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Worldwide leading manufacturer
in horticultural systems

Choose growth, choose Meteor Systems

Meteor Systems produceert complete teeltsystemen, waaronder stalen goten, druppelsystemen, ophang- en ondersteuningen, draadbuigproducten, bevestigingsmaterialen
en fruitoverkappingen. Onze producten worden over de hele wereld toegepast in de
glastuinbouw voor de teelt van groenten, zacht fruit, snijbloemen, bladgroenten en kruiden.

meteorsystems.nl
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Sectornieuws

Optimale zuurtegraad bodem goed voor portemonnee en waterkwaliteit
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Bij een optimale zuurtegraad (pH) van de bodem, verbetert zowel het financiële rendement voor de landbouwer als de waterkwaliteit. Die win-winsituatie is een belangrijke
conclusie uit een studie van de Bodemkundige
Dienst van België, in opdracht van de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM).
De studie schetst een beeld van de relaties
tussen bodem-pH en bekalking enerzijds en
stikstofbemesting, nitraatresidu en nitraatuitspoeling anderzijds. De optimale pH van een
bodem hangt af van de grondsoort, het humusgehalte en de teelt. Als de bodem-pH niet
optimaal is, neemt het gewas minder stikstof
op. Door heel wat andere factoren, leidt een
bodem-pH die uit balans is, niet automatisch
tot een hoger nitraatresidu. Anderzijds staat
wel vast dat de bodem-pH en bekalking het
nitraatresidu beïnvloeden, alleen de mate
waarin is variabel en sterk afhankelijk van andere factoren.

Bekalken verdient zich meer dan terug

De Vlaamse landbouwers lopen, doordat
hun percelen een te lage pH hebben, samen
107 miljoen euro per jaar mis. De eenmalige
investering om alle percelen in een optimale
bodem-pH te brengen via bekalking bedraagt
73 miljoen. Dat herstel moet voor de zuurste
percelen weliswaar gespreid worden over enkele jaren. Na het herstel, is het ook zaak om
de bodem-pH op peil te houden via een onderhoudsbekalking. Toch is het duidelijk dat bekalking zichzelf terugverdient door een betere
stikstofopname en gewasopbrengst.

Ook milieuwinst bij optimale bodem-pH

Bij een lineaire regressie, afgeleid uit een
statistische analyse, zou bij een optimale bodem-pH op Vlaams niveau het nitraatresidu
dalen met 2,5% en de overeenkomstige stikstofuitspoeling met 1,5%. Als wordt uitgegaan
van de stikstofgewasrespons op de bodem-pH,
zou het nitraatresidu dalen met 20% en de corresponderende stikstofuitspoeling met 14%.
Dat is een eerder optimistische benadering,
wellicht bevindt de werkelijkheid zich ergens
tussenin.
Een ander nadeel van bodems met een lagere,
niet optimale bodem-pH, is dat ze tijdens denitrificatieprocessen meer lachgas (N2O) produceren. En dat is een sterk broeikasgas.
Koen Cochez (VLM): “Het gebeurt niet vaak dat
economie en ecologie zo sterk hand in hand
gaan. Door te werken aan een optimale bodem-pH, is dat wel het geval. Met dergelijke

win-winsituaties zetten landbouwers stappen
vooruit in het verbeteren van de waterkwaliteit.”

Enkele praktische tips

De keuze van kalksoort hangt af van het calcium- en magnesiumgehalte van de bodem.
Gebruik een fijnere kalksoort als een snelle werking nodig is. Het is ook belangrijk om
bekalking niet te combineren met organische
bemesting of met fosfaat-, sulfaat- of ammoniumhoudende meststoffen. Hou er ook rekening mee dat bekalking tijdelijk de N-mineralisatie verhoogt. Dat betekent dat er minder
kunstmest nodig is als er bekalkt wordt in het
voorjaar. Landbouwers die bekalken op het
einde van de zomer en in het najaar, zaaien het
best een groenbedekker in.
Bron: VLM

Nieuwe VLIF-codes voor container- en
trayvelden in de tuinbouw

Fytonieuws

MAP6 verplicht de grondloze tuinbouw in openlucht om het ‘first flush
systeem’ in te voeren tegen 1 januari 2021. Dit systeem verzamelt alle
drainagewater in perioden zonder of met weinig neerslag. Wanneer
het opnieuw regent, wordt het eerste en bijgevolg meest vervuilde drainagewater verzameld voor hergebruik.
Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) heeft zijn lijst van investeringscodes geüpdatet om in te spelen op de investeringsnoden voor
het aanleggen van container- en trayvelden die voldoen aan dit ‘first
flush systeem’. Het gaat over drie nieuwe investeringscodes die actief
zijn sinds 1 oktober 2019: ‘Containerveld met opvang drainwater’, ‘Opvang- en recirculatiesysteem van drainwater voor grondloze tuinbouw in
openlucht (first flush systeem)’ en ‘overige containerveldinrichting’. Voor
bijkomende informatie over deze nieuwe codes kan je contact opnemen
met de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij.

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen Dequiman MZ WP
(7814P/B, 80% mancozeb), Nautile WG (10531P/B, 5% cymoxanil en
68% mancozeb) en Prozeb WG (9274P/B, 75% mancozeb), worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder. Als gevolg worden ook
volgende vergunningen voor parallelhandel ingetrokken: Atta-Festimax
Duo (1208P/P, 5% cymoxanil en 68% mancozeb) en Atta-Festimax WG
(1182P/P, 5% cymoxanil en 68% mancozeb). De intrekkingsdatum is
31/1/2021. De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden
nog worden verkocht en opgeslagen tot 31/1/2020.

Bron: Departement Landbouw en Visserij
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Vijf middelen op basis van mancozeb vrijwillig ingetrokken

Bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

NIEUWS VAN DE PRAKTIJKCENTRA
Belichte aardbeienteelt uit de
startblokken op PCH
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Gedurende de winterperiode zullen op Proefcentrum Hoogstraten twee proeven lopen met
betrekking tot belichte aardbeienteelt. Beide
proeven zijn aangeplant op 23 oktober.
Een eerste proef zal handelen over het effect
van assimilatiebelichting tijdens een winterteelt met zowel Sonata als Sonsation. Hierbij
zal onderzocht worden wat het effect is van het
plaatsen van de planten onder SON-T-lampen
(130 µmol/m2.s), onder led-lampen (140 µmol/
m2.s) en onder een combinatie van beide
(230 µmol/m2.s).
In een tweede experiment wordt onderzocht
wat het effect is van verschillende led-spectra
op de ontwikkeling van biologie in een winterteelt met Sonata-planten. Uit voorgaand
onderzoek op PCH bleek dat verschillende
nuttigen zich niet goed vestigen als ze worden
blootgesteld aan led-licht. De onderzoekers
van PCH zullen dit nu verder onderzoeken. Ze
gaan op zoek naar de ideale verhouding van
blauw, groen, rood en donkerrood licht. De leds
zijn zo ingesteld dat elk proefveld een homogene belichting krijgt van 140 µmol/m2.s.
■

schakel in het voedselsysteem van een duurzame kringloopeconomie. Ze kunnen overleven
op laagwaardige nevenstromen uit de voedselproductie en zijn efficiënt op te waarderen
tot hoogwaardige eiwitten, aminozuren en
vitaminen.
Rond 2010 werden insecten en hun afgeleide producten voor het eerst beschouwd als
een waardevolle eiwitbron voor de productie
van diervoeder en voedsel. Sindsdien zijn ze
verhandelbaar op de Europese markt. Toch
verloopt de schaalvergroting van de insectenwaardeketen in Europa vrij traag. “Via het
onderzoek en de activiteiten van SUSINCHAIN
geven we partijen in de insectenwaardeketen de nodige kennis en data om de kostprijs
van insectenproducten te verlagen en insecten efficiënter te verwerken”, vertelt David
Deruytter, onderzoeker insectenkweek bij Inagro. “We willen hen ook inspireren om veilige
en duurzame toepassingen van insecteneiwit
in diervoeder en reguliere levensmiddelen op
de markt te brengen.” Dat maakt de weg vrij
voor een verdere schaalvergroting en commercialisering van de Europese insectenbranche.
Tegen 2025 kan 10% van de dierlijke eiwitten
in diervoeder en 20% daarvan in menselijke
voeding vervangen zijn door insecteneiwit. ■

Ook belichte teelt paprika
opgeplant op PCH

Ook de belichte teelt paprika is weer opgeplant
op Proefcentrum Hoogstraten. Door een serre
uit te rusten met verschillende lichtniveaus,
gaande van 20 tot 350 µmol/m².s, willen de
onderzoekers achterhalen wat het optimale
lichtniveau is voor een winterteelt paprika.
De eerste paprika’s worden begin januari verwacht.
■

Inagro’s insectenonderzoek
krijgt duwtje in de rug

Het onderzoek naar insectenkweek bij Inagro kan verder doorgroeien dankzij de goedkeuring van het nieuwe project SUSINCHAIN.
Daarin werken Inagro, KU Leuven en 34 andere
partners samen om de insectenwaardeketen
rendabel te maken en markten te vinden voor
gekweekte insecten.
De wereldbevolking blijft groeien en daardoor
is er al maar meer voedselproductie nodig. De
levering van eiwit voor diervoeder en voedsel
is hierbij de beperkende factor. Een overstap
naar andere eiwitbronnen dringt zich dan ook
op. Eetbare insecten vormen de ontbrekende

NIEUWS UIT DE BEDRIJFSWERELD

Familiebedrijf Rijk Zwaan
tevreden over resultaten

Rijk Zwaan heeft in het boekjaar 2018/2019
een nieuwe mijlpaal bereikt. Het groenteveredelingsbedrijf behaalde een recordomzet
van 440 miljoen euro, een groei van ruim 6%
ten opzichte van vorig jaar. De omzetgroei
deed zich voor in vrijwel alle gewassen en
regio’s waarin Rijk Zwaan actief is.
Met een marktaandeel van zo’n 9% behoort

de onderneming tot de top 5 in de wereldwijde groentezadenmarkt. Ook de groei van het
aantal medewerkers zette door. Bij Rijk Zwaan
werken nu ongeveer 3.300 mensen, waarvan
zo’n 1.400 in Nederland. De verwachting van
het bedrijf is dat de groei in omzet en personeel zich ook in het komende boekjaar doorzet.
Rijk Zwaan besteedt ongeveer 30% van de omzet aan onderzoek en ontwikkeling. “Het kost

tussen de zes en zestien jaar om een nieuw ras
te ontwikkelen en op de markt te brengen. Moderne technologieën, zoals digital phenotyping,
machine learning en artificial intelligence, helpen ons om dat proces te versnellen en meer
te weten te komen over de eigenschappen
van planten,” vertelt Ben Tax, directeur bij Rijk
Zwaan. “We blijven voortdurend innoveren om
aan de veranderende behoefte van klanten en
consumenten te kunnen voldoen.”
■
Proeftuinnieuws 20 | 22 november 2019
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De fytolicentie, een must voor
professionele gebruikers
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Een fytolicentie is een certificaat van de federale overheid, dat sinds
25 november 2015 verplicht is bij het gebruiken, verhandelen of
advies verlenen van/over gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen voor professioneel gebruik. Ook voor de verkoop van
amateurproducten is een fytolicentie vereist. Als land- of tuinbouwer (gangbaar en biologisch), tuinaannemer of loonwerker heb je
dus zeker een fytolicentie nodig. En die kan je verkrijgen op basis van
een geldig diploma of een naschoolse opleiding.

Het doel van de fytolicentie is dat professionele gebruikers op de hoogte zijn én blijven
van nieuwe evoluties omtrent gewasbescherming om zo de risico’s van deze producten
voor mens, dier en leefmilieu zoveel mogelijk
te beperken. Een fytolicentie wordt daarom
alleen toegekend aan natuurlijke personen.

len gebruikt onder het gezag van iemand met
een P2 of P3. Dit is de meest gangbare licentie
voor medewerkers op land- en tuinbouw-, sierteelt- of tuinaanlegbedrijven.

Drie types fytolicentie

Een fytolicentie kan je verkrijgen op basis van
een geldig diploma of door het volgen van een
naschoolse opleiding fytolicentie. De website
www.fytoweb.be bevat alle relevante informatie omtrent de fytolicentie. Je vindt er ook een
lijst van diploma’s die recht geven op een fytolicentie. Heb je al langer dan zes jaar je diploma,
dan moet je een aantal bijscholingen volgen om
je kennis te actualiseren alvorens je op basis van
je diploma een fytolicentie kan verkrijgen.

Een Fytolicentie P2 Professioneel gebruik is er
voor wie op eigen verantwoordelijkheid gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Dat is de
meest aangewezen licentie voor land- en tuinbouwers, siertelers of tuinaanleggers.

Een Fytolicentie P3 Distributie en voorlichting is
er voor wie gewasbeschermingsmiddelen verdeelt en/of er voorlichting of advies over geeft.
Een fytolicentie P1 Assistent professioneel gebruik is er voor wie gewasbeschermingsmidde-

Geldig diploma of opleiding
nodig voor fytolicentie

Voor wie geen diploma heeft dat toegang geeft
tot een fytolicentie, is het volgen van een specifieke opleiding noodzakelijk.

