en Parthenon) werden in een extra herhaling
aangelegd waarbij er geen startbemesting bij
het planten werd toegediend. Voor de proef
werden alleen gangbare, niet behandelde zaden aangeboden.

De voorteelt was wintertarwe met erna de
groenbedekkers snijrogge en erwt. Bij staalname op 28 april was er 38 kg stikstof aanwezig in
de bodemlaag tot 60 cm diep. Net na planten
werd organische korrel (OPF aan 50 kg N/ha)
toegediend boven de rij, behalve in de laatste
vier objecten zonder startbemesting. Gedurende de teelt werd bijbemest met sporenelementen boor en molybdeen voor een goede gewasontwikkeling.
Tabel 1. - Teeltverloop
Proeflocatie

Inagro - Beitem

Zaaidatum

28/4/2017

Bemesting

11/4/2017 30 ton VRM + 200 kg/ha calciumsulfaat
OPF (niet in alle objecten)

Voorteelt

wintertarwe (+ groenbemester)

Plantdatum

9/6/2017

Plantafstand

70 x 45 cm

Onkruidbestrijding mechanisch
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Late rassen in het voordeel

Droogte was een grote stressfactor en beperkte de opbrengst tot gemiddeld 9,4 ton/ha. Het
stukgewicht was algemeen te laag (gemiddeld
347 g). Alleen de late rassen Parthenon en Triton konden van de regen in augustus gebruikmaken om op het einde van de oogst nog met
een fractie van de schermen boven 500 g te geraken. De opbrengstcijfers zijn niet representatief voor een geslaagde teelt, maar we konden
de droogtetolerantie van de rassen op deze
manier wel goed evalueren. Parthenon leek
eind juli bovengemiddeld te lijden onder de
droogte en kwam gemiddeld uit in opbrengst.
Triton presteerde beter.
Het vroege ras Covina haalde de beste opbrengst met een gemiddeld stukgewicht boven
400 g. Chronos en Ironman eindigden gemiddeld en leverden kwalitatieve schermen. Naxos
groeide sterk maar scoorde kwalitatief minder.
SGD93888 leek droogtegevoelig en vertoonde
vrij veel doorwas. Batory had in deze omstandigheden weinig groeikracht en kwam laag uit
in opbrengst.

14/7/2017 3l/ha Bortrac + 0,25 l/ha Molytrac

Startbemesting

Oogst

De rassen werden begin juni uitgeplant in een
oppervlakkig zeer droge bodem. De planten
sloegen vrij goed aan, ook al werd er niet beregend. Door de aanhoudende droogte stokte
de groei in juli. De eerste neerslag van betekenis kwam er begin augustus, toen de eerste
planten bijna oogstklare schermen hadden. Er
werd in tien beurten geoogst van 11 augustus
tot 6 september 2017 (105 tot 131 dagen na
zaai).

11/8 - 6/9/2017
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Oogst start later
zonder startbemesting

Bij de objecten zonder startbemesting waren
er kleine, niet significante verschillen in gewasstand. Er was een kleine minderopbrengst van
gemiddeld 8% ten opzichte van de bemeste

Grote droogtestress bij Ironman eind juli

planten. Hoewel nooit significant, was dit wel
bij elk ras het geval.
Opvallender was dat de schermvorming later
begon. Daardoor startte de oogst later bij de
niet bemeste planten. Het tijdstip van 50%
oogst viel wel min of meer gelijktijdig.
Het nitraatresidu in de bodemlaag 0-60 cm
werd bepaald op het einde van de oogst. De
verschillen waren klein en situeerden zich in de
laag van 0 tot 30 cm diep. Alleen bij Chronos
leek er een aanwijzing te zijn dat de startbemesting tot een iets hoger residu in de laag
0-30 cm leidde, maar de waarde was nog
steeds laag. Covina, Ironman en Parthenon
lijken de stikstofvoorraad algemeen het best
benut te hebben, maar dat was niet significant.

Beperkte opbrengst
door aanhoudende droogte

Batory (Syngenta) had een matige, minder uniforme gewasstand met weinig, bleek en ruim
geschakeld blad. Het scherm was vrij plat, wat
los en vrij bonkig. De bloemhoofdjes waren
weinig uniform en de steel was dun. De oogst
viel opvallend laat. De opbrengst was ondermaats.
Chronos (Sakata) ontwikkelde in de droogte
vrij goed met een uniform, donker gewas met
veel, kort geschakelde bladeren. In juli was er
vrij veel geel blad. Chronos had de neiging om
zijknoppen te vormen. De schermen waren

Tabel 2. - Gewas- en oogstkenmerken en nitraatresidu op het einde van de teelt
Ras

Plantkenmerken (26/7/2017)
stand

bladmassa

Schermkenmerken
uitzicht

Oogstkenmerken

schermvorm

doorwas

marktbare
opbrengst
(kg/are)

stukgewicht
(g/stuk)

50% oogst
(aantal
dagen)

N-residu
5/9/2017
(0-60 cm)

Batory

5,5 c

4,0 d

4,9 c

2,9 e

6,8 abc

62 d

280 e

89

21 ab

Chronos

7,9 ab

7,0 a

7,2 a

7,5 a

7,8 ab

97 abc

352 bcd

66

28 a

Covina

6,4 c

5,0 bcd

7,1 a

5,6 bc

8,0 a

404 a

75

13 ab

Ironman

6,1 c

4,9 bcd

7,1 a

4,8 cd

6,2 bcd

94 abc

329 cde

77

9 ab

Naxos

7,8 ab

5,9 abc

4,4 c

5,6 bc

5,4 cd

92 bc

351 bcd

73

21 ab

Parthenon

6,8 bc

5,6 abc

5,3 bc

7,4 a

5,2 cd

96 abc

376 abc

80

12 ab

SGD93888

5,9 c

5,0 bcd

4,6 c

4,3 cde

4,8 d

96 abc

336 cd

75

17 ab

Triton

8,4 a

7,0 a

5,9 abc

6,5 ab

5,5 cd

110 ab

396 ab

73

20 ab

Parthenon (Sakata) ontwikkelde gemiddeld
met een gesloten groeiwijze en eerder kort geschakelde bladeren. Er was weinig zijknopvorming. Eind juli leek de droogtestress groot (afhangende bladeren). De schermen waren rond
en bonkig met heterogene bloemhoofdjes en
wat doorwas. De steel was dik. De opbrengst
was gemiddeld met vooral op het einde van de
oogst nog een goed stukgewicht.
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113 a

De schermen waren bleek en bonkig met weinig uniforme bloemhoofdjes en wat doorwas.
De opbrengst en het stukgewicht waren gemiddeld.

Zonder startbemesting

Chronos

7,9 ab

6,3 ab

7,2 a

7,0 ab

7,6 ab

87 c

315 de

68

13 ab

Covina

6,3 c

4,6 cd

6,5 ab

5,9 abc

7,8 ab

94 abc

357 abcd

77

12 ab

Ironman

6,3 c

5,1 bcd

7,5 a

3,5 de

6,5 abc

89 c

315 de

77

7 b

Parthenon

6,4 c

5,6 abc

4,6 c

7,3 ab

6,0 cd

96 abc

356 abcd

80

9 ab

5,5

6,5

94

347

76

Gemiddelde

6,8

6,0

5,7

1=

zeer slecht

weinig

zeer slecht

zeer plat

veel

9=

zeer goed

veel

zeer goed

bolvormig

geen

15

Gemiddelden gevolgd door eenzelfde letter zijn niet significant verschillend.

mooi rond, effen en wat los. De opbrengst
was gemiddeld met een gemiddeld stukgewicht.

Covina (Bejo) had een matige gewasstand
maar kon begin augustus zijn achterstand
goedmaken. De bladschakeling was ruim. De
schermen zijn donker, vast, vrij effen en er was
weinig doorwas. De steel was eerder dik. De
opbrengst was de beste in deze proef met een
goed stukgewicht en goede sortering.

Ironman (Monsanto) had een matige gewasstand die in augustus licht verbeterde. In juli
was er vrij veel geel blad. De vrij gesloten
planten hadden kleine bladeren. De schermen waren donker en iets grof van korrel met
uniforme bloemhoofdjes. De steel was dun.
De opbrengst was gemiddeld met een eerder
klein stukgewicht.

SGD93888 (Syngenta) ontwikkelde een uniform gewas met klein, bleek blad. De schermen
waren vrij plat en bonkig met een dunne steel.
Er was vrij veel doorwas. De opbrengst was gemiddeld met een gemiddeld stukgewicht.
Triton (Sakata) had een goede, uniforme gewasstand met veel en groot blad. Er was weinig zijknopvorming. Het scherm was bonkig en
fijn van korrel met wat doorwas en een dikke
steel. De opbrengst was hoog met een goed
stukgewicht.

K. Dewaele, L. Delanote & J. Rapol
Inagro, Rumbeke-Beitem

Naxos (Sakata) ontwikkelde goed en leek eind
juli minder last te hebben van de droogte.
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Thema: IPM

Monitor Macrolophus en
Nesidiocoris met gele vangplaten

In 2017 werd op Proefcentrum Hoogstraten
onderzocht wat de ideale hoogte is van een
gele vangplaat om roofwantsen en witte vlieg
te monitoren. Er werden tien vangplaten gehangen op vier verschillende hoogtes: (A) aan
de gewasdraad, (B) tussen de gewasdraad en
het gewas, (C) vlak boven de kop van de plant
en (D) vlak onder de kop (Figuur 1).
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Door de opmars van de roofwants Nesidiocoris is het aan te raden
om naast Macrolophus ook Nesidiocoris te monitoren. Dat kan met
gele vangplaten, net zoals bij witte vlieg. Hoe dieper je de vangplaten
onder de kop van het gewas hangt, hoe meer roofwantsen je vangt
en hoe beter je kan monitoren.

beeld bij witte vlieg. Toch is het belangrijk om
zoveel mogelijk roofwantsen te vangen, want
dan wordt de monitoring betrouwbaarder.

Vangplaten best vlak onder de
kop van de plant ophangen

Monitoring van witte vlieg op vangplaten
wordt meer en meer de standaardpraktijk in
tomatenserres. Monitoring van Macrolophus
is nog geen gangbare praktijk. Met de komst
van Nesidiocoris, het Zuid-Europese neefje van
Macrolophus, in de Vlaamse tomatenteelt is
monitoring van beide roofwantsen meer dan
ooit een noodzaak. Nesidiocoris kan veel schade veroorzaken aan het gewas. Ze veroorzaken
necrose waardoor koppen van planten kunnen
afbreken. Het is geweten dat ook Macrolophus
bij hoge aantallen de vruchten kan beschadigen. Details over verschillen tussen Macrolophus en Nesidiocoris en de symptomen werden gepubliceerd in het artikel ‘Ogen open
voor Nesidiocoris’ (Proeftuinnieuws nummer 4
van 23 februari 2018).

Hoe groter de vangstkans, hoe
betrouwbaarder de monitoring

Onderzoek heeft aangetoond dat het aantal
Macrolophus-roofwantsen op een vangplaat
heel variabel kan zijn. De kans dat je Macrolophus vangt is ook heel wat kleiner dan bijvoor-

De vangplaten die in de proef net onder de kop
van het gewas hingen, bevatten een pak meer
Macrolophus en witte vlieg dan vangplaten op
de andere hoogtes (Figuur 2). Op deze hoogte
kan je de insecten dus efficiënt monitoren. Je
hangt de vangplaten best iets dieper dan je in
het verleden deed voor witte vlieg.

De ideale positie van de vangplaat is net onder de kop
van het gewas, tussen beide stengels.

Figuur 3. - Ideale locatie van gele vangplaten in het
gewas om roofwantsen en witte vlieg te monitoren

Het populatieverloop van beide soorten roofwantsen kan je net zoals bij witte vlieg opvolgen met vangplaten. Zo kan je chemische of
andere interventies evalueren.

B
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250

C

Macrolophus

Gemiddeld aantal individuen

D

200

Witte vlieg

2

150

100

50

Figuur 1. - De vangplaten werden op vier posities
opgehangen: aan de gewasdraad (A), tussen de gewasdraad en het gewas (B), vlak boven de kop van de
plant (C) en vlak onder de kop van de plant (D).
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Figuur 2. - Vangsten witte vlieg en Macrolophus op de vangplaten op de vier verschillende hoogtes tussen de
gewasdraad en het gewas

Thema

Opvallende verschillen
in valvangsten Drosophila suzukii
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Het is uiterst belangrijk om behandelingen tegen de fruitvlieg
Drosophila suzukii op het juiste moment in te zetten. Monitoringvallen kunnen daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn. In een veldproef
in een kersenboomgaard na de pluk in volle zomer bleek de lokstof
‘Fruit Fly Attractant’ gemiddeld de meeste suzuki-fruitvliegen in
Drososan-vallen te vangen. Ook de lokstof ‘Combi-protec’ toonde
verrassend hoge suzuki-vangsten. De vangstefficiënties van de verschillende lokstoffen blijken wel sterk afhankelijk van de omgevingscondities en van het moment in het jaar waarop ze worden gebruikt.

Je kan Macrolophus (links) en Nesidiocoris (rechts)
monitoren met gele vangplaten.

Een kleverige vangplaat in het gewas is echter
nogal vervelend tijdens de werkzaamheden
en daarom stellen we voor om de vangplaat
tussen beide stengels op te hangen (Figuur 3).
Deze positionering werd onderzocht in een
proef. De vangstkans was even groot op de positie tussen de stengels en vlak onder de kop
(positie D).

Wees voorzichtig met
afdoden van Nesidiocoris

Nesidiocoris afdoden is niet evident. Welke
ingreep je ook uitvoert, de populatie Macrolophus wordt ook steeds geraakt. Het is nog niet
duidelijk hoe deze verhoudingen zich daarna
gaan herstellen. Afdoden van Nesidiocoris is
daarom op langere termijn niet noodzakelijk
beter.

Hou in het achterhoofd dat Nesidiocoris in
Zuid-Europa uitgezet wordt als een nuttige.
De verhouding tussen Macrolophus, Nesidiocoris en de plagen is belangrijk om een goed
evenwicht te behouden. Hoe meer plagen,
hoe meer roofwantsen. Wanneer de plaagdruk
laag blijft, blijven ook de roofwantspopulaties
stabiel.

Drosophila suzukii is al enkele jaren de meest
gevreesde plaag in houtig kleinfruit, aardbeien
en kersen. Aangezien een bespuiting met één
van de erkende gewasbeschermingsmiddelen
(beperkt in aantal) doorgaans slechts één week
bescherming biedt, is het belangrijk om de behandelingen op het juiste moment in te zetten.
Monitoringvallen kunnen daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn.

Er zijn verschillende commerciële lokstoffen
voor D. suzukii op
de markt.Fruitteelt
Maar welke
Proefcentrum
VZW zijn
het efficiëntst voor de monitoring en vangen
het meest selectief de suzuki-fruitvlieg? Hoe
meer we te weten komen over D. suzukii, hoe
Trial:
meer we tot
het inzicht50°komen
dat er op deze
Location:
46,855'N 5° 15,921'E
Groot-Gelmen, is.
Belgium
vraag geen eenduidig antwoord
Het is een
verhaal dat bestaat uit verschillende puzzel-

stukjes. In dit artikel lichten we een puzzelstukje toe voor de monitoring van de suzuki-fruitvlieg in volle zomer.

Vijf lokstoffen getest

Afgelopen zomer hebben we na de pluk in een
kersenboomgaard in Groot-Gelmen (Sint-Truiden) een veldproef uitgevoerd waarin we vijf
D. suzukii-lokstoffen hebben getest: appelciderazijn, Fruit Fly Attractant (Koppert),
Dros’Attract (Biobest), Combi-protec (Dedetec)
en een experimenteel proefmiddel.

Legend: in vier
Het kersenperceel werd opgedeeld
combinations: plot add
blokken (= herhalingen A, B, C, D)Letter-number
(Figuur 1).
X: access to the parcel
In elke blok hingen vijf Drososan-vallen (Koppert), met in iedere val 250 ml van een andere

A5

B5

R. Moerkens, S. Van Gool & L. Bosmans

A4

C5

Proefcentrum Hoogstraten, Hoogstraten

B4

D5

E. Reybroeck

Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver

C4

D4

N. Brenard & V. Sluydts

A3

B3

C3

A2

B2

D3

Universiteit Antwerpen

A1

C2

D2

B1

C1

D1

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader
van het LA-traject ‘PeMaTo - Pest Monitoring Tool
voor de tomatenteelt’.

Voor het testen van de vijf lokstoffen in deze proef
werd de Drososan-val van Koppert gebruikt.