Gebruik de producten met verstand

Het gebruik van (bepaalde) gewasbeschermingsmiddelen staat vandaag vaak in het oog van de
storm in het maatschappelijk debat. Er werd bij de splitsing van de erkenningen een onderscheid
gemaakt tussen producten voor professionele gebruikers en amateurs. Het gamma van producten
voor amateurs is veel beperkter dan voor professionele gebruikers en bovendien moeten deze
producten en/of hun verpakkingen aan specifieke vereisten voldoen. Van professionele gebruikers wordt verwacht dat ze met kennis van zaken omgaan met gewasbeschermingsmiddelen en
zo de risico’s beperken. Dat ze beschikken over die kennis bewijzen ze door het behalen van de
fytolicentie. Door middel van bijscholingen voor de fytolicentie werken ze continu hun kennis bij.
Bij de erkenning en de gebruiksvoorwaarden van gewasbeschermingsmiddelen wordt rekening
gehouden met hun risico voor mens, dier en milieu. De producten correct gebruiken is dus absoluut noodzakelijk. Respecteer daarom altijd alle veiligheidsmaatregelen zoals bufferzones en
wachttijden. En vergeet vooral ook niet jezelf te beschermen wanneer je producten gebruikt.

Door de fytolicentie blijven professionele gebruikers op
de hoogte van de evoluties in de gewasbescherming.

Opleiding bij AgroCampus

AgroCampus organiseert dit najaar tal van
fyto-opleidingen. Het volledige overzicht vind
je op www.agrocampus.be. Heb je nog geen
fytolicentie? Schrijf je dan snel in voor een van
deze opleidingen. Een opleiding Fytolicentie P1
duurt 16 uur en wordt afgesloten met een
schriftelijk examen. Een opleiding Fytolicentie P2 is sectorspecifiek en duurt 64 of 68 uur.
Op het einde van de opleiding is er een schriftelijk en een mondeling examen. Een opleiding
Fytolicentie P3 omvat gewasbescherming voor
alle sectoren en duurt 120 uur. De opleiding P3
staat komend voorjaar gepland.

Gratis voor je medewerkers

Voor medewerkers met een vast contract als
arbeider tewerkgesteld in de sectoren tuinbouw (PC 145), parken en tuinen (PC 145.04),
landbouw (PC 144) en technische land- en tuinbouwwerken (PC 132) waaronder bijvoorbeeld
loonwerk valt, betaalt Eduplus de volledige opleidingskost en de loonkost terug voor de uren
dat jouw medewerker cursus volgt. Wil je hiervan gebruik maken? Schrijf je medewerker(s)
dan tijdig in via www.agrocampus.be.

Tijdig inschrijven is noodzakelijk
Overweeg je om een fyto-opleiding te volgen,
schrijf je dan snel in via www.agrocampus.be.
Schrijf je een medewerker in, dan is ook ineens
Eduplus op de hoogte en regelen zij de tussenkomst in lesgeld en loonkost. Alles in één
beweging.

G. Van de moortel
AgroCampus, Leuven

K. Cools

Boerenbond, Leuven
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Info - www.agrocampus.be en www.fytoweb.be.

Glas actueel

Bericht van 8/11/2019

in elke teelt voldoende middelen tegen verschillende ziekten en plagen
toegelaten te houden. Alleen zo blijft het economisch haalbaar om op
een verantwoorde manier bladgroenten te telen.

En wat met het onkruid?
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Ook onkruid wordt een steeds groter probleem in de serreteelten. Sinds
de intrekking van Basta, Reglone, Linuron en straks ook chloorprofam,
wordt het moeilijker om onkruiden in te dijken. Daarbij komt nog dat de
bodemontsmettingen op de bedrijven vrij wisselvallige resultaten geven
naar onkruidbestrijding toe. Voor de telers wordt het niet evident om
een mooie, onkruidvrije teelt te hebben. Het wordt nadenken over hoe
onkruid het best kan worden voorkomen en hoe het in tweede instantie
toch zal moeten worden bestreden. Termen zoals ‘vals zaaibed’, ‘schoffelen’ en ‘branden’ komen opnieuw meer ter sprake. Misschien biedt een
grondfolie een oplossing in de vruchtgroenten in de rotatie. Ook stomen
kan in bepaalde gevallen een uitkomst bieden.

De agressieve pathogeen Fusarium maakt dat slabedrijven op zoek moeten gaan
naar de best mogelijke uitweg om hun bedrijf verder rendabel te runnen.

Bladgewassen telen onder glas
wordt een echte uitdaging

I. Leenknegt

Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver

In Vlaanderen wordt een mooi areaal aan bladgewassen geteeld onder
glas. Maar deze sector krijgt te maken met steeds meer moeilijkheden
zoals ziekten, onkruiddruk en intrekking van gewasbeschermingsmiddelen. En dus wordt telen van bladgroenten een echte kunst.

Fusarium-bedrijven zoeken naar oplossingen

Fusarium oxysporum f.sp. lactucae is een erg besproken thema in de
slateelt. De pathogeen heeft enerzijds een agressief karakter en kan na
verschillende teelten veel aantasting geven in de slateelt. Anderzijds
is het niet evident om een eenvoudige oplossing te vinden voor deze
ziekte. Dat betekent dat slabedrijven op korte termijn op zoek moeten
gaan naar de best mogelijke uitweg om hun bedrijf verder rendabel te
runnen. En dat is voor elk bedrijf verschillend. Sommige telers kiezen
ervoor om andere (niet-gevoelige) types sla te telen, andere schakelen
volledig of gedeeltelijk over naar andere teelten zoals aardbeien, courgette, veldsla, bonen … Hoe dan ook, dit betekent dat de teler opnieuw
kennis moet opbouwen over die andere teelten.
Er zijn ook telers die kiezen voor het stomen van de grond om de pathogeen af te doden. Deze techniek is niet goedkoop, maar door een aantal
aanpassingen (bv. keuze energiebron, periode van stomen ...) kan de
kostprijs toch worden gedrukt. Het stomen doodt heel veel af, alhoewel
we met drainagestomen nog een beter effect zien dan met het gewone
zeilstomen. Bij deze laatste techniek komt de agressieve pathogeen vrij
snel terug de kop opsteken en moet er opnieuw worden gestoomd.
Sommige bedrijven kiezen ervoor om toch verder kropsla te telen op
de zieke grond, maar dan met de nog maar beperkt beschikbare Fusarium-resistente rassen. Deze rassen vergen doorgaans een andere teelttechniek en de ervaring ermee is momenteel nog beperkt.

Ook andere teelten ondervinden meer problemen

Onze voorlichtingsdienst krijgt steeds meer te maken met ‘moeilijke’
problemen in de bladgewassen: mijn veldsla groeit niet meer, een aantal
andijvieplanten verwelken, mijn paksoi vertoont groeimisvorming, de
teelt is aangetast door Rhizoctonia … Elke keer opnieuw is het zoeken
naar oplossingen voor elk specifiek probleem. Soms is het niet evident
om snel een oplossing te vinden. Daarbij maakt het beperkte middelenpakket het er niet makkelijker op om teelten bij te sturen in de groei en
te beschermen tegen ziekten en plagen. Daarom roepen we ook op om

Het is sinds kort toegelaten om driemaal per jaar Isonet-T op te hangen.

Feromoonverwarring bij Tuta kan nu tot
driemaal worden toegepast
Tuta absoluta maakt zijn opmars in de tomatenserres. Het is dan ook belangrijk om er zowel bij de teeltwissel als bij de nieuwe teelt voldoende
aandacht voor te hebben.
Bij de teeltwissel is het nuttig om de bladeren te controleren op kleine
gangetjes met L1-L3-larven. Zijn deze aanwezig, dan is het raadzaam om
chemisch in te grijpen zodat de larven zich niet verder kunnen ontwikkelen tot adulten of poppen. Deze laatste twee stadia kunnen namelijk de
teeltwissel overleven. Bladeren met grotere gangen moet je uit de serre
verwijderen om extra poppen en adulten op te ruimen. Het plaatsen van
UV-lampen om adulten weg te vangen, is ook erg effectief.
Bij de nieuwe teelt is het verstandig om onmiddellijk Isonet-T (feromoonverwarring) op te hangen als de tomaten worden opgeplant. Het
is sinds kort toegelaten om dat driemaal per jaar toe te passen. Moest
er toch nog Tuta in de serre zitten, dan is het aangewezen om de eerste
afgesneden bladeren uit de serre te verwijderen.

E. Aussems

Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver
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Rassenproef kropsla late lenteteelt 2019

Rassen scoren goed
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Fairly en Lucrecia behaalden in de late lenteteelt allebei goede resultaten. Het blijven beide aanraders voor deze periode. Clarke was
net als vorig jaar het zwaarst. Maar de kropvulling en de vorming van
veel zijscheuten blijven wel aandachtspunten voor dit ras.

symptomen vertoonden van Fusarium. Na
analyse bleek het om Fusarium oxysporum
f. sp. lactucae fysio 4 (Fol 4) te gaan. Eerder in
de teelt stond de sla zeer donker, waardoor er
veel werd gegoten. Dat resulteerde in een watergift van 106 liter per m², wat zeer hoog is.
Later bleek dat de donkere kroppen te maken
hadden met een stresstoestand (moeilijkere
wateropname) teweeggebracht door de aanwezigheid van Fusarium. In de verschillende
veldjes kon af en toe een krop met Fol worden
waargenomen, waardoor we de beoordeling
op Fol mee opgenomen hebben in de proef.
In deze rassenproef had Fusarium nog geen invloed op de eindgewichten. Het was de eerste
teelt op het PSKW met Fusarium-symptomen.

De rassenproef kropsla late lenteteelt werd
aangeplant op de praktijkcentra zelf in Beitem
en Sint-Katelijne-Waver. Bij Inagro werden de
rassen na de oogst nog zeven dagen bewaard
bij 4°C.

Rassen ook beoordeeld
op Fusarium-aantasting

Op 20 mei 2019 werden op het PSKW voor
de eerste keer kroppen aangetroffen die de

Fairly (Enza) is een uniform ras met een goede
kropvulling en -sluiting. Op de onderste bladeren werd wat glazigheid waargenomen. Bij
Inagro was er een grotere gevoeligheid voor
geel blad. Op het PSKW behaalde dit ras een

Tabel 1. - Proefopzet en teeltverloop
Zaaitijdstip

Teeltperiode

Plantafstand

Grondsoort

Watergift (l/m²)

Inagro, Rumbeke-Beitem

27/02/2019

28/3-6/5/2019

27,0 x 27,0 cm

zandleem

75

PSKW, Sint-Katelijne-Waver

22/03/2019

16/4-28/5/2019

26,5 x 28,5 cm

zandleem

106

Tabel 2. - Resistentiepatroon (Bl = Bremia lactucae (valse meeldauw); Nr = Nasonovia ribisnigri (groene slaluis); Pb = Pemphigus bursarius (wortelluis)), kropgewicht
en kropvulling
Ras

Resistenties

Kropgewicht (kg/100 kroppen)

Alle rassen waren vrij van rand, hadden een
mooie broek en waren niet graterig. Op beide
proefcentra werd er iets aan de late kant geoogst, met hoge kropgewichten tot gevolg.
Clarke (Nun 02647) (Nunhems) is een blonder
type en behaalde net zoals vorig jaar op beide proefcentra het hoogste oogstgewicht. De
kropvulling was minder goed dan bij de andere
rassen, maar voldeed wel. Het ras vertoonde
veel scheuten en was sterk op geel blad. Bij
Inagro waren de kroppen iets opener van vorm
en wat minder uniform, onderaan werd er ook
glazigheid waargenomen. Op het PSKW waren
de kroppen iets harder om te snijden, kwamen
de kroppen boven de EPS-kisten uit en werd er
nauwelijks Fusarium waargenomen. Na zeven
dagen bewaring vertoonde dit ras verkleuring
van het snijvlak en van de nerven, waardoor de
presentatie minder goed was dan bij de andere
rassen.

Eind mei werd op het PSKW voor het eerst aantasting door Fol 4 vastgesteld.

Proeflocatie

Hoge kropgewichten

Tabel 3. - Geel onderblad, scheutvorming en Fusarium-aantasting (Fol)
Ras

Geel onderblad

Scheutvorming

Inagro

PSKW

Inagro

PSKW

Clarke

Bl: 16-36 EU

60,4 a

68,6 a

6,6 b

7,4 b

Fairly

Bl: 16-34, 36 EU / Nr: 0

54,4 b

59,8 c

8,1 a

8,3 a

Lucrecia

Bl: 16-32, 34, 36 EU / Nr: 0 / Pb

55,2 b

62,6 b

8,0 a

8,5 a

Inagro

PSKW

Inagro

PSKW

PSKW

Clarke

8,0 a

6,9 a

6,5 b

4,0 c

0 a

Fairly

7,0 c

7,5 a

7,0 a

6,1 b

3 a

Lucrecia

7,5 b

6,9 a

7,0 a

7,6 a

7 a

1=

hol

1=

veel

veel

9=

gevuld

9=

geen

geen

Gemiddelden gevolgd door eenzelfde letter zijn niet significant verschillend.
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Kroppen met
Fol-symptomen
(%) (1)

Kropvulling

(1) Fol-symptomen: kleinere kroppen, geremde groei, verwelking van de onderste bladeren en
verkleuring van de pit

kroppen vertoonden een beperkte aantasting
door Fusarium, maar konden nog mee geoogst
worden.