Figuur 1. - Proefopzet indeling blokken A, B, C, D. Elke
week werden de vallen met de verschillende lokstoffen 1 plaats verschoven in de richting van de rode pijl.
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lokstof. Het visceuze Combi-protec werd hiervoor verwarmd (60°C) en 1 op 1 gemengd met
water (dus 125 ml Combi-protec en 125 ml water). Iedere val hing in een straal van 10-15 m
van een andere val verwijderd.

hier wellicht om vliegjes van de vierde generatie (Van Kerckvoorde & Belien, 2018) voortkomend van larven/poppen in niet-geoogste,
al dan niet gevallen, achtergebleven vruchten
in de kersenboomgaard. In vier van de vijf weken werden gemiddeld de meeste suzuki-fruitvliegjes gevangen in de Drososan-vallen met
Fruit Fly Attractant.

Alle lokstoffen vingen gemiddeld iets meer
D. suzukii-mannetjes dan vrouwtjes (Figuur 3).
Dat was het meest uitgesproken voor de experimentele lokstof en Dros’Attract (met ♂/♀
ratio’s boven 60/40) en in mindere mate voor
Fruit Fly Attractant en Combi-protec (met
♂/♀ ratio’s onder 60/40 en zelfs eerder naar
50/50). De hogere D. suzukii-vangsten bij
deze laatste twee lokstoffen zijn dus voornamelijk veroorzaakt door hogere vangsten van
vrouwtjes.

co
py
rig
ht
Pro
eft
uin
nie
uw
s

De lokstoffen werden wekelijks vervangen en
de vallen werden daarbij telkens één plaatsje
opgeschoven. De proef werd gedurende vijf
weken opgevolgd, dus binnen elk blok kwam
iedere lokstof eenmaal op iedere positie te
hangen. De volledige valinhouden werden iedere week naar het labo gebracht, waar alle
aanwezige insecten werden geteld met behulp
van een binoculair microscoop.

Fruit Fly Attractant en
Combi-protec vangen relatief
meer vrouwtjes

Met uitzondering van de eerste week werden
telkens significant meer fruitvliegen in de vallen met Fruit Fly Attractant, Combi-protec,
appelciderazijn en Dros’Attract aangetroffen
dan in de vallen met de experimentele lokstof. De valvangsten voor Fruit Fly Attractant
waren niet significant hoger dan die voor
Combi-protec, appelciderazijn en Dros’Attract, met uitzondering voor deze laatste op
één teldatum (10 augustus). De resultaten
voor Combi-protec zijn erg verrassend, met
in de week van 17 augustus zelfs significant
meer suzuki-fruitvliegen dan elke andere lokstof in de proef.

Hoge druk resulteert
in grote vangsten

In de kersenboomgaard was een hoge druk
aanwezig met in de eerste helft van augustus
topvangsten van meer dan 1.000 suzuki-fruitvliegjes per val in één week (Figuur 2). Het gaat

Vanuit praktisch oogpunt is het vangen van
mannetjes meer geschikt voor de monitoring, omdat zij door de teler dankzij hun twee
donkere vlekken op de vleugels (zie foto) veel
gemakkelijker kunnen onderscheiden worden
van andere, onschuldige fruitvliegjes (Drosophilidae). Anderzijds zijn het natuurlijk de
vrouwtjes die door hun eileg de schade berokkenen. Vanuit het oogpunt van het wegvangen
om schade te voorkomen is het dan ook meer
wenselijk om vrouwtjes te vangen. Voor de
monitoring in functie van de bestrijding kunnen we stellen dat een verhouding ♂/♀ van
50/50 het meest wenselijk is. Dan kunnen er
perfect beslissingen genomen worden op basis
van de duidelijk identificeerbare mannetjes,
want hun aantal komt dan overeen met die
van de moeilijk identificeerbare schadelijke
vrouwtjes.

Fruit Fly Attractant trekt het
minst andere fruitvliegen aan

D. suzukii-mannetjes kunnen dankzij hun twee donkere vlekken op de vleugels makkelijk onderscheiden worden
van andere fruitvliegjes.

Gemiddeld aantal D. suzukii fruitvliegen
(♂ en ♀) in val
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Figuur 2. - Valvangsten D. suzukii in een kersenboomgaard na de oogst in de zomer van 2017. Gemiddelde aantallen D. suzukii-vliegen (som van mannetjes en vrouwtjes) van 4 vallen (herhalingen). Per teldatum zijn balkjes
met eenzelfde100
letter niet significant verschillend.
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Als we gaan kijken naar de bijvangsten in de
verschillende lokstoffen, dan blijkt ook hierbij de experimentele lokstof het slechtst voor
de dag te komen met ongeveer 5% andere
Drosophilidae-fruitvliegen en meer dan 50%
andere insecten in de vallen (Figuur 4). Appelciderazijn, Fruit Fly Attractant en Dros’Attract
vertoonden een vrij goede selectiviteit in deze
proef, met meer dan 75% D. suzukii op het totale aantal gevangen insecten.
Fruit Fly Attractant ving opvallend minder andere Drosophilidae-fruitvliegen dan de andere
lokstoffen (ongeveer 3,5% ten opzichte van
6%). Doordat de andere Drosophilidae-fruitvliegen moeilijk te onderscheiden zijn van
D. suzukii –voor de vrouwtjes is dit haast onmogelijk zonder binoculair microscoop– is het
voor monitoringdoeleinden wenselijk om een
zo klein mogelijk aandeel van deze andere
Drosophilidae-fruitvliegen aan te trekken.
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Figuur 3. - Aandeel D. suzukii-mannetjes en -vrouwtjes voor de vijf lokstoffen

Combi-protec vertoonde in deze veldproef
ook duidelijk minder selectiviteit voor D. suzukii dan appelciderazijn, Fruit Fly Attractant en
Dros’Attract.

Temperatuur heeft veel invloed

In deze studie werden verschillende lokstoffen in de Drososan-val van Koppert getest in
de zomer (voornamelijk augustus). Over alle
beoordelingen heen werden gemiddeld de
meeste suzuki-fruitvliegen gevangen met de
lokstof Fruit Fly Attractant. Deze combinatie
lokstof-val (van dezelfde producent Koppert)
blijkt dus het meest efficiënt om D. suzukii te
vangen in volle zomer. In soortgelijke proeven
in voorgaande jaren waren de resultaten soms
helemaal anders. Zo konden we in het voorjaar
en in het najaar nauwelijks suzuki-fruitvliegen
vangen in vallen met Combi-protec, terwijl we
in dezelfde veldproeven massaal veel D. suzukii
vingen met appelciderazijn.

Waarschijnlijk speelt de temperatuur hier een
rol in, waarbij de hoge temperaturen van de
zomer blijkbaar noodzakelijk zijn voor de (vorming van) vluchtige verbindingen in de vallen
gevuld met Combi-protec. En ook het valtype
speelt hierbij een rol. Vloeibare lokstoffen die
moeilijker vluchtige geurstoffen vormen hebben meer nood aan een valtype dat een snellere verdamping van de lokstof toelaat. Het is dus
niet zo verwonderlijk dat Fruit Fly Attractant
de meest geschikte lokstof bleek in combinatie
met Drososan-vallen, aangezien ze samen ontwikkeld werden door dezelfde firma.
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Figuur 4. - Aandeel van D. suzukii, andere Drosophilidae-fruitvliegen en andere
insecten voor de vijf lokstoffen

D. suzukii niet altijd door zelfde
lokstof aangetrokken

Rijpende vruchten blijven de
lievelingskost

Naast de temperatuur spelen ook andere
factoren een rol in de valvangsten en dus de
monitoringefficiëntie van D. suzukii. Suzukivliegen komen in een val terecht omdat ze
aangetrokken worden door de betreffende
lokstof. Maar suzuki-vliegen zijn niet altijd naar
hetzelfde op zoek en zullen dus ook niet steeds
door dezelfde lokstof worden aangetrokken.
Zo zijn er de winter- en zomervormen die andere prioriteiten hebben: zoeken naar voeding
om te overleven versus zoeken naar voeding/
eilegplaats om zich voort te planten (Belien et
al., 2016).

Alle in deze veldproef geteste vloeibare lokstoffen krijgen het moeilijk als ze de competitie
met rijpende vruchten moeten aangaan. Wereldwijd is er veel onderzoek naar krachtigere
lokstoffen met als doel een lokstof te ontwikkelen die aantrekkelijker is voor D. suzukii dan
rijpende vruchten. Zo lang zulke lokstof niet op
de markt is, is het aangeraden om monitoring
uit te voeren met de huidige commercieel beschikbare lokstoffen, totdat de vruchten beginnen te rijpen in de teelt. Vanaf dat moment zijn
de vallen niet meer betrouwbaar en moet je
op regelmatige basis ook de vruchten controleren op aanwezigheid van eieren (ademhalingsbuisjes aan het oppervlak) of larven (via
onderdompeling in 10% zoutwater).

Zelfs de zomermorfe vrouwtjes kunnen een
andere lokstof verkiezen naargelang ze nog
voeding nodig hebben voor de ontwikkeling
van hun eieren, of dat ze al volledig rijpe eieren hebben en op zoek zijn naar een eilegplaats. Het eerste was waarschijnlijk het geval
in de hier beschreven proef, met hoofdzakelijk
pas ontloken D. suzukii vliegjes van de vierde
generatie die massaal op zoek gingen naar
voedsel voor de ontwikkeling van hun eieren.
Dit verklaart mogelijk de verrassend goede
resultaten voor de eiwitbevattende lokstof
Combi-protec. In het voorjaar, wanneer suzuki-fruitvliegen met rijpe eieren zoeken
naar geschikte eilegplaatsen zijn lokstoffen
op basis van vruchtgeurstoffen (fermentatieproducten), zoals appelciderazijn, Fruit Fly
Attractant en Dros’Attract, dan weer meer
geschikt.

T. Belien, T. Thys, R. Clymans
& V. Van Kerckvoorde
pcfruit, Sint-Truiden

Referenties

- Van Kerckvoorde, V., Belien, T. (2018). Drosophila
suzukii in 2017. Fruit 04: 4-5.
- Belien, T., Bangels, E., Goffin, J., Berkvens, N., De Ro,
M., Casteels, H., Bylemans, D. (2016). Factors influencing attractant preferences of Drosophila suzukii:
implications for monitoring population dynamics and
IPM measures. Poster/Proceedings at the 9-th International Conference on Integrated Fruit Production
(IOBC), September 4-8, Thessaloniki.

De veldproef werd uitgevoerd op vraag van Koppert en de resultaten werden geanalyseerd in het kader van
onderzoeksbevindingen uit het LA-traject ‘Kennisgebaseerde praktijkoplossingen ter bescherming van de
Vlaamse fruitteelt tegen Drosophila suzukii’ in samenwerking met ILVO (H. Casteels, M. De Ro & J. Bonte).
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Thema

Preimineervlieg best monitoren
met gele plakvallen
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De preimineervlieg is een minder gekende plaag die in sommige
regio’s en jaren grote verliezen kan veroorzaken. In Vlaanderen was
er in 2017 voornamelijk schade bij biotelers. Het is niet eenvoudig
om deze soort te onderscheiden van andere mineervliegen. Gele
plakvallen blijken alvast de meest efficiënte monitoringstool te zijn.
Het daggradenmodel toont aan dat er in onze regio maximaal twee
generaties kunnen voorkomen, dat was alvast het geval in 2017.

Voedingsstippen van preimineervlieg op bieslook

Larven van de preimineervlieg (Phytomyza
gymnostoma) mineren in de schacht van de
prei en maken er vraatgangen. Deze vraatgangen verkleuren roodbruin en soms kan je
kleine bruine popjes waarnemen. Deze schade
wordt voornamelijk vastgesteld in het najaar
en de winter, tijdens het schonen van de prei.
Bij het vaststellen van de schade is het te laat
om in te grijpen. De praktijkcentra zijn, in het
kader van een onderzoeksproject, op zoek gegaan naar een geschikte monitoringsmethodiek om de preimineervlieg waar te nemen in
het veld. Gelijktijdig is aan een model gewerkt
om het optimale behandelingstijdstip voor de
beheersing van de preimineervlieg te bepalen.
De combinatie van dit alles moet tot een gepaste beheersingsstrategie leiden.

knieën en ook de gele zijkant van het achterlijf. Met het blote oog is de preimineervlieg
niet te onderscheiden van andere mineervliegen die in prei kunnen voorkomen. Om
echt zeker te zijn moet je onder de microscoop naar de specifieke vleugelbeadering
kijken of kan je gebruikmaken van genetische
technieken. De eitjes van de preimineervlieg
zijn erg klein, zo’n 0,5 mm, en niet met het
blote oog te zien. De maden hebben een
bleekgele kleur en zijn 4 tot 6 mm lang. De
roodbruine poppen van de preimineervlieg
meten zo’n 3,5 mm. Verwarring met poppen
van de preivlieg is niet mogelijk, want deze
zijn dubbel zo groot.

Visuele herkenning
preimineervlieg is moeilijk

In 2017 werden in Vlaanderen twee generaties
van de preimineervlieg waargenomen. De eerste vliegen werden begin juni waargenomen
en deze vlucht duurde tot eind juni. De tweede
generatie werd vanaf eind augustus waargenomen en duurde tot eind oktober.

De preimineervlieg is een klein grijs vliegje
van ongeveer 3 mm groot. Specifieke kenmerken zijn een gele vlek tussen de ogen, gele

Twee vluchten in 2017

Schade veroorzaakt door de preimineervlieg in het najaar: de vraatgangen en de
bruine poppen zijn duidelijk zichtbaar.
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Vanaf eind november overwinteren de larven
van de tweede generatie als pop in het gewas
of in de bodem. Al in april kunnen de eerste
vliegjes tevoorschijn komen. Kort na het ontluiken paren de vliegen. De vrouwtjes voeden
zich op het blad van de preiplant en leggen eitjes in het bladweefsel aan de basis van de bladeren. De voedingsstippen tonen aan dat de
vliegen actief zijn. Preimineervliegen brengen
de zomer door als pop in aangetaste planten.
Ze houden een zomerslaap die vermoedelijk
wordt veroorzaakt door de langere daglengte.
De tweede generatie verschijnt eind augustus
en kan doorgaan tot november. De waardplanten van de preimineervlieg behoren tot de
Allium-familie. Prei en bieslook zijn het meest
gevoelig, maar ook ui, look en sjalot kunnen
worden aangetast.

Hogere druk in 2017

In 2016 en 2017 gingen we op zoek naar de
meest efficiënte monitoringsmethode voor

De preimineervlieg is een klein grijs vliegje van ongeveer 3 mm groot. Specifieke
kenmerken zijn een gele vlek tussen de ogen, gele knieën en ook de gele zijkant van
het achterlijf.

werden geen preimineervliegen vastgesteld.
De hoogste vangsten werden waargenomen
op biologische preipercelen.

Gele plakvallen meest efficiënt
Het ophangen van gele lijmplaten bleek de
meest efficiënte en praktische monitoringsmethode. Op deze plakvallen vonden we veel
meer preimineervliegen terug in vergelijking
met de watervangbakken. Het monitoren
van voedingsstippen op bieslook of prei geeft
minder bruikbare info over de vluchten van
de preimineervlieg. De aanwezigheid van de
voedingsstippen was weinig gecorreleerd aan
de vangsten van preimineervlieg op de gele

lijmplaten. Bovendien maken andere mineervliegsoorten ook voedingsstippen op prei of
bieslook, waardoor er geen zekerheid is over
de effectieve aanwezigheid van de preimineervlieg.

1.426 daggraden vereist
voor levenscyclus
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het detecteren van preimineervliegen in het
veld. Hiervoor werden op praktijkvelden verschillende methoden uitgetest: het waarnemen van voedingsstippen op prei of op een signaalplant zoals bieslook, het plaatsen van gele
watervangbakken en het ophangen van gele
lijmplaten. De gevangen vliegen werden onder
de microscoop gedetermineerd en in geval van
twijfel moleculair onderzocht.
In 2017 werden in vergelijking met 2016 veel
meer preimineervliegen waargenomen op de
waarnemingsvelden (Figuur 1). Ook was er
een sterke geografische spreiding in het voorkomen van preimineervlieg (Figuur 2). Op de
gangbare West-Vlaamse waarnemingsvelden

Een algemene trend is de beduidend kortere
ontwikkelingsduur van ei tot larve bij stijgende temperaturen. Bij 30°C duurt het verloop
van ei tot larve slechts twee dagen. Bij de lage
(10°C) en de hoge (30°C) temperatuur ontwikkelden zich procentueel minder eitjes tot larve
dan bij 15, 20 en 25°C. De ontwikkeling van larve naar pop vertraagde bij 10 en 25°C. Bij 30°C
ontwikkelde geen enkele larve zich tot pop. De
hoogste reproductiesnelheid werd waargenomen bij 15°C.

Aantal preimineervliegen/week
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Op het ILVO werd een kweek opgestart om de
levenscyclus van de preimineervlieg te bestuderen. Vliegen van twee dagen oud werden
gedurende drie dagen in nylon kooien met
preiplanten geplaatst. Vervolgens werden de
planten bij vijf constante omgevingstemperaturen (10, 15, 20, 25 en 30°C) geplaatst om de
duur van de verschillende ontwikkelingsstadia
te bepalen.
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Figuur 1. - Vlucht van preimineervlieg in 2016 en 2017. In 2017 werden veel meer preimineervliegen waargenomen op de gele plakvallen dan in 2016. In 2017 waren er twee generaties.

De benodigde tijd voor het voltooien van de
levenscyclus bedroeg 123 dagen bij 15°C. De
volledige ontwikkeling van de levenscyclus van
de preimineervlieg vereist 1.426 daggraden,
en dit bij een drempeltemperatuur van 5,1°C.
Op basis van de warmtevereisten van de preimineervlieg en de gemiddelde jaartemperaturen voor België werd berekend dat er in onze
regio maximaal twee generaties per jaar kunnen worden voltooid.

N. Cap

PCG, Kruishoutem

K. Spiessens

Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver

J. Demey & F. Temmerman
Inagro, Rumbeke-Beitem

N. Ebrahimi & J. Bonte
ILVO – Eenheid Plant, Merelbeke

Figuur 2. - Geografische spreiding van preimineervlieg in Vlaanderen (uitgedrukt in gemiddeld aantal vliegen per
val per week)

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het LA-traject ‘Geïntegreerde beheersing
van de preimineervlieg in prei’.
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(dure) behandelingen onvoldoende efficiënt.
De erkende tripsmiddelen werken translaminair. Een translaminaire werking betekent
dat het middel zich beperkt verplaatst in het
blad, hiervoor is groei vereist. Trips was dus
moeilijk te bestrijden op percelen waar weinig
neerslag viel en er geen groei was in de prei
(Figuur 3).

Uitzonderlijk hoge tripsdruk
in prei in 2017
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Door de uitzonderlijk warme en droge maand juni was de tripsdruk in 2017 op de preipercelen vanaf eind juni zeer hoog. Vooral in
West-Vlaanderen werden wekelijks vaak meer dan 500 tripsen geteld. Door de beperkte sapstroom vielen ook de bestrijdingsresultaten tegen, behalve in regio’s waar het voldoende regende of op percelen waar de prei frequent werd beregend. Preimot gaf in 2017 geen
problemen. De roestdruk bleef dan weer vrij hoog door de zachte
winter.

In 2017 volgden we op zestien locaties in Vlaanderen trips, preimot en preimineervlieg op
met behulp van plakvallen. Ook aantastingen
door preivlieg, roest, papier- en purpervlekkenziekte en bacteriën werden opgevolgd en
vermeld in de waarschuwingsberichten. In dit
artikel focussen we voornamelijk op de tripsproblematiek, de grootste uitdaging voor de
preitelers in 2017.

Twaalf waarschuwingsadviezen
voor trips waren niet voldoende
In West-Vlaanderen werden twaalf bestrijdingsadviezen gegeven voor trips. In
Oost-Vlaanderen en Antwerpen/Limburg
waren dit er tien. In West-Vlaanderen waren
zeven adviezen gebaseerd op het temperatuursommodel. Daarnaast werden er nog vijf
extra adviezen gegeven omdat de druk op de
plakvallen zodanig hoog was of omdat volgens
de weersvoorspellingen de periode om de
temperatuursom de volgende keer te bereiken
langer dan drie weken zou duren. In de provincies Antwerpen/Limburg en Oost-Vlaanderen
waren acht adviezen gebaseerd op het temperatuursommodel en werden twee extra adviezen gegeven.

Nooit geziene tripsdruk in 2017

Door de warme en droge weersomstandigheden in juni groeide de tripspopulatie vanaf
eind juni explosief (Figuur 1). In vergelijking
met andere jaren was dit uitzonderlijk vroeg
en ook het aantal tripsen op de plakvallen
was uitzonderlijk hoog in vergelijking met andere jaren (Figuur 2). De tripsdruk bleef de
hele maand juli hoog, begin augustus werd
een tweede piek van trips waargenomen.
Een derde piek van trips was er begin september. Vanaf half september nam de druk
heel snel af.

Het consequent opvolgen van deze adviezen
was echter niet voldoende voor een goede
tripsbestrijding. De prei vertoonde dikwijls
meer schade dan kan worden getolereerd voor
de Flandria-sortering.

Lage druk van preimot

Zwakke groei leidt tot onvoldoende werking tripsmiddelen

De druk van preimot was laag in 2017. De
drempel werd slechts op twee percelen overschreden. Schade was op de meeste velden
dan ook niet waarneembaar.

Door het warme en droge weer was er weinig groei en sapstroom in de prei en waren de

Aantal tripsen per week en per val

600

Zedelgem

500

Menen

Zonnebeke

400

Merkem

Meulebeke

300

Beitem

200

West-Vlaanderen

100

| 24 |

Proeftuinnieuws 6 | 23 maart 2018

7

01

/2

10

8/

8/

9/

20

17

17

20

8/

8/

8/

7/

20

17

17

20

6/

Figuur 1. - Wekelijkse tripswaarnemingen met blauwe plakval in West-Vlaanderen in 2017. De druk van trips was
in 2017
uitzonderlijk hoog in West-Vlaanderen.
400
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De hoge tripsdruk in combinatie met de tegenvallende
bestrijdingsresultaten veroorzaakte in 2017 behoorlijk
wat tripsschade bij prei.
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Tips om efficiënt trips te bestrijden
• Als de groei helemaal is stilgevallen door de
droogte, dan is beregenen de enige goede
oplossing.
• Kies een ras dat sterk is tegen trips. Er zijn
grote verschillen in rasgevoeligheid.
• Voer de tripsbestrijding uit op de meest
groeizame momenten of dagen, bijvoorbeeld na een bui.
• Zorg voor een goede indringing in de plant.
Spuit met minimum 450 liter water op een
droog gewas. Op een nat gewas (dauw, na
Zedelgem
regen) kan je met iets minder water
spuiten.
Menen
Gebruik een grove druppel en rijZonnebeke
traag.
• Controleer twee tot drie dagenMerkem
na elke behandeling of de meeste tripsenMeulebeke
werden afgedood of niet. Zo niet behandel
je het veld
Beitem
best opnieuw.
West-Vlaanderen
• Meng tripsmiddelen niet met fungiciden en
voeg geen middelen toe die het middel aan
het blad doen kleven zoals een uitvloeier of

olie. Het product moet naar het hart van de
plant kunnen toelopen want trips zit bij voorkeur rond de schachtsluiting.
• Wissel de tripsmiddelen met elkaar af. Hierdoor voorkom je het ontstaan van resistentie. De drie erkende en nog werkzame
middelen komen uit een verschillende chemische familie. Tracer wordt best niet ingezet op lichtrijke momenten omdat spinosad
snel wordt afgebroken door licht. Van zodra
Tracer opgenomen is in de waslaag, is de afbraak door licht zeer beperkt.
• Spuit in de zomer best ’s avonds, ’s morgens
of ’s nachts en niet overdag. In de herfst zijn
de dagen korter, is er langer dauw aanwezig
op het gewas en is de temperatuur lager
waardoor je (op sombere dagen) ook perfect
overdag kan behandelen.
■
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De kans dat deze uitzonderlijke weersomstandigheden zich in 2018 herhalen is eerder klein.
Er is de voorbije weken en maanden al veel
meer neerslag gevallen dan vorig jaar waardoor er meer vocht in de bodem zit en de planten dit jaar waarschijnlijk beter zullen groeien.
Toch willen we niet nalaten om nog enkele
tips te geven voor een zo goed mogelijke tripsbestrijding in 2018.
600
• Plant alleen
tripsvrije planten uit. Vergeet de
tripsbehandeling op het zaaibed niet.
500
• Start tijdig
met behandelen. Positioneer de
eerste tripsbehandeling binnen de veertien
400
dagen na het planten.
• Zorg ervoor
300 dat de prei vlot weggroeit na het
uitplanten. Als de grond te droog is, beregen
je best200voldoende vóór het planten. Giet
aan met voldoende water bij geponste prei
100voldoende grond meespoelt en de
zodat er
wortels goed bedekt zijn.

Hoge druk van roest in
het najaar en de winter
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In 2017 was de druk van roest vrij hoog, vooral
in het najaar. Voor een goede roestbestrijding
is het belangrijk tijdig te starten. Roest bleef
aanwezig in het najaar en de zachte winter
van 2017-2018. Een roestbestrijding in januari was op vele percelen noodzakelijk. De druk
van purpervlekkenziekte was in 2017 laag en
was ras- en perceelsafhankelijk. Half september werden de eerste papiervlekken waargenomen.

Figuur 2. - Vergelijking van de gemiddelde vangsten in West-Vlaanderen in 2016 en 2017

N. Cap & L. De Reycke
PCG, Kruishoutem

K. Spiessens

Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver

T. Maes

Inagro, Rumbeke-Beitem

Figuur 3. - Kaart met neerslagverdeling per maand en neerslagtekort voor de periode mei-augustus ten opzichte
van de normale waarden voor Ukkel. In Vlaanderen waren er in 2017 grote verschillen in hoeveelheden neerslag.
Er is een rechtstreeks verband met de tripsschade in deze regio’s.

Het project ‘Waarnemingen en Waarschuwingen
in prei’ werd uitgevoerd in kader van GMO en wordt
gefinancierd door de REO Veiling en BelOrta.
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Weinig wortelvliegschade
ondanks zware eerst vlucht
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Ondanks de extreme droogte waren de wortelopbrengsten vorig
seizoen nog goed. De wortelvliegschade viel al bij al mee niettegenstaande een zware eerste vlucht. Ook andere plagen zoals mineerborstelmot en wollige wortelluis waren present. Ziekten werden op
de meeste percelen goed onder controle gehouden.

en derde vlucht vrij beperkt. Waarschijnlijk
zijn door de droogte heel wat eitjes niet ontloken. Meestal werden de overschrijdingen op
dezelfde velden waargenomen doorheen het
seizoen. In Wallonië waren de overschrijdingen
beperkter, uitgezonderd in week 22, waar toen
plots op de helft van de percelen een overschrijding was.

Te droge start maar te nat
bij de rooi

Land- en tuinbouwers zullen 2017 niet snel
vergeten. Van april tot augustus viel er heel
weinig neerslag en was het extreem droog op
veel percelen (Figuur 1). Sommige wortel- en
pastinaakpercelen hadden hier veel last van.
Zo verliep de opkomst moeilijk op de lichte
zandgronden. De hoge temperaturen eind mei
waren nadelig voor de jonge kiemplanten, met
als gevolg afsterving en uitdunning. Bodemherbiciden waren op zo’n droge bodem hele-

maal niet werkzaam waardoor onkruidbehandelingen moesten worden herhaald.
Vanaf augustus viel er op de meeste plaatsen
meer neerslag en was er veel hergroei, met
goede opbrengsten als resultaat. In november
was het dan weer veel te nat op veel percelen
waardoor de oogst heel moeilijk verliep en het
rooien soms werd uitgesteld tot in januari.

Beperkte tweede en derde
generatie ondanks zware
eerste vlucht

Van mei tot eind oktober werden de wortelvliegen geteld op de plakvallen (Figuur 2). De
druk in 2017 was algemeen wat hoger dan in
2016. De eerste vlucht was eind mei duidelijk
zichtbaar. De tweede vlucht situeerde zich in
de maand augustus, de druk was toen algemeen wat lager. De derde en laatste generatie
werd waargenomen begin oktober. Meestal
duren de tweede en derde generatie wat langer en zijn de vluchten meer uitgespreid. Hoewel er een uitgesproken eerste vlucht was, waren de overschrijdingen gedurende de tweede
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Bijna alle grote wortelen en schijfwortelen in
België kregen een zaaizaadbehandeling met
Cruiser in 2017. Kleine wortelen worden niet
behandeld met Cruiser omdat de zaaddichtheid veel groter is en dit financieel niet rendabel is. Nochtans biedt een zaadbehandeling
met Cruiser een uitstekende bescherming tegen de eerste vlucht van de wortelvlieg. Daarnaast heeft zo’n behandeling een goede werking tegen bladluizen tot enkele weken na zaai.
Deze werking werd al meermaals bevestigd in
proeven en in de praktijk.

Preventief spuiten heeft
geen zin

Wanneer we meer dan drie vliegen per val en
per week waarnemen, dan verwittigen we de
teler en geven we een advies om te behandelen. Behandelen tegen wortelvlieg doe je het
best in de late namiddag, dan zijn de wortelvliegen actief. De beschikbare middelen hebben een contactwerking en moeten de wortelvlieg raken om ze af te doden. Preventief
spuiten tegen wortelvlieg is dus niet zinvol.
De actieve stof dimethoaat is niet meer erkend sinds 2017, waardoor je alleen nog lambda-cyhalothrin en deltamethrin als niet-systemische, breedwerkende actieve stoffen kan

60 60

Percelen met een overschrijding (%)
Percelen met een overschrijding (%)

In het kader van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) ondersteunde Inagro in 2017 opnieuw de worteltelers bij de geleide bestrijding
van wortelvlieg. Na de zaai van de wortelen
plaatste Inagro oranje plakvallen op de randen
van de percelen. Uit de tellingen van de vliegen op deze plakvallen wordt duidelijk of je al
dan niet moet behandelen. Er waren ongeveer
200 telers die het systeem volgden, goed voor
355 wortelvelden met een areaal van ongeveer
1.260 ha. Naast de wortelvlieg worden ook andere ziekten en plagen nauwgezet opgevolgd.

Bescherming tegen de eerste
vlucht met zaadbehandeling
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Figuur 1. - Hoeveelheid neerslag in Beitem in 2017. In april, mei, juni en juli was het
extreem droog.
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Figuur 2. - Percentage bezochte percelen met een overschrijding (gemiddeld > 3
vliegen per val per week).

wortelen geteeld en de landbouwers blijven
er, ondanks deze hoge druk, nog steeds veel
wortelen en andere schermbloemigen telen.

Veel Epermenia-schade
bij pastinaak
Net als in 2016 werden tijdens de zomermaanden Epermenia-rupsen (mineerborstelmot)
waargenomen op sommige percelen. Op pastinaakpercelen was er vorig seizoen veel aantasting.

weefsel. Dat zijn de uitwerpselen van de rupsen die wegspoelen als het regent.
Doordat de fotosynthesecapaciteit vermindert, veroorzaakt dit insect onrechtstreeks
opbrengstverliezen. Vooraleer je ingrijpt moet
je eerst goed kijken of de schade aangericht
is door een insect (mineerborstelmotrups) of
door een schimmel (Alternaria). Om de rupsen
te bestrijden kan je dezelfde middelen inzetten
als tegen de wortelvlieg.
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inzetten. Sinds enkele jaren is Coragen erkend
voor de bestrijding van wortelvlieg. De actieve
stof van Coragen (chloorantraniliprole) komt
uit een andere resistentiegroep. Het afwisselen van erkende middelen is een must voor
een goede bestrijding en om resistentieontwikkeling te voorkomen. Het aantal erkende
middelen tegen wortelvlieg is soms ontoereikend, zeker bij grote druk.

Meer druk in wortelregio’s

Wollige wortelluizen
uitzonderlijk vroeg van de partij

Ieder jaar blijkt uit de tellingen dat de druk
van de wortelvlieg sterk regio-afhankelijk is.
In en rond Kortemark, Koekelare, Diksmuide,
Oostkamp, Staden, Heuvelland en Torhout zijn
er veel meer percelen met overschrijdingen.
Deze gebieden zijn in Figuur 3 aangeduid met
(donker)rood. In deze regio’s worden al lang

De aangerichte schade lijkt sterk op het ziektebeeld van Alternaria. De rupsen vreten aan het
bladmoes van het wortelloof, waardoor bruine
tot zwarte nerven overblijven. Het verschil met
Alternaria-schade is dat er bij rupsenschade
zwarte puntjes te zien zijn op het dode blad-

De maden van wortelvlieg kunnen veel schade veroorzaken doordat ze gangen vreten in de wortel.

Figuur 3. - De regio’s in Vlaanderen ingedeeld volgens de wortelvliegdruk, gebaseerd op meerjarige tellingen
(oranje: lichte tot matige druk, rood: matige tot hoge druk; donkerrood: hoge druk)

De rupsen van de mineerborstelmot (Epermenia) vreten aan het bladmoes zodat de fotosynthesecapaciteit
van de plant achteruitgaat.

Het witte pluis veroorzaakt door de wollige wortelluis is nadelig voor de kwaliteit en bewaring.