Lucrecia (Rijk Zwaan) is een donker type met
een goede krop- en veldvulling. De kroppen
hadden een lage gevoeligheid voor glazigheid op de onderste bladeren en vormden
het minst scheuten. Op het PSKW was er een
grotere gevoeligheid voor droogrand en was
dit het ras met de meeste kroppen met Fusarium-symptomen. Deze vaststelling keerde in
de verschillende herhalingen terug, waardoor
dit ras iets gevoeliger lijkt voor Fol 4. Lucrecia
deed het goed in de bewaring.
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zeer goed oogstgewicht, maar wel het laagste
in de proef. De veldvulling was ook iets minder.
Dit ras deed het goed in bewaring. Sommige

A. Decombel & P. Bleyaert
Inagro, Rumbeke-Beitem

I. Vandevelde & T. Arnouts

Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver

De presentatie van Clarke was na zeven dagen bewaring minder goed.

De proef kwam tot stand met steun van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.
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Tabel 3. - Oogstbeoordeling

Rassenproef venkel vroege teelt 2019

Oogstbare
bollen (%)

Schot
(%)

Barsters
(%)

Solaris

99 a

1 b

0 a

Antares

97 a

1 b

0 a

Dragon

98 a

0 b

1 a

NOV 6669 FV

83 b

16 a

1 a

Boticelli

94 a

5 b

0 a
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Dragon ook interessant
voor serreteelt

Ras

Standaardras Solaris gaf een mooi resultaat in deze vroege teelt onder glas. Wanneer de weggroei wat minder vlot verloopt kan Solaris
vroegtijdig schot vertonen. Met Dragon is het risico op schotvorming
veel kleiner. Normaal blijft Dragon wat achter in gewicht ten opzichte van Solaris, maar in deze teelt waren de oogstgewichten van beide
rassen vergelijkbaar. Het nieuwe ras Boticelli gaf het hoogste gewicht
maar had iets meer last van schotvorming.

Tabel 1 . - Gewaskenmerken
Ras

Uniformiteit

Groeiwijze

Smet

Barsters

Bolkleur

Bolvorm

Solaris

7,3 a

6,8 a

7,8 a

8,3 a

6,8 abc

6,5 ab

Antares

6,0 b

6,8 a

7,8 a

8,3 a

6,5 bc

6,0 b

Dragon

7,5 a

6,8 a

7,3 a

6,8 ab

7,8 a

8,0 a

NOV 6669 FV

6,0 b

6,0 b

7,5 a

5,8 b

6,3 c

6,5 ab

7,5 ab

6,8 ab

6,3 ab

7,3 a

6,5 b

7,5 ab

1=

Boticelli

heterogeen

vlak

veel

veel

groen

plat

9=

uniform

opgericht

geen

geen

wit

rond

Gemiddelden gevolgd door eenzelfde letter zijn niet significant verschillend.

Tabel 2. - Opbrengstresultaten
Ras

Gewicht (g/stuk)

Kwaliteitssortering (%)

Maatsortering (%)

Flandria

klasse 2

8 stuks

10 stuks

12 stuks

14 stuks

Solaris

496 ab

96 a

4 b

70 ab

29 ab

0 a

1 a

Antares

475 b

94 a

6 b

54 b

44 a

0 a

2 a

Dragon

489 ab

97 a

3 b

69 ab

27 ab

3 a

2 a

NOV 6669 FV

491 ab

80 b

20 a

69 ab

31 ab

0 a

1 a

Boticelli

524 a

97 a

3 b

80 a

20 b

0 a

0 a

Deze vroege teelt werd 1 februari 2019 gezaaid
en een maand later in de serre geplant op een
plantafstand van 30 op 30 cm (10 planten per
m²). Half mei werd geoogst. De weggroei verliep dit jaar zeer vlot. Er werd in tegenstelling
tot voorgaande jaren dan ook zeer weinig
schot waargenomen bij de oogst. Alleen het
ras NOV 6669 FV vertoonde al veel schot bij de
oogst (16%). Ook bij Boticelli werd een beetje
schot genoteerd (5%).

Mooiste bolvorm bij Dragon
en Boticelli

Solaris (Bejo) gaf, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen schotvorming in deze teelt.
Solaris is wat minder rond maar is sterk tegen
barsters. Goed oogstgewicht, goed sorteringsresultaat en zeer mooi oogstpercentage.
Antares (Bejo) behaalt het laagste gewicht in
deze teelt. Ook de uniformiteit werd minder
goed beoordeeld vanwege de aanwezigheid
van vrij veel plattere knollen. Antaris is moeilijker te oogsten. Het oogstpercentage is goed.
Dragon (Bejo) heeft een goed oogstgewicht in
vergelijking met vroegere proeven onder glas.
Dragon behaalt ook een goed sorteringsresultaat en een zeer mooi percentage marktbare
bollen. Er zijn wat meer barsters maar de bol is
zeer mooi rond en zeer wit van kleur.
NOV 6669 FV (Novisem) toont zich net als in
vorige teelten zeer gevoelig voor schot en is
daardoor niet interessant voor de Belgische
markt waar een zware venkel beter wordt vergoed.
Boticelli (Enza) geeft het hoogste oogstgewicht en een zeer gunstige maatsortering. Dit
ras lijkt wel wat gevoeliger voor zijscheuten,
barsters en schot. De bol is mooi rond en zeer
wit van kleur.

L. De Rooster

Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver

De weggroei verliep dit jaar zeer vlot waardoor er weinig schot werd waargenomen bij de oogst.
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Deze proef werd uitgevoerd met financiële steun van
BelOrta en de Europese Unie, in het kader van GMO.

Witloof actueel

Bericht van 8/11/2019

Let op voor schade door hoge druk
witloofmineervlieg
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Afgelopen veldseizoen werd gekenmerkt door een hoge en aanhoudende druk van de witloofmineervlieg. Deze vlieg legt haar eitjes af in de
witloofkraag of op het bovenste deel van de witloofwortel. Gedurende
het veldseizoen zijn er drie generaties waarvan de eerste doorgaans verschijnt in mei of juni en dan nog van geen betekenis is. Wanneer een
eerste generatie later voorkomt, kunnen de larven het groeipunt van het
witloof wel beschadigen. En dat kan leiden tot een verminderde groei
van de witloofkrop in de forcerie of tot misvormde kroppen.
Uit de waarnemingen uitgevoerd door Inagro en NPW kunnen we afleiden dat een dergelijke latere eerste generatie dit jaar effectief voorkwam. Los daarvan werd er op verschillende velden ook al een aantasting van het groeipunt door de witloofmineervlieg vastgesteld.