Een derde plaaginsect dat bevoordeeld werd
door de aanhoudende droogte van 2017 was
de wollige wortelluis. Deze luizen waren al
ondergronds aanwezig vanaf half juli, dat is
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Droog seizoen beïnvloedt
plaagontwikkeling in kolen

De luizen zijn moeilijk te bestrijden want ze zitten ondergronds. In 2017 waren producten op
basis van spirotetramat tijdelijk toegelaten in
de wortelteelt (120-dagenregeling). Deze stof
wordt door de plant omgezet en getransporteerd naar de ondergrondse delen van de plant
waar ze de luizen afdoodt.

2017 zal in bepaalde regio’s vooral door zijn aanslepende droogteproblematiek lang worden onthouden. Warme en droge weersomstandigheden zijn voor veel plaaginsecten ideaal. Zo waren koolvlieg,
koolwittevlieg en trips een grote zorg in bloemkool, spruiten en sluitkool. Ziekten waren dan weer minder aanwezig.
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uitzonderlijk vroeg. Deze plaag veroorzaakt op
zich geen opbrengstverlies maar heeft wel een
negatieve invloed op de kwaliteit en de bewaring van de wortelen. Dat is vooral van belang
voor de industrie en verwerkingsbedrijven.

Droogte en warmte gunstig
voor kopkanker en witziekte

Op sommige percelen stierven kiemplanten af
door de hitte eind mei. Er was een insnoering
zichtbaar net boven de overgang van wortel
naar loof waardoor dat het loof was afgeknapt.
De jonge wortel was net boven de grond ‘verbrand’. Dit fysiologisch fenomeen, kopkanker,
werd zowel in Vlaanderen als in Wallonië waargenomen.
Witziekte of echte meeldauw (Erysiphe heraclei) was relatief vroeg aanwezig en kon sterk
uitbreiden in de droge periodes. Deze schimmelsporen kunnen immers kiemen zonder
vocht. Vanaf augustus verdween deze bladziekte snel door de neerslag en hergroei. Loofverbruining of Alternaria dauci kwam zelden
voor in 2017.

Schrijf je in voor
deze monitoring

Het nauw opvolgen van koolgewassen wordt
alsmaar belangrijker. Of een plaag schade kan
veroorzaken hangt af van de plaagdruk gecombineerd met de weersomstandigheden. In het
IPM-verhaal houden we rekening met deze
parameters om een advies uit te brengen. Het
waarnemings- en waarschuwingssysteem is
een perfect hulpmiddel om de eventuele bestrijdingen op je percelen te positioneren.

Uitval bij bloemkool
door hoge druk koolvlieg

Vanaf half april was het duidelijk dat er een
hoge druk van koolvlieg heerste. De vangstaantallen waren in het begin relatief laag, maar
het aantal afgelegde eitjes aan de plantvoet
was enorm hoog. Door de hoge druk was er
uitval op heel wat bloemkoolpercelen. Daar-

naast hadden de planten het extra moeilijk
door de aanhoudende droogte.
In spruitkool was uitval een minder groot
probleem. Bij de plantingen in mei was de
grootste piek al voorbij en spruitkolen hebben
ook een sterker wortelgestel waardoor deze
minder gevoelig zijn voor vraatschade door
de koolvliegmaden. Rond het planttijdstip van
bloemkool was er ook nog een verbod op het
gebruik van chloorpyrifos. Maar op het moment dat de meeste spruiten werden uitgeplant was er een 120-dagenregeling voor Verimark. Heel wat telers hebben hiervan gebruik
gemaakt om hun planten te beschermen. Gedurende de tweede en derde vlucht werden
er opnieuw hoge aantallen in de vallen geregistreerd. Al bij al viel de koolvliegschade in
spruitkool nog goed mee.

Ook in 2018 zal Inagro de druk van de wortelvlieg opvolgen. Wanneer je deelneemt aan
deze monitoring krijg je veel informatie via de
wekelijkse nieuwsbrieven. Zo kan je gerichter
spuiten op het juiste moment, en dat verhoogt
de efficiëntie van de behandelingen. Voor
meer informatie of met vragen kan je altijd
terecht bij Tine Maes (tine.maes@inagro.be,
051/27 33 17, 0478/56 53 42).

T. Maes & M. Boone

Inagro, Rumbeke-Beitem

De verschillende stadia van koolwittevlieg waren gedurende het hele seizoen zichtbaar. Bestrijding was moeilijk
door de vroege aantasting en droge omstandigheden.

| 28 |

Proeftuinnieuws 6 | 23 maart 2018

Weinig koolmot in vergelijking
met 2016
Gemiddeld aantal vliegen/val/week
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Gemiddelde 2017
Gemiddelde 2015
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In 2017 werden er heel weinig koolmotten
waargenomen, in tegenstelling tot het seizoen
2016. Op sommige velden werden rupsen
waargenomen van het klein koolwitje en de
kooluil, maar deze waren goed onder controle
te houden.

120

Hoge druk van koolwittevlieg
en bladluizen door droge en
warme zomer

Op sommige velden was de druk van koolwittevlieg in spruitkool enorm. Vooral het
zuiden van West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk kregen het zwaar te verduren. Afgelopen
jaar waren ze in deze regio’s al aanwezig begin juni, terwijl ze andere jaren meestal maar
opduiken vanaf augustus-september. We zien
de laatste jaren een toenemende druk van dit
insect.

Het aantal middelen dat erkend is tegen koolwittevlieg is eerder beperkt. Daarbovenop
maakte de droogte de bestrijding extra moeilijk doordat er weinig groei en sapstroom was.
Movento en Benevia hebben normaal een goede werking maar deze is systemisch. Ze vereisen dus een goed groeiende plant om een goede werking te hebben. De samenloop van de
vroege aanwezigheid en een beperkte werking
van de middelen zorgde ervoor dat de populatie zich heel snel kon opbouwen.

40
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Figuur 1. - In 2017 werden duidelijk hogere vangsten van koolvlieg waargenomen dan voorgaande jaren. Gedurende de eerste generatie werden weinig vliegen gevangen, maar was er veel ei-afleg. Een eerste piek (tweede
vlucht) is zichtbaar van eind mei tot half juni. En een tweede grote piek (derde vlucht) van half augustus tot eind
september.

Koolwittevlieg veroorzaakt op zich geen schade maar ze bevuilen de plant doordat ze honingdauw afscheiden. Hierop groeien dan
roetdauwschimmels die de spruiten onverkoopbaar maken. Ondanks de grote druk bleef
de schade nog beperkt. Het regelmatig inzetten van fungiciden die de ontwikkeling van
roetdauwschimmels wat beperkt, was soms
de enige oplossing.
Ook voor bladluizen waren de omstandigheden
ideaal. Eind juni en eind juli werden de meeste
bladluizen –vooral groene perzikluis– geteld.
Ook in september werden nog wat groene perzikluizen waargenomen op de onderste spruit-

jes. In een proef werd nogmaals bevestigd dat
pyrethroïden geen ideale middelen zijn om
bladluizen te bestrijden. Ten eerste is de kans
dat de luizen op de onderste spruitjes worden
geraakt heel klein. Een tweede minpunt is dat
ze ook alle nuttigen afdoden waardoor de luizen vrij spel krijgen om zich te koloniseren.

Meer gestreepte aardvlo
en trips in 2017

Gestreepte aardvlo en trips waren in 2017
meer aanwezig dan andere jaren. De gestreepte aardvlo veroorzaakt vraatschade op de onderste bladeren in bloemkool of op de onderste spruitjes.
Trips was vorig jaar in prei, ui en sluitkool een
groot probleem. Ook in spruitkool heeft dit insect wat schade veroorzaakt. De symptomen
zijn vergelijkbaar met deze in sluitkool. Door
het zuigen en prikken van de trips reageert de
plant met het produceren van kurkweefsel aan
de binnenzijde van de blaadjes. Aan de bovenkant van de spruit zijn zwarte bobbelige puntjes zichtbaar.

T. Maes & D. Callens
Inagro, Rumbeke-Beitem

N. Cap & K. Vergauwen
PCG, Kruishoutem

K. Spiessens & S. Caluwé

Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver

Gestreepte aardvlo (links) en trips (rechts) waren in 2017 meer aanwezig dan andere jaren.

Het project ‘Waarnemingen en Waarschuwingen in
koolgewassen’ werd uitgevoerd in kader van GMO en
wordt gefinancierd door de telersverenigingen Ingro,
Vegras en BelOrta.
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Thema

We kozen ervoor om de proef uit te voeren in
een late teelt van courgette omdat de kans op
infectie dan het grootst is. Zowel in 2016 als in
2017 werden de courgettes op 20 juli geplant.
In 2016 pasten we de eerste behandelingen op
10 augustus toe. Op dat moment waren er nog
geen zichtbare ziektesymptomen aanwezig,
maar vanaf half augustus ontwikkelde witziekte zich zeer snel in het gewas. Met slechts drie
behandelingen in totaal, konden we alleen van
zwavel een effect aantonen.
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Zwavel blijft meest effectief
voor behandeling van witziekte
in courgette

proef en voegden we nog twee nieuwe proefmiddelen toe.

Ter beheersing van witziekte in de late teelt van courgette testte
Inagro in 2016 en 2017 acht biofungiciden. Heel wat middelen toonden een remmende werking op de ziekteontwikkeling gedurende de
teelt. Maar eens de ziekte zich sterk uitbreidde, kon alleen zwavel de
verdere aantasting nog afremmen. Deze duidelijke werking van zwavel resulteerde niet in een significante meeropbrengst.

Echte meeldauw of witziekte is een belangrijke
bladziekte in courgette en wordt veroorzaakt
door de schimmel Erisyphe cichoracearum.
De ziekte veroorzaakt witte poederige vlekken
op de bladeren. Naarmate de schimmel zich
uitbreidt sterven de aangetaste bladeren af,
met mogelijk opbrengstderving tot gevolg. In
België zijn momenteel vier werkzame stoffen
toegelaten voor de beheersing van witziekte in
de biologische teelt van courgette: zwavel, kaliumbicarbonaat, laminarine en Bacillus subtilis.
Zwavel wordt traditioneel het meest gebruikt,
maar dit product laat soms een zichtbaar residu na op de geoogste vruchten. Om de effectiviteit van alternatieve biopesticiden na te gaan
legden we in 2016 en 2017 proeven aan op het
biologisch proefbedrijf van Inagro.

Alleen zwavel toont
blijvende werking

Zoals eerder aangehaald zijn voor de behandeling van witziekte in de biologische teelt van
courgette vier werkzame stoffen erkend: zwavel, kaliumbicarbonaat, laminarine en Bacillus
subtilis. In 2016 testten we vier handelsmiddelen uit met deze werkzame stoffen: Hermovit
(zwavel), Karma (kaliumbicarbonaat), Vacciplant (laminarine) en Serenade ASO (Bacillus
subtilis). Daarnaast was ook een middel met
een zuiver fysische werking (Agricolle) opgenomen en één proefmiddel dat nog niet
erkend is voor gebruik in courgette ter bestrijding van witziekte. In 2017 herhaalden we de

Omdat de meeste middelen alleen een preventieve werking hebben, startten we in 2017
twee weken vroeger met de eerste bespuitingen, op 31 juli (twee weken na plantdatum).
De behandelingen met Hermovit en Karma,
die ook een curatieve werking hebben, werden wel pas twee weken later gestart. Op dat
moment traden de eerste symptomen van witziekte op. In de periode tussen 31 juli en 29 augustus behandelden we wekelijks. De laatste
behandeling voerden we uit op 20 september,
midden in de oogstperiode.
Tabel 1 toont het ziekteverloop voor de verschillende objecten in 2017 vanaf 31 augustus.
Op dat moment waren al vijf behandelingen
uitgevoerd. Uit die cijfers blijkt dat nagenoeg
alle middelen wel degelijk een remmende
werking hebben tegen witziekte in courgette,
zij het een eerder beperkte. Dit effect is het

Witziekte in courgette:
een sleetziekte

Er bestaan heel wat verschillende soorten
meeldauwschimmels waarvan de meeste
waardplantspecifiek zijn en dus elk maar één
gewas of groep van gewassen aantasten. Deze
schimmelsoorten kunnen alleen overleven op
levend plantmateriaal en de sporen blijven
slechts zeven tot veertien dagen kiemkrachtig.
De verspreiding van de ziekte gebeurt via de
sporen die door wind en water worden meegevoerd.
Zolang de weersomstandigheden voldoende
groeizaam zijn, is het gewas voldoende sterk en
weerbaar om aan de ziektedruk te weerstaan.
Worden de omstandigheden minder gunstig,
dan kan het gewas geïnfecteerd geraken en
kan de ziekte zich uitbreiden over de planten.
In een vroege teelt van courgette is witziekte
daarom minder een probleem. In een late teelt
van courgette treedt de ziekte doorgaans op
vanaf de tweede helft van augustus.
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Eén maand na de laatste behandeling (beoordeling op 10 oktober) vertoonden planten behandeld met zwavel
(links) duidelijk minder witziektesymptomen dan onbehandelde planten (rechts).

Tabel 1. - Verloop ziektedruk echte meeldauw in courgette in 2017
Behandeling

Ziektedruk (%)
31/8/2017

6/9/2017

14/9/2017

26/9/2017

10/10/2017

Water (controle)

4 a

7 a

23 a

52 a

79 a

Agricolle

3 ab

6 a

15 ab

43 ab

75 a

2 ab

6 a

18 a

40 b

77 a

3 ab

5 ab

16 a

39 b

78 a

Hermovit

1 b

1 b

6 bc

14 c

45 b
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Proefmiddel 1
Karma

meters en de bruto- en netto-opbrengst werd
bepaald. Geen enkele behandeling kon uiteindelijk de opbrengst of kwaliteit van de vruchten verhogen. Ook de werking van zwavel,
welke de ziekteaantasting duidelijk verminderde, vertaalde zich niet in extra opbrengst of in
betere kwaliteit.

Proefmiddel 2

2 ab

6 a

18 a

44 ab

78 a

Serenade ASO

2 ab

7 a

18 a

42 ab

77 a

Vacciplant

2 ab

5 ab

15 ab

37 b

75 a

Proefmiddel 1 + Karma

4 ab

5 ab

15 ab

35 b

75 a

Proefmiddel 3

2 ab

6 a

15 ab

42 ab

74 a

Proefmiddel 1 + Hermovit

1 ab

2 b

4 c

12 c

39 b

Gemiddelden gevolgd door eenzelfde letter zijn niet significant verschillend.

duidelijkst bij de beoordeling op 26 september. Op het einde van de teelt, drie weken na
de laatste behandeling, bleven alleen de met
zwavel behandelde planten minder aangetast
(beoordeling op 10 oktober, zie foto). Alleen de
behandelingen met zwavel (product Hermovit)
hebben dus een duidelijke, consistente en blijvende werking.

Werking niet vertaald
in meeropbrengst

Naast ziektedruk zijn er nog tal van andere
factoren die de opbrengst en de kwaliteit van
de courgettes beïnvloeden. Zo spelen de activiteit van de bestuivende insecten, de temperaturen, de ouderdom van de planten en
de aanwezigheid van andere ziekten ook een
grote rol. Zolang de omstandigheden voldoende groeizaam zijn, kunnen de planten nieuwe
bladeren vormen om het verlies door de ziekte
te compenseren. Op het moment dat witziekte de planten sterk aantast, zijn ook de andere
genoemde factoren nadelig voor de opbrengst
en de kwaliteit van de vruchten.

J. Barbry & F. Temmerman

In de proefplots werden de courgettes op regelmatige tijdstippen geoogst, analoog aan
de normale oogst bestemd voor verkoop via
de veiling. De geoogste vruchten werden gescoord volgens een hele reeks kwaliteitspara-

Inagro, Beitem

Correct spuiten, problemen uitsluiten !
IK BEREID MIJN BESPUITING GRONDIG VOOR

Ik lees grondig het etiket.
Ik bereken de juiste hoeveelheid om spuitoverschotten te beperken.
Ik draag altijd handschoenen bij het vullen van de tank.
Ik vul mijn spuittoestel op een onverharde plaats of op een speciaal aangelegde vul- en spoelplaats en blijf erbij. Ik vermijd
absoluut het overlopen van mijn spuittank.
Indien ik op een verharde ondergrond mors, dan ruim ik dit op met absorberend materiaal zoals zand, houtzaagsel of
kattenbakvulling en geef dit mee met AgriRecover.
Naast de lege verpakkingen geef ik ook de doppen en verzegelingen apart mee
met AgriRecover. Ik zorg ervoor dat mijn lege verpakkingen goed gespoeld en gedroogd
Goed begonnen
zijn zoals aangegeven op http://agrirecover.eu/be-nl/inzamelen/jaarlijks.

is half gewonnen

EEN BESPUITING TOEPASSEN BINNEN IPM

• Respecteer de vruchtafwisseling en hou rekening met de ziektetolerantie of -resistentie van het gewas.
• Volg de waarschuwingssystemen en -berichten.
• Observeer de aanwezige ziekten en plagen op je perceel (=monitoring). Beslis op basis daarvan of een
behandeling met een gewasbeschermingsmiddel noodzakelijk is.
• Kies, indien mogelijk, steeds voor een selectief gewasbeschermingsmiddel dat de natuurlijke vijanden en
bestuivers zoveel mogelijk spaart.
• Verminder de onkruiddruk door een juiste vruchtafwisseling.
• Onderzoek de mogelijkheden van een mechanische onkruidbestrijding.
• Kies bij een onkruidbestrijding het juiste product of producten in functie van de onkruidbezetting of de te
verwachten onkruiddruk.

Voor meer details over de IPM-richtlijnen:

https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen/praktijkgids-gewasbescherming
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JE BODEM CORRECT BEWERKEN?
BEZIN EER JE BEGINT
Betreed de grond alleen als die voldoende droog is. Bewerk niet dieper dan nodig en vermijd (te) zware druk op de

bodem. Een bodem in goede toestand laat de gewassen toe de voedingsstoffen optimaal te benutten, voorziet ze van
voldoende lucht en water, is goed bestand tegen erosie en verslemping. Hij houdt ook het organischestofgehalte op
peil. Tussen het bekalken en bemesten las je liefst een periode van vier weken in. Hou voldoende afstand tot de
waterlopen bij het bewerken, bemesten en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Surf ook eens naar www.mapman.be

De campagne ‘Zeg niet te gauw, ’t steekt niet zo nauw!’ is een initiatief van: Algemeen Boerensyndicaat, BioForum, Boerenbond, Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting,
de erkende praktijkcentra in Vlaanderen, Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Milieumaatschappij, Departement LNE, Departement Landbouw en Visserij, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek …

Vollegrond actueel

Bericht van 12/3/2018

Mangaan belangrijk
voor kleur en opbrengst
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Bladvoeding met mangaan is zeer belangrijk voor een geslaagde teelt
van spinazie. Nog te vaak wordt gedacht dat spinazie een hoge stikstofbemesting moet krijgen om een mooie kleur te verkrijgen, maar een
beetje mangaan kan al wonderen doen. Uit proeven is gebleken dat 1 kg
Mn/ha per teelt voldoende is. Bij spinazie kan je bijvoorbeeld vier behandelingen uitvoeren met elk 250 g Mn/ha. Daarvoor kan je volgende
producten gebruiken: 25 kg/ha EPSO Microtop, 1,9 kg/ha Tradecorp Mn,
1,7 kg/ha Coctail Opal of 0,5 l/ha Mantrac Pro. Spinazie kan hoge mangaanbemestingen goed verdragen. Maar bij andijvie kan een te hoge dosering leiden tot verbranding en remming.

Maden van de koolvlieg op bloemkool

Voer de plantbakbehandeling wel correct uit. Je moet de planten eerst
een beetje nat zetten en het middel er vervolgens uniform over verdelen. Met een gieter lukt dat niet! Daarna moet je de plantjes nog eens
lichtjes gieten. Je kan de plantbakbehandeling ook vervangen door een
aangietbehandeling bij planten. Voor deze toepassing zijn de producten
op basis van chloorpyrifos de beste keuze.
■

Een beetje mangaan kan al wonderen doen bij spinazie.

Ook bij vroege en halfvroege bloemkolen kan mangaangebrek voorkomen. Vooral op gronden met een hoge pH. Mangaan is belangrijk voor
de ademhaling en de vorming van bladgroen. Mangaangebrek is het
eerste zichtbaar op de jongste bladeren: het bladmoes wordt lichter van
kleur.
Naast mangaan is ook boor een belangrijk element bij de vroege teelt
van bloemkool. Boorgebrek wordt pas goed zichtbaar als de bloemkool
er al in staat. Er ontstaan dan bruine vlekken op de kool en holten in
de stronk. Boorgebrek komt makkelijker voor in een droog voorjaar op
gronden met een hoge pH. Epso Microtop is een voorbeeld van een
bladmeststof die zowel mangaan als boor bevat.
■

Bescherm je bloemkolen
tegen de koolvlieg

De eerste koolvliegen komen ten vroegste eind maart tevoorschijn. In
een koud voorjaar kan dat zelfs pas in de tweede week van april zijn.
De plantingen van begin maart zullen nog geen behandeling hebben gekregen. De allervroegste rassen uit een grote pot (o.a. Viviane) kunnen
verder zonder behandeling. De andere rassen geef je best een aangietbehandeling. Met producten op basis van chloorpyrifos worden de beste
resultaten behaald. De wachttermijn voor deze producten is 42 dagen;
probeer dit goed in te schatten! Een andere mogelijkheid om schade te
voorkomen is afdekken met klimaatnet of vliesdoek. Laat de afdekking
liggen tot een tweetal weken voor de oogst.
De plantingen vanaf eind maart behandel je best bij het planten. Een
plantbakbehandeling met spinosad (Tracer, Conserve Pro of Boomerang)
of Verimark geeft de beste resultaten. Het middel Verimark is toegelaten
in bloemkool voor een termijn van 120 dagen vanaf 1/4/2018 tot en met
29/7/2018.

Onkruidbestrijding op het zaaibed van prei start met een vooropkomstbehandeling.

Pak onkruid tijdig aan
op het zaaibed van prei

De onkruidbestrijding op het zaaibed van prei start met een vooropkomstbehandeling. Stomp Aqua is erkend aan een dosis van 2 l/ha en
is zeer veilig. Het toevoegen van Frontier Elite zal de werking zeker verbreden. Frontier Elite is erkend aan een dosis van 0,7 l/ha maar is wat
minder veilig. De combinatie van 1,5 l/ha Stomp Aqua + 0,5 l/ha Frontier
Elite is een goed compromis tussen werking en gewasveiligheid.
Chloorprofam mag zowel in voor- als in na-opkomst worden gebruikt.
Het geeft goede resultaten als je het toepast bij de opkomst van de prei.
In dit stadium is de dosis best niet hoger dan 1 l/ha. Moest het nodig zijn
kan je deze toepassing later nog een- of tweemaal herhalen.
Voorlopig kan je Bromotril SC nog inzetten als correctiemiddel later in de
teelt. Dat kan ten vroegste wanneer er één echt blaadje is gevormd. De
dosis is 0,25 tot 0,5 l/ha. Een proef toonde aan dat ook de hoge dosering veilig is in het 1-bladstadium. Ook deze toepassing kan je eventueel
herhalen.

Afdeling Vollegrond

Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver
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Vollegrond

Enkel toekomst
voor kwaliteitsvolle prei

Reybrouck wou ten slotte nog vermelden dat
de mogelijke verkoop van de afdeling Vegetable Seeds van Bayer (Nunhems) aan een ander
bedrijf dit jaar geen gevolgen zal hebben voor
de telers. De volledige entiteit zal overgedragen worden waardoor de activiteiten gewoon
verder zullen lopen.
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Preitelers hebben een moeilijk jaar achter de rug. Is er nog toekomst
voor de preiteelt in Vlaanderen en welk volume zouden we op welk
tijdstip op de markt moeten brengen? Experten vanuit de handel,
zaadhuizen en telersverenigingen blikten tijdens een studieavond
terug op het voorbije jaar en keken vooruit naar de toekomst.

ler een eerlijke prijs krijgt. Het kan toch niet de
bedoeling zijn dat we rekenen op goed weer bij
ons en slecht weer in andere gebieden om een
goed jaar te maken?”.

Aantal afzetgebieden
blijft toenemen

2017 was een lastig jaar voor de preitelers.
Door de droogte kon de tripspopulatie nooit
eerder geziene aantallen aannemen en ook
het onkruid was bijzonderlijk moeilijk te bestrijden. Daarbovenop kwam nog de moeilijke
prijsvorming. Het Departement Landbouw &
Visserij organiseerde begin maart een studieavond prei in Sint-Eloois-Winkel, waar naast
het jaaroverzicht van 2017 en de actualiteiten
voor 2018 ook nagedacht werd over de vermarkting van prei. In dit artikel focussen we op
de vermarkting.

In geen enkele productieregio was er een daling, het areaal in Frankrijk is stabiel gebleven
en in alle andere regio’s was er een toename.
Vooral de uitbreidingen in Duitsland, Spanje en
het Verenigd Koninkrijk leggen gewicht in de
schaal, samen zijn ze goed voor bijna 900 ha.
We stellen vast dat de areaalevolutie steeds
een jojo-effect vertoont. Na slechte prijzen
krimpt het areaal, na een goed seizoen komt
er telkens een uitbreiding. In 2015 was er nog
een areaalafname in alle Europese productieregio’s.”

Met 18.000 ha in Europa krijgt
iedereen een eerlijke prijs

Reybrouck zette het Europese areaal van de
laatste zes jaar op een rij. Wanneer hij de prijzen en productievolumes hiernaast plaatst,
stelt hij vast dat een Europees areaal van
20.000 ha gewoon te veel is. Volgens hem zou
een areaal van 18.000 ha veel realistischer zijn.
“We moeten op zoek gaan naar het volume dat
we vlot kunnen verhandelen en waarbij elke te-

België is sterk afhankelijk van export van prei
naar Europa. Daarom nam Jochim Reybrouck
van Bayer-Nunhems de productie in enkele
Europese landen onder de loep: “Het areaal
is in 2017 met zo’n 7% gestegen in Europa.

Als je spreekt over de vermarkting van prei,
dan moet export ook aan bod komen. Guy De
Meyer van exportbedrijf Demargro maakte
een overzicht van de belangrijkste trends in
afzetgebieden en verpakkingen sinds 1990.
“Het aandeel van Duitsland en Frankrijk is met
de jaren gedaald, maar het blijven wel belangrijke afnemers van onze prei. We exporteren
steeds meer naar Zuid-Europese landen zoals
Spanje en Italië. De Scandinavische landen waren rond 2010 in aandeel toegenomen maar
doordat ze met eigen productie zijn begonnen
is hun belang ondertussen opnieuw afgenomen. De export naar Oost-Europese landen
zoals Polen en Tsjechië blijft nog groeien,
maar ook in die landen produceren ze meer en
meer zelf.” Zoals iedereen wel weet was ook
de export naar Rusland sinds 2005 goed op
gang gekomen maar die is door de ban sterk
teruggevallen.
Het aantal afzetgebieden bij Demargro blijft
toenemen, ook overzeese bestemmingen zoals Japan of Canada behoren tot de mogelijkheden, maar de phytosanitaire voorwaarden
maken het de exporteurs moeilijk. Zo moet de
prei bijvoorbeeld volledig aardevrij zijn om binnen te mogen.

Steeds meer vraag
naar losse prei

Op de studieavond prei in Sint-Eloois-Winkel werd het voorbije jaar geëvalueerd en vooruitgekeken naar het
nieuwe seizoen. De problematiek van trips en de droogte kwamen uitgebreid aan bod.
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Ook bij de verpakkingen zijn er duidelijke trends: “De vraag naar grote verpakkingen van 3 of 5 kg is sterk gedaald, de eetgewoontes en de gezinssamenstelling zijn
immers veranderd”, zegt De Meyer. “De platgebonden bussels zijn zelfs helemaal verdwenen. Het aandeel prei dat we los aankopen is
sinds 2000 gestegen van 31 naar maar liefst
60%. Steeds meer afnemers hebben zelf kleine verpakkingsmachines aangekocht en willen
de prei in bulkverpakkingen. Onder andere in
Polen maken ze zelfs stukverpakkingen met
één stengel prei in flowpack.”

Foto's: Demargro
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In 2017 werd er 56 miljoen kg verse prei aangevoerd in Roeselare, dat is minder dan in 2016.
Ondanks de hoge producties zijn de Belgische
telers verstandig geweest en hebben ze meer
prei in de richting van de industrie gekanaliseerd. In andere landen hebben ze dat niet
gedaan en werd er veel te veel prei op de
markt geduwd. “We moeten het bipolair afzetsysteem van versmarkt en industrie koesteren. Andere productieregio’s zijn jaloers op
deze situatie. Het ene jaar moet je wat geven,
het andere jaar wat nemen. Mekaar de schuld
geven leidt immers nergens toe, je hebt elkaar nodig, ook al is het een latrelatie,” aldus
Demyttenaere.

Onlineshoppen drijft
kartonprijzen omhoog

De exportmogelijkheden voor overzeese bestemmingen zoals Japan worden volop onderzocht.

Het belang van kleine verpakkingen neemt toe. In
Polen bijvoorbeeld maken ze stukverpakkingen met
één stengel prei in flowpack.

Kwaliteit moet visitekaartje
blijven

ook in januari 2018 lag de aanvoer een stuk
hoger. Meer dan 50% van de herfstprei wordt
aangevoerd als 60 cm prei, ongeveer 25% als
70/30. De contractprijzen schommelden in
2017 tussen 210 en 275 €/ton. De afzet van
prei op de versmarkt en aan de industrie werkt
als twee communicerende vaten: soms houdt
dit elkaar in evenwicht, soms ontstaat er een
spanningsveld. De sector haalt hier zeker zijn
voordeel uit, maar uiteraard zijn er gevolgen
voor het volgende contractjaar.” Voor 2018
zijn de prijzen met 10 €/ton gedaald. Dat is een
normale economische evolutie. Ook de gecontracteerde arealen voor 2018 zitten opnieuw
op het niveau van 2016.

België moet volgens De Meyer zijn sterke positie als preiland in de toekomst blijven behouden. “Kwaliteit moet ons visitekaartje blijven,
daar mogen we niet op inboeten. Vanuit de
markt komen er vragen naar prei met kortere wortels of ingekorte prei, daar moeten we
flexibel op kunnen inspelen. Anderen vragen
kisten met een exact aantal stuks prei. De
traceerbaarheid wint in alle regio’s aan belang.
Om onze eigen administratie en die van onze
afnemers te vereenvoudigen werken wij liefst
met zo weinig mogelijk verschillende producenten per vracht.” De Meyer identificeerde
ook twee bedreigingen. Franse aankopers
staan steeds meer onder druk van de retailers
om ‘origine France’ te kopen, dat bemoeilijkt
onze afzet uiteraard. Daarnaast produceren
steeds meer landen hun eigen prei. De Belgische knowhow gaande van plantmateriaal tot
rooi- en verpakkingsmachines vind je nu terug
in heel Europa. Hierdoor kunnen ze hetzelfde
product produceren, maar vaak zijn de kosten
voor landbouwgrond en personeel een stuk
lager.

Industrie en versmarkt zijn
communicerende vaten

Bij Ingro werd er in 2017 meer industrieprei
aangevoerd dan in 2016, maar ten opzichte van 2014 en 2015 was het gelijkaardig. De
omzet was wel de hoogste van de afgelopen
vier jaar, omdat de contractprijzen iets hoger
waren. Hilde Dhuyvetter: “Er werd vooral meer
vroege herfstprei aangevoerd in september en

Geslaagde Europese herfst- én
winterteelt zet druk op de markt

De afzet en de prijsvorming verliepen moeizaam in 2017. Paul Demyttenaere van de REO
Veiling blikte terug en keek vooruit naar het
nieuwe seizoen. “Wanneer je de middenprijs
en aanvoervolumes bij elkaar zet over de laatste tien jaar, dan zie je een schommelende
beweging. Het areaal speelt uiteraard een grote rol, maar de preimarkt is ook sterk weersafhankelijk. Zowel de productie als de consumptie wordt beïnvloed door het weer. De
herfstteelten van 2017 waren in heel Europa
bijzonder productief. Daarbovenop kwam nog
dat de winter pas heel laat doorbrak waardoor
pas nu kan worden verkocht aan een gunstigere prijs. Meestal is winterprei telen niet voor
alle teeltgebieden evident, maar als je in een
seizoen zowel geslaagde herfst- als winterteelten moet combineren dan is er gewoon te veel
prei in Europa.”