Bestrijdingsmogelijkheden in het veld beperkt

Sinds het wegvallen van dimethoaat kan je maar tegen één in plaats van
twee generaties behandelen, waardoor er een grotere kans bestaat dat
eitjes worden afgelegd op de witloofplant en zo ook de forcerie binnenkomen. De eitjes kunnen de wortelbewaring namelijk overleven. Door
de hoge aanhoudende druk van afgelopen seizoen is het dus niet onwaarschijnlijk dat de witloofmineervlieg de kop zal opsteken in de forcerie. Bij een hoge druk op het veld is de kans daarenboven ook groter dat
de larven tot diep in de witloofkrop mineergangen zullen maken, die dan
typisch rood kleuren. Dat maakt de kroppen onverkoopbaar.

Dit groeipunt werd al op het veld ernstig aangetast door de larven van de witloofmineervlieg.

Kraagbehandeling aan te raden

Behandelen tegen de witloofmineervlieg kan zowel op het veld als vóór
de forcerie. Door de verhoogde kans op witloofmineervliegen in de forcerie dit jaar en de beperkte bestrijding die op het veld is uitgevoerd, lijkt
het aangewezen een kraagbehandeling uit te voeren met een middel
op basis van de actieve stof spinosad (Boomerang of Conserve Pro aan
2 ml/m²; of Tracer aan 0,5 ml/m²).
Je kan steeds een aantal onbehandelde bakken in de forcerie plaatsen
zodat je zelf de druk van de witloofmineervlieg kan evalueren. Wanneer
blijkt dat op de wortels van een bepaald perceel nauwelijks witloofmineervliegen aanwezig zijn, kan je eventueel beslissen om de behandeling voor de wortels van dat perceel stop te zetten.

P. Maenhout

Inagro, Rumbeke-Beitem

GOING
BEYOND
GREENS

Tuinbouwautomatisering
Mobiele goten systeem
Belichting

We zijn op zoek

naar enthousiaste

medewerkers! Voor
meer informatie:
hortiplan.com of
015 31 67 02

Automated growing solutions
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Witloof
Rassenproef zeer late rassen witloof 2018-2019
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Goede kwaliteit in het zeer
late segment
Algemeen was de kwaliteit van de witloofrassen in de zeer late forcerie op vlak van pitgebreken en roodverkleuring zeer goed, en dat
voor de twee verschillende forceerregimes. Dit jaar werden ook de
prestaties van het ras Sweet Lady bestudeerd in de internationale
rassenproef. Sweet Lady bevestigt met zijn iets kortere kroppen en
heeft een substantieel kortere pit dan Vintor.

In de rassenproef van de zeer late rassen
vergeleken we verschillende rassen met het
Belgische referentieras Vintor en de Franse
referentie Flexine. Daarnaast wisselden de
deelnemende praktijkcentra (Inagro, NPW en
APEF) wortels uit van het ras Sweet Lady en
een ander nieuw ras. Zo worden van elk ras
wortels geforceerd die geteeld werden op vier
verschillende percelen. Daarnaast vergeleken
zowel NPW als Inagro de prestaties van de rassen First Lady, Podium, Sixtine en Topmodel.
Voor deze rassen wisselden de praktijkcentra
geen wortels uit.

EC (mS/cm)

1,8

1,8

pH

7,5

6,8

Week 1
Watertemperatuur Week 2
(°C)
Week 3

16,3

16,0

15,0

15,9

14,0

dalend naar 12,0

naar 14,0

100
80
60
40

Sweet Lady

0

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Beitem

Klasse I

NPW

120
100
80
60
40
20
0

Beitem

Sixtine

Topmodel

Podium

First Lady

Graincourt

Arras

Herent

Beitem

Arras

Flexine

Graincourt

Herent

Beitem

Arras

Vintor

Graincourt

20

Nettorendement (%)

120

Arras

15,9

Op de praktijkcentra worden de verschillende
witloofrassen geforceerd bij één specifiek forceerregime. Hierdoor wordt niet elk ras of herkomst bij de meest optimale condities geforceerd. Het forceerregime bij Inagro startte met

Vintor

Klasse II

Klasse III

Graincourt

15,0

Herent

15,0

Opbrengst (kg/100 wortels)

15,9

dalend naar 12,5

Inagro

Herent

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Beitem

Opbrengst (kg/100 wortels)

Week 1
Luchttemperatuur Week 2
(°C)
Week 3

Oorsprong van wortels bepalend
voor sortering

Nettorendement (%)

11/9/2019

Flexine

Sweet Lady

Sixtine

10/9/2018

Topmodel

21/8/2019

Einde forcerie/oogst

Podium

14/11/2018

20/8/2019

First Lady

27/11/2018

Arras

Rooidatum

Start forcerie

Bij NPW bleek het forceerregime te resulteren in
een minder gunstige sortering van vooral Vintor
en dat vooral bij witloof afkomstig van wortels
uit Arras en Graincourt (Figuur 1). Verder bleek
ook het witloof van de rassen Sweet Lady, First
Lady, Podium en Sixtine waarvan de wortels
werden geteeld in Herent te resulteren in een
minder goede sortering onder dit forceerregime. Onder het forceerregime van Inagro valt
vooral het lagere rendement op van witloof geforceerd met wortels afkomstig van Graincourt.
Dat kan vermoedelijk toegeschreven worden
aan een lager stikstofgehalte in deze wortels in
combinatie met de dalende temperatuur gedurende de laatste week van de forcerie.

Graincourt

17/5/2018

Herent

14/5/2018

Beitem

Zaaidatum

Arras

NPW

Graincourt

Inagro

Herent

Tabel 1. - Forceeromstandigheden
Forceerlocatie

een gelijkaardige watertemperatuur (16,3°C)
als bij NPW (16°C, Tabel 1). Terwijl deze temperatuur gedurende de tweede week slechts
beperkt daalde tot 15,9°C bij Inagro werd het
water bij NPW op 15°C gebracht. Vanwege de
sterkere groei bij Inagro gedurende de eerste
twee weken liet Inagro de watertemperatuur
tijdens de derde week dalen tot 12,5°C, terwijl
deze bij NPW op 15°C gehouden werd.

internationale rassenproef opgenomen en zal
bijgevolg nog niet worden besproken.

Beitem

Ondanks zijn goede verspreiding in de sector
werd Sweet Lady in 2018 pas voor de eerste
maal aangeboden voor de internationale rassenproef voor het zeer late segment. Gezien
de relevantie voor de sector, zijn de resultaten
van dit ras toch al opgenomen in dit artikel.
Een tweede nieuwe ras voor het zeer late segment werd nog maar voor de eerste keer in de

Sweet Lady bevestigt in de zeer late forcerie met zijn
iets kortere kroppen.

Herent

Nettorendement

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

100

Inagro

Klasse III

100

3

40

2

20

1

0

0

Rodverkleuring (%)

60

Index rood (0-5)

4

Si

Topm

Po

First

Grainc

He
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Grainc

Sweet Lady

Herent

Nettorendement

5

80

Flexine

NPW

5

80

4

60

3

40

2

20

1

0

0

Index rood (0-5)

Klasse II

Be

He
Vintor

Roodverkleuring

Sweet Lady

Topmodel

Sixtine

Podium

First Lady

Arras

Graincourt

Herent

Beitem

Arras

Herent

Flexine

Graincourt

Vintor

Beitem

Arras

Herent

Beitem

Topmodel

Sixtine

Podium

Beitem

Graincourt

Sweet Lady

First Lady

Arras

Graincourt

Herent

Beitem

Arras

Flexine

Graincourt

Herent

Beitem

Arras

Vintor

Graincourt
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Beitem
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Roodverkleuring (%)

Be

Si

Klasse I

100

Topm

Beitem

Grainc

Sweet Lady

Po

First

He

Be

Grainc

Flexine

Grainc

He

Be

Grainc

He

Be

Vintor

Herent

Index rood

Figuur 2. - Roodverkleuring van de rassen uit de gemeenschappelijke rassenproef en van wortels afkomstig van het eigen proefperceel van Inagro of NPW

Algemeen goede kropkwaliteit

Sweet Lady gaf binnen deze rassenproef een
opbrengst aan klasse-I-witloof en een nettorendement dat vergelijkbaar is met dat van
Flexine en dit zowel bij Inagro als NPW. First
Lady gaf bij Inagro en NPW zowel een relatief
hoog nettorendement als een hoge opbrengst
van klasse-I-witloof maar dat was wel gekoppeld aan een te hoge pitlengte.
Onafhankelijk van het forceerregime werd de
pitlengte van 50% ook overschreden bij Vintor. Voor Topmodel en Podium geforceerd bij
Inagro en NPW werd deze pitlengte net niet
overschreden. Sweet Lady werd dan weer gekenmerkt door een iets kortere krop met vooral een kortere pitlengte bij de forceercondities
van Inagro. Zowel bij Inagro als NPW leverde
Flexine een kroplengte vergelijkbaar met die
van Sweet Lady maar wel met een iets hogere
pitlengte.

De inwendige kwaliteit van het witloof bleek
voor de uitgewisselde rassen zeer goed te zijn.
Slechts in zeer beperkte mate werd bij Inagro
glazigheid en bruine pit vastgesteld terwijl er
bij NPW zeer beperkt holle pit werd vastgesteld. Roodverkleuring (Figuur 2) trad zeer beperkt op bij de rassen Vintor en Sixtine. Onder
de forceeromstandigheden van NPW bleek er
een hoger percentage van de kroppen roodverkleuring te vertonen maar de intensiteit van
deze roodverkleuring was algemeen verwaarloosbaar laag.

Sweet Lady voor het eerst
in internationale rassenproef

Sweet Lady (OK 398) is een nieuwe CMS-hybride van Hoquet voor het late segment. Dit
ras werd pas in 2018 aangeboden voor de in-

ternationale rassenproef. Inagro en NPW wisselden vorig jaar wel al wortels van 2017 uit
om al een eerste ervaring op te doen. Sweet
Lady bevestigt met zijn iets kortere kroppen en
heeft een substantieel kortere pit dan Vintor.
In deze forcerie werd op beide praktijkcentra
heel beperkt glazige en bruine pit vastgesteld.
Roodverkleuring kwam zo goed als niet voor.

Variërende opbrengsten

Vintor (Hoquet) is het Belgische referentieras
met gekende eigenschappen. Vintor heeft
zowel bij de late als de zeer late forcerie een
goede productiviteit en kwaliteit. Een aanhoudende hogere temperatuur zoals bij NPW
resulteerde in een minder goede sortering.
Zowel bij Inagro als NPW werd de pitlengte
van 50% overschreden. Vintor is algemeen
gevoelig voor roodverkleuring maar ook bij dit
ras bleef dit goed onder controle in deze rassenproef. Wanneer gestreefd wordt naar een
hoge kg-opbrengst neemt de kans op kwaliteitsafwijkingen (bruine en rode pit) en een te
lange pit toe.
Flexine (Vilmorin) is een productief ras met
witloof van een goede kwaliteit. De meest geschikte forceerperiode van Flexine situeert zich
in het voorjaar tot de zomer. Hierna stijgt het
risico op een te lange pit, zeker bij een hoge
productiviteit, maar dat was net zoals vorig
jaar toch niet het geval in deze proef. Pitafwijkingen komen weinig voor en Flexine is ook
weinig gevoelig voor roodverkleuring.

First Lady (Hoquet) bevestigt zijn hoge opbrengst in beide praktijkcentra maar was wel
gekenmerkt door een te hoge pit. First Lady
vraagt iets fijnere wortels en geeft een stevige, eerder buikige krop. Algemeen kent First
Lady weinig problemen met roodverkleuring.

Pitafwijkingen waren ook voor dit ras zo goed
als afwezig.
Podium (Hoquet) levert zowel bij de late als
de zeer late forcerie meestal een gemiddelde kwaliteit en klasse-I-opbrengst op. Dit jaar
gaf Podium bij Inagro echter wel een vrij hoge
klasse-I-opbrengst, terwijl die bij NPW slechts
gemiddeld was. In tegenstelling tot voorgaande jaren, was de pitlengte nu wel vrij hoog.
Sixtine (Vilmorin) is nog een vrij nieuw ras en
wordt door Vilmorin tussen Crénoline en Flexine geplaatst. De kropvorm is te vergelijken
met die van Flexine. De uitwendige kwaliteit is
goed, al kan er karteling van het blad voorkomen. Sixtine wordt gekenmerkt door een beperkte pitlengte en vraagt een lage EC voor een
goede kroplengte. Sixtine bleek in voorgaande
proeven gevoelig voor roodverkleuring of holle
pit. Dat viel in deze forcerie echter heel goed
mee. Het is wel belangrijk om hiermee rekening te houden bij het instellen van de forceercondities.
Topmodel (Hoquet) is een vrij productief ras
met een goede uitwendige kwaliteit. De ideale forceerperiode van Topmodel loopt van de
zomer tot het einde van het seizoen. Net zoals
vorig jaar blijkt Topmodel afhankelijk van de
forceeromstandigheden een bepaalde gevoeligheid voor roodverkleuring te hebben.

P. Maenhout & M. Willaert
Inagro, Rumbeke-Beitem

Y. Cornelis, R. Van Rossum & W. Snyers
Nationale Proeftuin voor Witloof, Herent
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Kleinfruit actueel

Vruchtscheurtjes worden veroorzaakt door een energetisch onevenwicht in de plant.