80% van de prei in Roeselare wordt geëxporteerd. De veiling moet dus de vinger aan de
pols houden op zijn afzetmarkten. Demyttenaere ziet een aantal tendensen op ons afkomen: “In Frankrijk winnen niet alleen de lokale
producten aan belang, ook trekken ze resoluut
de kaart van residuvrije producten. Kunnen
we hier met Belgisch product aan tegemoet
komen?”
Voor export naar Spanje verwacht Demyttenaere een aanzienlijke prijsstijging voor de
kartonnen verpakkingen. “Door het onlineshoppen is de vraag naar kartonnen dozen
sterk toegenomen en prijsstijgingen kunnen
niet uitblijven.” Daarom wil Demyttenaere
uitzoeken of het bedrukken van houten verpakkingen een alternatief kan zijn voor de kartonnen dozen. “We mogen niet inboeten op de
merkbekendheid van het Flandria-keurmerk of
Fine Fleurlabel. Dat moet op alle verpakkingen
duidelijk in het oog springen. Naar NoordItalië werd te vaak minderwaardige prei verhandeld; een prijzenslag met een minderwaardig product is altijd dodelijk. Ook voor die
markt moeten we inzetten op kwaliteitsvolle
Flandria-prei, zeker nu ze plaatselijk ook zijn
omgeschakeld naar hybride preirassen.”
Demyttenaere sloot de avond af met de vraag:
is er toekomst voor prei in onze regio? Het
antwoord was volmondig ja. West-Vlaanderen
neemt in Europa de leiderspositie in wanneer
het gaat om kwaliteitsprei. Een blik op de kaart
met het aantal vorstdagen per regio toont duidelijk aan dat onze regio uitermate geschikt
is voor de preiteelt. Al zal het ene seizoen natuurlijk nooit het andere zijn …

K. Blum
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Rassenproef venkel herfstteelt 2017
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Trayplanten kunnen
nog niet overtuigen
Solaris bevestigde in deze herfstteelt van venkel. Spijtig genoeg beschikten we niet over zaaizaad van Dragon, waardoor we de goede
resultaten van 2016 niet konden staven. Antares en Solaris onderscheidden zich van Bellotto door een groter gewas, een betere opbrengst en een betere sortering.

de achterstand niet bijbenen, met een minder gunstige opbrengst en sortering tot gevolg. Daarenboven was de uitval beduidend
groter bij de trayplanten dan bij de perspotplanten.

In deze herfstteelt van venkel werden drie
rassen vergeleken. Naast de rassen hielden
we ook de opkweekwijze tegen het licht. De
planten die opgekweekt werden in trays waren ook deze keer achter in groei. Ze konden

Tabel 1. - Gewas- en bolkenmerken
Object

Gewaskenmerken

Bolkenmerken

gewasstand

uniformiteit

aantasting Cercosporidium punctum

zijscheuten

barsten

smet buitenste
schubben

Antares

7,0

7,2

5,5

7,7

6,5

7,7

Bellotto

5,7

6,5

6,5

6,8

6,1

8,6

Solaris

7,1

6,7

7,6

8,1

7,5

7,5

Perspot 4 cm

6,9

7,1

6,2

7,5

6,2

7,6

Tray 240 stuks

6,3

6,5

6,8

7,6

7,1

8,2

Gemiddelde

6,6

6,8

6,5

7,5

6,7

7,9

1=

slecht

heterogeen

veel

veel

veel

veel

9=

goed

uniform

geen

geen

geen

geen

Ras

Opkweekwijze
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Trayplanten (links) ontwikkelen iets trager
dan perspotplanten (rechts).

Omdat trayplanten iets trager ontwikkelen
werden de trays enkele dagen eerder gezaaid,
op 11 juli 2017. De perspotten volgden twee
dagen later. Op 9 augustus werd de venkel
geplant. De teelt kende een behoorlijke start,
met kort na het planten sedert maanden de
eerste regenbuien van betekenis. Tegen het
einde van de teelt was er wat aantasting van
Cercosporidium punctum, doordat het gewas
lange periodes vochtig stond. Op 23 oktober
werd de proef geoogst. Het gewas stond 75 dagen op het veld.

Antares en Solaris bevestigen
Antares (Bejo) had een groeikrachtig gewas
dat vrij opgericht en uniform was. Dit ras was
redelijk gevoelig voor Cercosporidium punctum. De bollen waren iets minder rond en hoger dan bij de andere rassen. Antares was wat
gevoelig voor barsten, met wat opbrengstverlies als gevolg. Toch was de opbrengst vrij hoog
dankzij een vrij zware sortering.

Tabel 2. - Opbrengstgegevens en sortering
Object

Opbrengst
aantal marktbare
bollen/are

gemiddeld
stukgewicht (g)

Sortering (%)

markbare bollen (%)

gebarsten bollen (%)

8 stuks in een kist

6 stuks in een kist

Ras

548 a

449 a

74,0 a

5,2 a

24,2 ab

11,9 a

452 b

420 a

61,0 b

8,1 a

20,6 b

3,3 a

De trayplanten (trays van 240 stuks) waren iets
achter in groei. De bollen hadden naast wat
minder barsten ook iets minder smet op de
buitenste rand. Bij de oogst was er opvallend
meer uitval en was er ook iets meer verlies
door te kleine bollen. De sortering was duidelijk minder gunstig met amper bollen van
6 stuks per kist.
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Antares
Bellotto

was. Dit bevestigt het feit dat de perspotplanten iets verder gevorderd waren in hun ontwikkeling. Voor de rest waren de verschillen
beperkt wat bolkenmerken betrof. De sortering was beduidend zwaarder bij de perspotplanten.

Solaris

473 b

458 a

63,9 b

1,4 a

33,8 a

10,2 a

Opkweekwijze

Perspot 4 cm

553 a

466 a

74,6 a

7,6 a

29,7 a

14,5 a

Tray 240 stuks

429 b

418 b

58,0 b

2,2 b

22,7 a

2,5 b

Gemiddelde

491

442

66,3

4,9

26,2

8,5

Gemiddelden gevolgd door eenzelfde letter zijn niet significant verschillend.

Belotto (Clause) was minder ontwikkeld en
groeide iets vlakker dan de overige rassen. De
bollen gaven redelijk wat zijscheuten en waren
vrij barstgevoelig, maar ze hadden opvallend
weinig last van smet aan de buitenste schubben. De bollen waren ook mooi rond. De opbrengst viel wat tegen door barsten en te kleine bollen. De lichtere sortering bevestigde het
eerder lage stukgewicht.
Solaris (Bejo) was groeikrachtig en vrij uniform
en groeide ook vrij opgericht. Dit ras bood vrij

Tekort?

Inagro, Rumbeke-Beitem

Trayplanten konden achterstand
niet bijbenen

De perspotten (4 cm) scoorden beter op het
veld naar gewasstand en uniformiteit. Opvallend was dat de bollen iets gevoeliger waren
voor barsten en dat de pitlengte iets langer

de juiste spoorelementen
op het juiste moment

borium

Bortrac 150

www.agrocentrum.nl

D. Callens & F. Jans

goed weerstand tegen Cercosporidium punctum. De bollen waren mooi rond en hadden weinig last van zijscheuten. De stukgewichten waren vrij hoog met een zware sortering als gevolg.

mangaan

Mantrac Pro

magnesium

Hydromag 500

Neem contact op met uw adviseur of bel
AgroCentrum voor meer informatie: +31 (0)167 - 563 150
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Rassenproef spruitkool eenmalige machinale pluk 2017

Hoge opbrengsten
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De netto-opbrengsten lagen hoog in deze rassenproef spruitkool
voor eenmalige machinale pluk. Nieuwkomer 16-702, Cryptus en Sofia gaven zelfs meer dan 40 ton/ha. Naar kwaliteit toe scoorde vooral Belindus zeer goed. Ook Cobelius, Cobus en Thor scoorden goed,
maar de spruitjes waren wel wat bleker. De fijnste sortering werd
behaald met Bronson, de grofste met Belindus.

De rassen Marte en Crispus bleken het gevoeligst voor echte meeldauw, gevolgd door Octia,
Abacus en Cobus. Profitus was het gezondste
ras. De rassen die het meest gevoelig waren
voor Botrytis waren Abacus, Marte, Bronson,
Steadia, Octia, Crispus en Lewitus. Deze rassen hadden de laagste groeikracht, waardoor
de bladval moeilijker verliep. Thor, Brenden,
Neptuno, Helios, Profitus, Gladius en Aurelius
hadden het minst last van Botrytis.

De kwaliteitseisen voor spruiten zijn hoog. De
belangrijkste kwaliteitskenmerken zijn: uniforme en donkere kleur, ronde vorm, goed gesloten en een goede vastheid. Voor de industrie is
ook een uniforme spruitzetting op de stam met
een voldoende hoog percentage fijne spruitjes
van zeer groot belang. Het gewas moet ook op
voldoende hoogte komen zodat de bladval vlot
kan verlopen in het najaar. Zo worden smet
en een moeilijke machinale oogst voorkomen.
Glazigheid vormde in 2017 in de praktijk een
groot probleem en dat werd in deze proef beoordeeld op 9 november.

bak. Het gewas ontwikkelde zich vlot ondanks
de heel droge zomer. De spruitvorming verliep
goed, mede dankzij het mildere weer in het
najaar.

Gevoeligheid voor valse
meeldauw en Botrytis
in aparte proef getest

Tabel 1. - Gewaskenmerken en kwaliteit van de spruitjes
Ras

Planthoogte
(cm)

Stamdikte
(mm)

Optreden
legering

Gele
blaadjes

16-676

93,2

42,7

5,3

16-702

121,8

43,7

Belindus

75,9

40,5

Bronson

103,0

Cobelius
Cobus

Kwaliteit spruitjes

kleur

vorm

pitgrootte

vleugels

7,7

7,7

8,3

2,7

8,3

5,0

6,3

5,7

7,0

5,0

6,7

9,0

9,0

9,0

9,0

8,3

6,3

45,1

8,0

8,7

8,3

7,0

6,0

9,0

99,7

42,5

7,7

8,7

6,3

8,7

7,3

6,7

95,2

40,9

8,0

8,7

5,7

7,0

7,7

8,0

Cryptus

91,6

40,1

6,3

7,7

7,3

8,7

5,7

8,0

Helios

95,4

40,9

6,3

6,7

7,7

1,3

6,3

5,7

Lewitus

85,9

40,8

8,0

7,7

6,7

7,3

6,0

8,0

Martinus

93,6

38,1

8,3

8,0

7,7

7,0

6,0

6,3

SGB1587

96,0

39,1

7,3

8,0

8,3

8,7

2,7

8,0

SGB1594

95,6

38,4

7,7

8,3

9,0

7,0

6,0

8,7

Sofia

117,1

39,7

7,0

6,3

6,3

4,0

4,3

7,7

Thor

93,4

40,9

4,3

7,7

6,3

7,0

7,7

8,0

Gemiddelde

97,0

41,0

7,0

7,8

7,3

7,0

5,8

7,5

1=

veel

veel

lichtgroen

hoog

breed en groot

veel

9=

geen

geen

donkergroen

bolrond

klein

geen
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Rasadviezen geven op basis van deze proef
blijft een moeilijke opgave. Elk ras heeft zo zijn
specifieke eigenschappen en afzetmogelijkheden. In eerste instantie moeten de rassen worden gegroepeerd volgens vroegheid, dan moet
worden gekeken naar kwaliteit en vervolgens
naar productiepotentieel.

Oogst 21 november (195 groeidagen)

Op een andere locatie legden we een rassenproef met meer rassen aan om de gevoeligheid voor ziekten na te gaan. Alle opgenomen
rassen in deze ziekteproef kregen dezelfde
bemesting. Daardoor werden bepaalde rassen
benadeeld, waardoor ze minder goed groeiden
omdat ze een hogere stikstofbehoefte hebben.
De resultaten van deze proef moeten dan ook
met de nodige voorzichtigheid worden behandeld.

De spruitkoolrassen werden onder glas gezaaid
in trays bij een plantenkweker op 17 maart
2017. De zaailingen werden machinaal geplant
op 10 mei op een afstand van 70 cm tussen de
rijen en 42 cm in de rij. De voorteelt was ta-

Voor elk wat wils

16-702 (Hazera) oogde bij de oogst goed en
heel uniform. De bladeren waren donker. De
planten waren heel lang, hadden een dikke
stam en kenden veel legering. De spruitjes waren gevoelig voor vorming van gele blaadjes.
Ze waren zeer ruim geschakeld, vast en bleekgroen. De spruitzetting was sterk piramidaal
en er was een beetje glazigheid. Er werden wat
zijspruitjes en vleugels gevormd. De opbrengst
was hoog en de sortering grof.
Bronson (Hazera) oogde bij de oogst goed en
heel uniform. De bladeren waren bleek en opgekruld. De planten hadden een dikke stam en
kenden weinig of geen legering. De spruitjes
vertoonden weinig of geen gele blaadjes en
waren ruim geschakeld, donkergroen, vast. Ze
hadden een gesloten structuur met weinig of
geen vleugels. De opbrengst was gemiddeld en
de sortering heel fijn.
Cobelius (Syngenta) oogde bij de oogst goed
en heel uniform. De bladeren waren heel donker en eerder plat. De planten hadden een dikke stam en kenden weinig of geen legering. Er
was soms wat glazigheid. De spruitjes vertoonden geen gele blaadjes en waren ruim geschakeld, bleekgroen, bolrond en vast. Ze hadden
een gesloten structuur met een kleine pit. De
spruitzetting was buikvormig. De opbrengst
was gemiddeld en de sortering grof.

Oogst 28 november (202 groeidagen)
Cobus (Syngenta) oogde bij de oogst goed en
heel uniform. De bladeren waren donker. Het
gewas kende weinig of geen legering en was
niet glazig. De spruitjes vertoonden weinig of

geen gele blaadjes of vleugels en waren bleekgroen en heel vast met een kleine pit. De opbrengst was minder hoog en de sortering fijn.
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Martinus (Syngenta) oogde bij de oogst goed
en uniform. De bladeren waren donker en opgekruld. De planten hadden een dunne stam
en kenden weinig of geen legering. De spruitjes waren eerder nauw geschakeld, minder
vast, vertoonden wat vleugels en er waren redelijk veel glazige spruiten. De opbrengst was
lager en de sortering gemiddeld.

Oogst 8 januari (243 groeidagen)

16-676 (Hazera) oogde bij de oogst goed en
uniform. De bladeren waren bleek. De planten
hadden een dikke stam en kenden veel legering. De spruitjes waren bolrond, donker en
hadden een minder gesloten structuur met
een grote pit en weinig of geen vleugels. Er
werden wel wat zijspruitjes gevormd en er was
veel glazigheid. De opbrengst was gemiddeld
en de sortering was fijn.
Cryptus (Syngenta) oogde bij de oogst minder
goed en minder uniform. De bladeren waren
heel donker. Het gewas was kort maar kende
toch veel legering. De spruitjes waren nauw
geschakeld, bolrond en vast en soms glazig. De
opbrengst en sortering waren gemiddeld.

Helios (Bejo) oogde bij de oogst goed en uniform. De bladeren waren matig donker. Het
gewas was gemiddeld naar lengte maar kende
veel legering en was tot op een hoogte van
40 cm glazig. De spruitjes vormden gele blaadjes en waren nauw geschakeld, heel langwerpig en minder vast met wat vleugels. Er werden wat zijspruitjes gevormd. De opbrengst en
sortering waren gemiddeld.
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Sofia (Sanac) oogde bij de oogst heel goed en
heel uniform. De bladeren waren minder donker. De planten waren heel lang met dunne
stam en er trad weinig legering op. De spruitjes waren gevoelig voor vorming van gele
blaadjes en waren ruim geschakeld en bleekgroen. Ze waren eerder langwerpig en minder
vast en vertoonden een tamelijk grote pit. De
opbrengst was heel hoog en de sortering gemiddeld.

Een vlotte bladval is nodig om smet en een moeilijke machinale oogst te voorkomen.

16

SGB1594 (Syngenta) oogde bij de oogst goed
en uniform. De bladeren waren donker. De
planten hadden een dunne stam en kenden
weinig of geen legering. Er was ook weinig
glazigheid. De spruitjes waren eerder nauw geschakeld, donkergroen en heel vast met weinig
of geen vleugels. De opbrengst en sortering
waren gemiddeld.

Figuur 1. - Opbrengst en sortering

SGB1587 (Syngenta) oogde bij de oogst goed
en heel uniform. De bladeren waren heel donker en de stam was dun en weinig glazig. De
spruitjes waren donkergroen, bolrond en vast
met een zeer grote pit. De opbrengst en sortering waren gemiddeld.

Oogst 15 januari (250 groeidagen)

Belindus (Syngenta) oogde bij de oogst heel
goed en minder uniform. De bladeren waren
heel donker en heel plat. Het gewas was kort,
nauw geschakeld en vertoonde weinig of geen
legering. De stam was glazig tot op een hoogte van 25 cm. De spruitjes vertoonden geen
gele blaadjes en waren donkergroen, bolrond
en heel vast. Ze hadden een gesloten structuur met een kleine pit en soms wat vleugels.
De spruitzetting was mooi cilindrisch. De opbrengst was gemiddeld en de sortering grof.

jes waren bleekgroen, minder vast en iets losser van structuur. Er werden wat zijspruitjes
gevormd. De opbrengst was gemiddeld en de
sortering fijn.
Thor (Bejo) oogde bij de oogst goed en uniform. De bladeren waren bleek en eerder plat.
Het gewas was niet lang maar kende toch heel
veel legering en was niet glazig. De spruitjes
waren eerder nauw geschakeld en bleekgroen.
Ze waren iets minder vast en hadden een minder gesloten structuur met kleine pit. De opbrengst was lager en de sortering gemiddeld.

D. Callens & G. Desmedt
Inagro, Rumbeke-Beitem

Lewitus (Syngenta) oogde bij de oogst minder
goed en minder uniform. De bladeren waren
bleek. Het gewas was kort, kende weinig of
geen legering en was weinig glazig. De spruit-
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Vollegrond
Rassenproef broccoli herfstteelt 2017

Bijna alle rassen scoorden goed
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De referentie Parthenon scoorde afgelopen herfst zowel kwalitatief
als kwantitatief goed. Ook Titanium, Chronos en Triton sloten zich
daarbij aan. Alle rassen haalden vlot een stukgewicht van minstens
500 gram, voldoende om te kunnen sealen. Schermrot vormde geen
probleem.

Twaalf broccolirassen werden uitgezaaid op
15 juni 2017 in trays bij een plantenkweker en
uitgeplant op 26 juli op een afstand van 70 op
45 cm in een zandleembodem. De oogstperiode liep van 9 oktober tot 24 november 2017.

rozetten en veel doorwas. De schermen waren laag ingeplant, vrij van holten en minder
makkelijk te oogsten. Chronos behaalde een
opbrengst van 16,8 ton/ha, met 98,3% Flandria-kolen.

Milde nazomer en herfst gaven
goede kwaliteit

Delano (Bejo) was oogstklaar na 92 groeidagen. Dit ras oogde bij de oogst minder goed
en was minder uniform. De schermen waren
bolvormig, vast en minder effen. Ze vertoonden weinig rozetten maar wel veel doorwas.
De stam was niet hol en het snijden verliep
minder makkelijk. Delano gaf 17,2 ton/ha, met
98,5% Flandria-kolen.

Kort na het planten moesten we beregenen
om het gewas te laten aanslaan. De bodem
was immers heel droog door een eerste teelt
van bloemkool. Daarna ontwikkelde het gewas
vrij goed. Het weer in de herfst was voor deze
teelt heel mild. We moesten niet meer beregenen. Plaatselijk was er wel schade van hazen.
Schermrot trad niet op in deze periode.

Chronos en Triton duidelijk
vroeger

Chronos (Sakata) had maar 78 groeidagen
nodig. Het gewas oogde bij de oogst goed. De
schermen waren minder vast, bolvormig en
donker met dikke stam. Ze vertoonden veel

HA 18-186 (Hazera) had 90 groeidagen nodig en was heel uniform. De schermen waren
eerder plat, donker en minder effen en ze vertoonden veel doorwas en rozetvorming. Het
snijden verliep makkelijk. Dit ras gaf 15,8 ton/
ha, met 93,5% Flandria-kolen.
Ironman (Seminis) vroeg 92 groeidagen. Het
gewas oogde goed maar minder uniform.
De schermen waren eerder plat en vertoon-

Tabel 1. - Opbrengstresultaten
Ras

Oogstspreiding (dagen)

Aantal oogstbeurten

Marktbaar (%)

Kwaliteit (%)

Flandria

A1

Stukgewicht hoofdknop (g)

Chronos

15

5

87,5

98,3 a

1,7 a

602 ab

Delano

17

6

91,7

98,5 a

1,5 a

590 ab

HA 18-186

20

7

81,9

93,5 a

6,5 a

607 ab

Ironman

13

5

91,7

95,3 a

4,7 a

573 b

Kimono

19

7

87,5

95,1 a

4,9 a

573 b

Monrello

15

7

79,2

96,3 a

3,7 a

598 ab

Parthenon

20

6

88,9

100,0 a

0,0 a

654 ab

SGD93888

21

6

75,0

91,4 a

8,6 a

664 ab

SV1002BL

19

7

83,3

74,3 a

25,7 a

550 b

Thunder Dome

18

7

90,3

92,4 a

7,6 a

598 ab

Titanium

17

6

90,3

97,0 a

3,0 a

665 ab

Triton

22

2

72,2

100,0 a

0,0 a

702 a

Gemiddelde

18

6

85,0

5,7

615

Gemiddelden gevolgd door eenzelfde letter zijn niet significant verschillend.
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94,3

Schermen met een te grove korrel zijn niet gewenst.

den weinig rozetten en weinig doorwas. De
stammen waren dun en weinig hol. Het snijden verliep makkelijk. Ironman behaalde een
opbrengst van 16,7 ton/ha, met 95,3% Flandria-kolen.
Kimono (Clause) was oogstklaar na 83 groeidagen en oogde bij de oogst goed. De schermen waren minder vast, eerder plat, donker en
minder effen met een dunne stam. Ze vertoonden veel rozetten en waren hoog ingeplant.
Het snijden verliep zeer makkelijk. De opbrengst was met 16,0 ton/ha wat lager, 95,1%
van de kolen was van Flandria-kwaliteit.
Monrello (Syngenta) had 99 groeidagen nodig.
Dit gewas oogde bij de oogst goed en was heel
uniform. De schermen waren zeer bolvormig,
vast, minder donker en effen. Ze vertoonden
weinig rozetten en weinig doorwas. De stammen waren zeer dik en hadden veel last van
holheid. Het snijden verliep minder makkelijk.
De opbrengst was met 15,0 ton/ha wat lager en
96,3% van de kolen was van Flandria-kwaliteit.
Parthenon (Sakata) had 83 groeidagen nodig.
Dit gewas oogde bij de oogst zeer goed en was
heel uniform. De schermen waren heel vast,
zeer bolvormig, minder donker en laag ingeplant. De stammen waren zeer dik en hol. Het
snijden verliep minder makkelijk. Dit ras scoorde een opbrengst van 18,4 ton/ha met 100%
Flandria-kolen.
SGD93888 (Syngenta) was oogstklaar na
86 groeidagen. Het gewas oogde bij de oogst
goed en was heel uniform. De schermen waren
heel vast, eerder plat, minder donker en effen.

Tabel 2. - Schermkenmerken
Ras

Vastheid

Vorm

Kleur

Korreligheid

Stamdikte

Gevoeligheid voor
holheid

rozetvorming

doorwas

6,3

8,3

8,0

6,0

4,3

9,0

4,3

3,3

Delano

7,7

8,0

7,3

5,7

5,0

9,0

7,0

4,3

HA 18-186

7,0

6,3

8,7

4,7

6,3

7,3

5,0

5,3

Ironman

7,3

6,3

7,3

6,7

7,3

8,3

7,7

8,3

Kimono

6,7

6,3

8,3

5,0

7,7

7,7

4,0

7,0

Monrello

7,7

9,0

6,3

7,7

3,3

2,0

7,7

8,7

Parthenon

8,7

8,3

6,3

7,3

1,3

4,3

4,7

7,3

SGD93888

8,3

6,7

5,7

8,0

4,7

8,3

2,3

4,0

SV1002BL

7,7

8,3

7,0

5,3

5,7

8,7

6,0

8,7

Thunder Dome

8,3

9,0

6,0

7,0

3,3

5,3

6,0

9,0

Titanium

9,0

7,3

5,7

8,0

2,0

7,7

8,7

8,0

Triton

7,0

6,0

9,0

7,0

2,0

9,0

5,0

4,0

Gemiddelde

7,6

7,5

7,1

6,5

4,4

7,2

5,7

6,5

1=

los

plat

bleek

ruw

dik

hol

veel

veel

9=

vast

bolvormig

donker

effen

dun

niet hol

geen

geen
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Chronos

Ze vertoonden veel rozetten en veel doorwas
en waren hoog ingeplant. De stammen waren
vrij dik en hadden weinig last van holheid. Het
snijden verliep makkelijk. De opbrengst bedroeg 18,0 ton/ha, 91,4% van de kolen was van
Flandria-kwaliteit.
SV1002BL (Seminis) had 90 groeidagen nodig.
Dit gewas oogde bij de oogst goed en was heel
uniform. De schermen waren bolvormig en
minder effen en vertoonden wat rozetvorming
en weinig doorwas. De schermen waren hoog
ingeplant en hadden weinig last van holheid.
Het snijden verliep makkelijk. Dit ras behaalde een opbrengst van maar 14,6 ton/ha, met
slechts 74,3% Flandria-kolen.

Thunder Dome (Takii) was na 93 groeidagen
oogstklaar. Dit gewas oogde bij de oogst redelijk maar minder uniform. De schermen waren
heel vast, sterk bol en minder donker en vertoonden weinig doorwas. De stammen waren
vrij dik en hadden veel last van holheid. Thunder Dome gaf een opbrengst van 17,1 ton/ha,
met 92,4% Flandria-kolen.
Titanium (Seminis) had 92 groeidagen nodig.
Dit gewas oogde bij de oogst heel goed en was
heel uniform. De schermen waren heel vast en
minder donker en effen. Ze vertoonden weinig rozetten en weinig doorwas. De stammen
waren heel dik maar weinig hol en het snijden
verliep minder makkelijk. Titanium zette een

opbrengst van 19,0 ton/ha neer, met 97,0%
Flandria-kolen.
Triton (Sakata) had 81 groeidagen nodig. Dit
gewas oogde bij de oogst heel goed en heel
uniform. De schermen waren eerder plat en
zeer donker. Ze vertoonden veel doorwas en
rozetvorming. De stammen waren heel dik
maar niet hol. Triton gaf een opbrengst van
16,1 ton/ha met 100% Flandria-kwaliteit.

D. Callens & G. Desmedt
Inagro, Rumbeke-Beitem

Proef tuin
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Vollegrond
Naast Caladonia is ook
SVVC5663 sterk tegen schot

Rassenproef spinazie zomerteelt 2017

PV1302 (Pop Vriend) is een zeer groeikrachtig
ras met een bleke bladkleur en een minder
goede stevigheid. De bladeren zijn glad en
rond. De steel is lang en dun. Dit ras is sterk
tegen schot maar vormt vrij veel geel blad.
PV1302 behaalde de hoogste opbrengst in
deze proef. Het resistentiepatroon tegen valse
meeldauw is vrij uitgebreid.
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Caladonia combineert groeikracht,
kwaliteit en sterkte tegen schot
Caladonia gaf een prima resultaat in de zomerteelt. Dit ras is zeer
sterk tegen schot, wat in de zomer dikwijls een probleem is bij spinazie. In 2016 was dit ras zelfs als enige oogstbaar. In 2017 hebben ook
andere rassen vrij goed voldaan. SVVC5663 is een minder groeikrachtig ras dat mooie eigenschappen heeft. PV1302 en Monza zijn iets
groeikrachtiger dan Caladonia maar zijn bleker van kleur en iets minder stevig.

De zomerrassen werden op 16 juni gezaaid en
op 25 juli geoogst. De rassen werden gezaaid
op een rijafstand van 30 cm en 5 cm in de rij.
Resistentie tegen valse meeldauw is belangrijk
bij spinazie.
De rassen worden besproken in volgorde van
afnemende groeikracht.

Tabel 1. - Overzicht van de rassen met hun resistentiepatroon tegen wolf (Pfs = Perenospora farinosa)
Ras

Resistentie

PV1302

Pfs 1-15

Monza

HR: Pfs 1-7, 9, 11-13, 15 / IR: Pfs 8, 10, 16

Caladonia

Pfs 1-14

SVVC8155

Pfs 1-15

SVVC5663

Pfs 1-9, 11-16

SVVC0421

Pfs 1-15

Monza (Pop Vriend) is een groeikrachtig ras
met een minder donkere bladkleur. Het blad
is rond en redelijk stevig. Dit ras is sterk tegen
schot maar toont wel wat geel blad. Monza
behaalde een goede opbrengst. Het resistentiepatroon is minder volledig.
Caladonia (Seminis) is zeer sterk tegen schot.
Caladonia is een groeikrachtig ras met een
mooie bladkleur en bladvorm. Het blad is zeer
stevig. De bladstand is vrij vlak en de bladsteel
tamelijk dik. Caladonia behaalde een goede
opbrengst.
SVVC8155 (Seminis) kon niet worden geoogst
door schot. Het is een groeikrachtig ras met
een matige bladvorm, een minder donkere
bladkleur en minder goede bladstevigheid. De
bladsteel is dun, kort en mooi opgericht.
SVVC5663 (Seminis) is een weinig groeikrachtig ras met een goede stevigheid, een zeer
donkere bladkleur en ronde bladvorm. Dit ras
is zeer sterk tegen schot, smet en geel blad. De
opbrengst bleef wat lager omdat dit ras gelijktijdig werd geoogst met de groeikrachtigere
rassen.
SVVC0421 (Seminis) is een weinig groeikrachtig ras met zeer goede stevigheid en een donkergroene bladkleur. Het blad is mooi rond,
zeer klein en minder glad (gesavooid). Het
resistentiepatroon is vrij volledig. De bladsteel
is zeer kort. De opbrengst bleef wat lager omdat dit ras gelijktijdig werd geoogst met de
groeikrachtigere rassen.

Caladonia is zeer sterk tegen schot in de zomer.

Tabel 2. - Gewaskenmerken en opbrengst
Ras

Groeikracht

Bladkleur

Bladstevigheid

Bladgrootte

Geel blad

Schot

PV1302

8,0 a

5,0 d

6,3 b

7,5 a

5,5 b

7,0 b

185 a

Monza

7,3 b

6,0 c

7,0 a

7,3 a

5,8 b

7,0 b

158 ab

Caladonia

7,0 b

7,0 b

7,3 a

7,0 ab

6,7 b

9,0 a

152 ab

SVVC8155

7,0 b

6,0 c

6,0 b

6,0 c

6,0 b

1,5 d

0 c

SVVC5663

5,7 c

8,0 a

7,0 a

6,3 bc

8,3 a

8,3 a

133 b

SVVC0421

5,0 d

8,0 a

7,8 a

4,0 d

6,3 b

5,5 c

136 b

1=

laag/zwak

bleek

slecht

klein

veel

veel

9=

hoog/sterk

groen

stevig

groot

geen

geen

Gemiddelden gevolgd door eenzelfde letter zijn niet significant verschillend.
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Opbrengst (kg/are)

L. De Rooster

Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver

Deze proef werd uitgevoerd met de financiële steun
van BelOrta en de Europese Unie, in het kader van
GMO.

Vollegrond

Alternatieven voor linuron
in bleekselder
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De beste werking tegen muur en kruiskruid werd in bleekselder behaald met Centium en combinaties met dit herbicide. Het is bijgevolg
een goed alternatief voor linuron. Defi en Asulox zijn goede producten tegen kruiskruid maar hebben een minder goede werking tegen
muur. Stomp Aqua en Aliacine hebben dan weer amper een werking
tegen kruiskruid maar wel tegen muur, bij Aliacine is dit wel eerder
matig. Alle geteste middelen zijn veilig voor het gewas.

Tabel 1. - Beoordeling van de werking tegen kruiskruid op 26 juni en muur op 20 juli 2017

Na het wegvallen van de erkenning voor linuron in bleekselder moesten we op zoek gaan
naar alternatieven. We onderzochten de gewasveiligheid en werkzaamheid van vijf herbiciden en combinaties hiervan: Stomp Aqua
(455 g/l pendimethalin), Centium (360 g/l
clomazon), Defi (800 g/l prosulfocarb), Aliacine (400 g/l chloorprofam) en Asulox (400 g/l
asulam). Asulox kreeg in 2017 in België een
120-dagenregeling. De bleekselder (ras Golden
Fleece) werd geplant op 6 juni en de herbiciden werden gespoten op 9 juni 2017.

Object

Combineren voor perfecte
bestrijding kruiskruid

Onbehandeld

0

2

2,5 l/ha Stomp Aqua

0 c

3

0,25 l/ha Centium

4

5 l/ha Defi

95 ab

56,3 cd

5

3 l/ha Aliacine

10 c

62,5 bc

6

2 l/ha Asulox

82,5 b

40 d

7

2 l/ha Stomp Aqua + 0,15 l/ha Centium + 3 l/ha Defi

100 a

93,8 a

8

2 l/ha Stomp Aqua + 0,15 l/ha Centium + 2 l/ha Aliacine

97,5 a

92,5 a

9

2 l/ha Stomp Aqua + 0,15 l/ha Centium + 2 l/ha Asulox

97,5 a

100 a

92,5 a

100 a

81,3 ab

11 2 l/ha Stomp Aqua + 3 l/ha Defi + 2 l/ha Asulox

100 a

70 bc

Ongeveer zes weken na de bespuiting kwam
ook muur in de proef voor en werd de werking
van de middelen tegen dit onkruid beoordeeld.
Hier kunnen we opnieuw een bijna perfecte
bestrijding waarnemen bij Centium (90%) en

90 ab

80 ab

cin

ia

Al

+

ua

Ongeveer vier maanden na het planten werd
de selder geoogst. We konden tussen de
verschillende objecten geen significante verschillen waarnemen voor de sortering en
het stukgewicht (Figuur 1). Gedurende de
proef werden in geen enkel object fytotoxiciteitsymptomen waargenomen.

H. Verschueren, S. Venneman
& L. De Rooster

Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver
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Alle middelen veilig
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zijn combinaties. Stomp Aqua heeft een goed
werkingspercentage van 80% en Aliacine een
gemiddelde werking van 62,5%. Ook de combinaties met Stomp en Aliacine zijn vrij goed.
Defi en Asulox hebben een minder goede werking tegen muur.
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10 2 l/ha Stomp Aqua + 3 l/ha Defi + 2 l/ha Aliacine

Centium beste werking
tegen muur

ox

e

+
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Aq

p

om

St

0

80 ab

Gemiddelden gevolgd door eenzelfde letter zijn niet significant verschillend. In het onbehandelde object werden er gemiddeld 18
kruiskruiden en 61 muren per m2 geteld.
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Werking tegen muur (%) 20/7/2017

1

1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

eld

Stukgewicht (kg)

Werking tegen kruiskruid (%) 26/6/2017

12 2 l/ha Stomp Aqua + 2 l/ha Aliacine + 2 l/ha Asulox

Ongeveer twee weken na de bespuiting beoordeelden we de werking tegen kruiskruid. Voor
Centium en Defi zien we een bijna perfecte bestrijding van 97,5% en 95% (Tabel 1). Voor Asulox is de werking tegen kruiskruid iets minder
(82,5%). Stomp Aqua en Aliacine hebben geen
goede werking. De verschillende combinaties
met Centium en Defi resulteren in een perfecte
of bijna perfecte kruiskruidbestrijding. Voor de
combinatie Stomp Aqua, Aliacine en Asulox is
er een werking van 90%.

On

Gedurende de proef zagen we op het gewas geen
symptomen van fytotoxiciteit.

Figuur 1. - Stukgewicht
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Vollegrond

‘Kempen en Maasland’ focust
op duurzame en innovatieve teelt
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De toenemende druk op water- en stikstofgebruik dwingt de telers
om hier innovatief en duurzaam mee om te gaan. In samenwerking
met verschillende praktijkcentra wordt naar praktische oplossingen
gezocht. In de regio Kempen en Maasland zijn twee onderzoeksprojecten opgestart die rond deze thema’s zullen werken.

Druppelirrigatie kan een meerwaarde bieden voor
intensieve tuinbouwteelten met ruime plantafstand.

Innovatief en duurzaam omspringen met water

Er is nog maar weinig kennis om op grote schaal succesvol druppelirrigatie te implementeren.
Vooral op vlak van sturing, plaatsing en productkeuze nog zijn er nog vele vragen. Met het project
‘IRRI-Wijs’ willen we zoeken naar oplossingen.
Het leaderproject ‘IRRI-Wijs’ is een samenwerking tussen het Proefstation voor de Groenteteelt, de Bodemkundige Dienst van België en
pcfruit. Dankzij de financiële ondersteuning
van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Vlaanderen, provincie Limburg en de drie praktijkcentra kan dit onderzoek in de regio Kempen en Maasland plaatsvinden.

Kennis verzamelen
rond druppelirrigatie

Innovatief en duurzaam omspringen met water wordt een uitdaging voor de landbouw.
Druppelirrigatie kan een meerwaarde bieden
voor intensieve tuinbouwteelten met ruime
plantafstand. Hierbij denken we aan blauwe
bes, braambes, prei, pompoen, asperges …

Toenemende druk op stikstof vraagt
meer inzicht in bemestingsstrategieën

Toenemende focusgebieden in Noord-Limburg zorgen voor een grote druk op het stikstofgebruik.
Bemestingsstrategieën met gerichte bemestingen worden een noodzaak. In dit tweede project
zoeken we naar maximaal rendement met zo weinig mogelijk stikstofuitspoeling naar grond- en
oppervlaktewater.
Het leaderproject ‘Aanpak van nitraatproblematiek’ combineert de ervaring van het CVBB
met de ervaring van lokale partners. Pcfruit,
het Proefstation voor de Groenteteelt, het
Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw,
het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs, Boerenbond en Agrobeheerscentrum
Eco² vzw bundelen hun krachten rond dit thema. Dit onderzoek geniet eveneens financiële
steun van het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling, Vlaanderen, provincie Limburg en de praktijkcentra.
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Inzicht geven in stikstofevolutie
in de bodem

Met de aanduiding van de focusgebieden
voor 2018 is gebleken dat er nieuwe focusgebieden voor grondwater zijn bijgekomen in
Noord-Limburg. De druk om zeer gericht om
te gaan met stikstof neemt toe. De evolutie
van stikstof in de bodem is een complexe materie. Het doel van dit project is telers meer
inzicht te geven in de stikstofevolutie in de
bodem.

Dit project heeft als doel voor fruittelers en
tuinbouwers kennis te verzamelen op vlak van
sturing, plaatsing en productkeuze van druppelslangen. Concreet wordt er gewerkt rond
volgende vragen: Welke type slang moet ik gebruiken? Waar plaats ik best de druppelslang?
Hoeveel water geef ik per beurt? Is de aanleg
en het opruimen van druppelslangen te mechaniseren? Hoe kan ik het bodemvocht opvolgen en hoe leer ik dit te vertalen naar mijn
perceel? De rendabiliteit van aanleg en het
gebruik van druppelslangen wordt ook nader
bekeken voor de vooropgestelde teelten.
Dit project wil met demonstratieproeven, een
studiereis en infovergaderingen kennis verzamelen en verspreiden naar de telers zodat de
toekomst van duurzaam geteelde groenten en
fruit kan worden verzekerd.

L. Wachters (PSKW), P. Janssens (BDB)
& P. Putzeys (pcfruit)

Er zullen demoproeven worden aangelegd
rond tijdstip en locatie van bemesting in aardbeien en maïs. Verder worden een 30-tal praktijkvelden met groenten voor de industrie en
de versmarkt intensief opgevolgd en geadviseerd via het KNS-systeem. Dit systeem toont
al vele jaren aan dat gericht bemesten een
maximale opbrengst met een minimale stikstofgift mogelijk maakt. Daarnaast wordt de
EVA-app geïntroduceerd waarmee de telers op
elk moment de bemesting op perceels- en bedrijfsniveau kunnen opvolgen. Als laatste worden kleinschalige technieken gedemonstreerd
waarmee het gedraineerde water kan worden
gebufferd.

K. Koopman (pcfruit),
L. Wachters (PSKW), S. Palmans (PVL)
& M. Peumans (PIBO-campus)

Bericht van 12/3/2018

Bijzondere toepassingsvoorwaarden
Om de bodemorganismen te beschermen mag je producten op basis van
metam-natrium, metam-kalium of dazomet –dit zijn producten die de
metaboliet MITC genereren– slechts eenmaal per 36 maanden op hetzelfde perceel toepassen.
Je mag ze ook slechts gebruiken onder bepaalde toepassingsvoorwaarden:
- Alleen houders van een fytolicentie ‘Specifiek professioneel gebruik’
mogen het product toepassen;
- Tot 14 dagen na toepassing van het product moet je een sperzone
van 5 m rond de behandelde oppervlakte of de behandelde serre respecteren: het is verboden om de sperzone te betreden en er moeten
waarschuwingsborden worden geplaatst;
- Om de omwonenden, de voorbijgangers en de arbeiders te beschermen moet je een bufferzone rond de woningen en de werkplaatsen
respecteren als volgt:
• metam-K en metam-Na: maximum 6.400 m² behandelde oppervlakte en een bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen;
• dazomet: maximum 1 ha behandelde oppervlakte en een bufferzone van 150 m wanneer de behandelde oppervlakte meer is dan
2.200 m² (en minder dan 1 ha = maximum) of een bufferzone van
30 m rond woningen en werkplaatsen wanneer de behandelde oppervlakte kleiner of gelijk aan 2.200 m² is;
- de bodem afdekken met een gasdichte folie (VIF (Virtually Impermeable Film) of TIF (Totally Impermeable Film));
- Minstens drie weken vóór zaaien of planten toepassen.
Raadpleeg de toelating op www.Fytoweb.be.
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Foto: De Ceuster

Glas actueel

Ook dit jaar komt er een 120-dagenregeling voor bodeminjectie van metamproducten.

Bodemontsmetting in de glasteelt:
wat kan en wat kan niet?

Sinds het wegvallen van de erkenning van methylbromide in 2006, zijn
de middelen voor het uitvoeren van een bodemontsmetting schaars.

120-dagenregeling voor bodeminjectie
van metam-producten vanaf 20 mei

Met de nieuwe Europese en zonale toepassingsvoorwaarden kan je metam-natrium (Terrasan en Solasan) en metam-kalium (Tamifume) sinds
1 januari 2017 alleen nog toepassen via druppelbevloeiing. Vorig jaar
was een toepassing via bodeminjectie tijdelijk nog mogelijk met een
120-dagenregeling aangezien de toepassing via druppelbevloeiing nieuwe uitdagingen met zich meebrengt zoals de aanleg en de afstand van
de T-tape, de hoeveelheid water, de beschikbaarheid van plastic …
Ook dit jaar is een noodgebruik van metam-producten voor bodemontsmetting goedgekeurd in verschillende teelten. Hierdoor kan je vanaf
20 mei voor een termijn van 120 dagen (t.e.m. 16/9/2018) bodeminjectie toepassen bij teelten onder bescherming. In tussentijd wordt de
toepassing via druppelirrigatie verder praktisch uitgewerkt.
Ook Basamid (actieve stof dazomet) kan je inzetten ter bestrijding van
aaltjes en bepaalde bodemschimmels. Het middel heeft hetzelfde werkingsprincipe als de metam-producten, namelijk de vorming van het gas
methylisothiocyanaat (MITC) door aanraking met bodemvocht.
Daarnaast is ook stomen een mogelijkheid. Bij deze niet-chemische bodemontsmetting is een temperatuur van 70°C op 30 cm diepte vereist.

Een goede voorbereiding voor een
geslaagde bodemontsmetting

Tuinkersproef na bodemontsmetting

Om na te gaan of je opnieuw kan zaaien of planten na een bodemontsmetting, voer je best een tuinkersproef uit. Neem een goed gemengd
grondstaal en vul hiermee ongeveer de helft van een goed afsluitbare
glazen fles (ongeveer 1 liter). Zaai tuinkers op de oppervlakte en gebruik
hierbij voldoende zaden. Maak de grond ook lichtjes vochtig. Bind vervolgens een watten prop aan een draadje, bevochtig deze en breng ook
hierop tuinkerszaden aan. Hang de prop boven de grond en sluit de fles
luchtdicht af. Doe hetzelfde met controlegrond. Plaats de flessen bij kamertemperatuur en beoordeel na enkele dagen de kieming. Het zaad
op de grond geeft een indicatie van het effect op de planten, de watten
prop geeft uitsluitsel over het gas in de lucht. Is er geen verschil tussen
de ontsmette grond en de controlegrond, dan kan je beginnen zaaien of
planten.
Als blijkt dat de ontwikkeling op de ontsmette grond achter is ten opzichte van de controlegrond, dan moet je de grond nog eens extra opentrekken en een nieuwe tuinkersproef uitvoeren.
Na de ontsmetting is het uiteraard van belang om het goede bodemleven te stimuleren.

Team glasgroente
PCG, Kruishoutem

Serre afbreken?

Wij plaatsen containers en geven
geld voor uw oud glas.
Tel. 03-2391780

124107M98716.indd 1
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Voor een goede werking van metam-producten zijn de temperatuur, de
bodemvochtigheid en een goede verkruimeling van belang. Een goede
voorbereiding van de grond is dus vereist. De zomer is de uitgelezen periode voor een goede effectiviteit!
Geen enkel ontsmettingsmiddel heeft een erkenning als herbicide. Maar
in ideale omstandigheden kan er wel een nevenwerking zijn op onkruiden. Het is aan te raden om een goede hygiëne tijdens de teelt te handhaven, en eventueel vóór de ontsmetting een vals zaaibed aan te leggen.
Dit wil zeggen de zaden laten kiemen en daarna doodspuiten/frezen, en
vervolgens een bodemontsmetting uitvoeren.

27/01/15 12:09
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Agenda
PROEFTUINWERKING

Infomoment ‘Denk je ook aan de opstart
van een thuisverkoop?’ – Inagro

Antwerpen
MEERLE (Antwerpen Aardbeientelers), vrijdag 6 april, 13.00 uur, Proefcentrum Hoogstraten: Rondgang aardbeikring:
- 13.00 uur: doorteelt in serre en wandelkappen bij Proefcentrum
Hoogstraten in Meerle, D. Vinckx
- 14.30 uur: doorteelt in serre en wandelkappen bij Niels Rennen in
Meer, D. Vinckx.
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Denk jij er ook aan om te starten met een thuisverkoop maar twijfel je
nog of het wel iets voor jou is? Of weet je niet hoe een hoevewinkel te
combineren valt met het andere werk op de boerderij? Welke impact zal
de opstart hebben op je bedrijfsorganisatie, gezin ...? En wat met het financiële aspect en de regelgeving die daarbij komt kijken? Wanneer ga je
ervoor en wanneer niet? Tijdens dit infomoment kan je leren van bedrijven die de stap al hebben gezet.

VAKROEPWERKING & STUDIEKRINGEN
BOERENBOND

Praktisch

Datum: maandag 26 maart, van 10.00 tot 15.00 uur
Locatie: Hoeveslagerij ‘t Lindebos, HEUVELLAND
en Hoeve Zuid-Bellegoed, IEPER
Contact: anneleen.dedeyne@inagro.be, 051/27 32 26
Kostprijs: € 10
Inschrijven: www.inagro.be/inschrijven.

Rassennamiddag junidragers aardbei – PCH

Proefcentrum Hoogstraten geeft je een unieke kijk op enkele interessante voorjaarsrassen geteeld onder glas, met de mogelijkheid tot proeven.
Naast Sonata zijn er de rassen Malling Centenary, Magnum, Clery, Sonsation en enkele beloftevolle nieuwkomers.

ANDERE

Save the date: Brassicacongres

Op 4 en 5 september 2018 organissert LAVA in samenwerking met verschillende partners een brassicacongres ‘Cabbages, a crop with a future’
in BRUGGE.
Info en registreren: www.brassica2018.be.
■

Praktisch

Datum: woensdag 11 april, om 14.00 uur
Locatie: Proefcentrum Hoogstraten, Voort 71 in 2328 MEERLE
Meer info: katrijn.stoffels@proefcentrum.be, 03/315 70 52
Deelname is gratis en inschrijven niet nodig.

Save
Save
the
the
date
date

Geleid bezoek praktijkcentrum insectenkweek – Inagro

cabbages
a crop with a future

Het onderzoek naar industriële insectenkweek blijft groeien. Ben je (als
starter) actief in de sector en benieuwd naar onze aanpak? Elke maand
organiseren we een bezoek aan onze onderzoeksruimtes en kweekcellen.

Praktisch

Datum: dinsdag 17 april, van 13.00 tot 15.30 uur
Locatie: Inagro, Ieperseweg 87, 8800 BEITEM
Contact: jonas.claeys@inagro.be, 051/27 32 35
Meer info: www.inagro.be/agenda
Deelname is gratis, inschrijven via jonas.claeys@inagro.be.

Geleid bezoek komkommer – PSKW

Op vrijdag 20 april organiseert het Proefstation voor de Groenteteelt
(PSKW) een geleid bezoek komkommer.

Programma
-

Rassenproef eerste teelt
Tussentijdse resultaten biostimulanten
Proeven Mycosphaerella
Bezoek serre

Praktisch

Datum: vrijdag 20 april, om 15.00 uur
Locatie: Proefstation voor de Groenteteelt, Duffelsesteenweg 101, 2860
SINT-KATELIJNE-WAVER
Deelname is gratis en inschrijven is niet nodig.

Cabbages, a crop with a future
4 - 5 September 2018, Bruges, Belgium
www.brassica2018.be

18406-EN-V1-savethedate.indd 1
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Kan dat
tegen
morgen?

Binnen

24 u
antwoord.

Ja,
dat kan!

Want vanaf nu krijgt u al
binnen 24u het antwoord
op uw zakelijke kredietaanvraag.

Vraag uw zakelijke krediet aan op

kbc.be/kandattegenmorgen

Proeftuinnieuws 6 | 23 maart 2018
Aanbod voor zakelijke kredieten met een maximum van 150 000 euro. Voor meer info zie kbc.be/kandattegenmorgen.
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Trefzeker
en dubbel
effectief!
Tegen wortelziekten in vruchtgroenten
Tegen valse meeldauw in sla

Bayer CropScience SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
1831 Diegem

www.cropscience.bayer.be

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip
van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be.