Donker en somber najaar
leidt tot kwaliteitsverlies

De kwaliteit van de aardbeien was dit najaar vaak ondermaats. Zowel op
de stellingen, als onder glas en plastic hebben de teelten kwaliteitsverlies geleden, en dan zeker de iets latere plantingen. Regelmatig worden
er kleine vruchtscheurtjes (in alle richtingen) waargenomen. Vaak bij de
laatste (kleine) vruchten van de eerste tak. Vruchtscheurtjes worden
veroorzaakt door een energetisch onevenwicht in de plant. De plant
verbruikt ’s nachts te veel energie in verhouding tot de aangemaakte
energie overdag. Door het donkere weer in oktober was er weinig energieproductie overdag.
Je streeft best naar een maximale etmaaltemperatuur van 13,4°C + 0,2°C
per 100 J/cm², om niet te putten uit de reserves van de planten. Bij regen en koud weer moet je hier de hele dag behoorlijk hard voor stoken.
Bij zachte weersomstandigheden is het belangrijk dat er voldoende lang
een minimum buis onder het gewas blijft. Stralingswarmte heeft namelijk een positieve invloed op de doorkleuring van de vruchten. Ook het
klimaat blijft dan actiever.
■

Meeste najaarsteelten begin
december afgeoogst

De oogst in de gestookte najaarsteelten is gemiddeld al ver gevorderd.
In de vroegst geplante teelten (begin augustus) is er nog een beetje behang. Hier zal de oogst beëindigd zijn voor het einde van november. Deze
teelten kennen al een mooie hergroei. Het ziet ernaar uit dat alleen de
plantingen van na 15 augustus nog in productie zullen zijn in december.
De meeste teelten zijn over hun piek heen en de planten kennen nu terug wat meer groei.
Alleen in de teelten geplant rond 25 augustus of later waren begin november nog bloemen aanwezig. Deze teelten zullen voor aanvoer van
aardbeien zorgen tot Kerstmis of later.
Voor een goede doorteelt is het van belang dat er voldoende hergroei is
en dat de kop van de planten goed zuiver is gemaakt. Dat kan zelfs terwijl je nog aan het oogsten bent. Zo ontstaat er minder koprot. De plant
krijgt veel meer licht en lucht in het hart en herstelt daardoor duidelijk
sneller en beter. Bovendien is er door de oogstverschuiving naar voren
vaak minder werk op de bedrijven waardoor er arbeidstijd over is. Het
opschonen van de planten na de oogst verloopt dan uiteraard ook een
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Deze najaarsteelt Elsanta zal tegen begin december afgeoogst zijn (foto: 4 november).

stuk sneller. Blijf ook zorgen voor een goede CO2-voorziening, en dit totdat je de teelt koud zet.
Wat het herstel van de planten betreft, is het de kunst om het herstel
zo rustig mogelijk te laten verlopen en toch voldoende productie in de
planten te krijgen. Parameters hiervoor zijn drie nieuwe hartblaadjes per
kroon (bij 25 tot 30 kronen/lopende meter), sterke wortelontwikkeling,
voldoende hoge topbloem en roodverkleuring van de schutblaadjes. ■

Blad opknippen bij
de koude doorteelten

De substraatteelten onder plastic, die worden aangehouden voor een
doorteelt, zijn allemaal voldoende hersteld. Daardoor kan je bij verschillende teelten al het oude blad verwijderen. De voordelen hiervan zijn:
de planten worden nagenoeg niet zwaarder, de topbloem blijft dieper,
teelthandelingen zijn gemakkelijker uit te voeren (planten op de grond
zetten, rechtstaand opknippen), en ten slotte is het risico op koprot tijdens de overwintering veel lager. Langs de andere kant zijn er ook nadelen verbonden aan het blad opknippen: minder vorstbescherming en
de watergift sturen is veel moeilijker. Het grote risico is dat het substraat
te nat wordt gezet en dat de planten dit niet meer verdampt krijgen.
Dat resulteert in wortelsterfte en het risico op Phytophthora is dan ook
groter. Daarom mag je alleen opknippen wanneer de wortel voldoende
hersteld is.
Wanneer het blad is opgeknipt, moet je voorzichtig water geven. De watergift moet minder frequent gebeuren. Zo laat je het substraat telkens
uitdrainen en komt er zuurstof in de kluit. Dat leidt tot een betere wortelontwikkeling, wat dan weer nodig is voor een goede doorteelt.
■

Laatste winterteelten opgeplant

De laatste winterteelten zijn eind oktober opgeplant, in tegenstelling tot
de vroege winterteelten die begin november al in bloei stonden. De winterteelten op PCH zijn opgeplant rond 22 oktober en we verwachten om
de eerste week van januari te starten met oogsten.
Dit jaar testen we tijdens de winterteelt acht verschillende spectra in
samenwerking met led-producent Mechatronix. Alle objecten krijgen
hetzelfde lichtniveau tussen de 130 en 180 µmol/m².s. In proeven wordt
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In deze winterteelt Elsanta, opgeplant rond 22 oktober op PCH, verwachten we in
de eerste week van januari te kunnen starten met de oogst (foto: 4 november).

Koude nachten eind oktober zorgden ‘s ochtends voor witte trayplanten, maar al bij
al is er nog maar weinig koude gemeten.

meestal gezocht naar het optimale lichtspectrum voor de planten. Maar
het is ook belangrijk om na te gaan wat het effect is op de vestiging
van de nuttigen in de aardbeienteelt. Er wordt immers steeds meer en
meer gewerkt met biologische bestrijders (roofmijten, roofwantsen …).
Dit jaar volgen we de populatie-opbouw van Amblydromalus limonicus
onder de verschillende spectra op.
■

en Sonsation (voorjaarsteelt) kan er bemest worden tot een week vóór
inpakken, aangezien deze maar voor een korte periode de bewaring in
gaan. De meeste telers zijn in week 45 of 46 gestart met inpakken van
Sonata en Sonsation, op voorwaarde dat het potentieel voldoende was
(aangetoond via een bloemknoponderzoek). Voor een goede strekking
is het streefdoel zes weken frigobewaring. Het overige gebrek aan koude
wordt opgeheven met de belichting.
■

Nog maar weinig koude
gemeten op het trayveld

Door het zachte weer in oktober en begin november is er nog maar weinig koude gemeten op de trayvelden. Eind oktober en ook het eerste
weekend van november was er wel een dipje in de temperatuur. Koude
is belangrijk om de planten voldoende te laten afrijpen.
Begin november is er nog maar weinig verkleuring van de trayplanten te
zien. Deze verkleuring is zeer belangrijk en blijft het voornaamste teken
van in dormantie gaan van de planten. Planten die in rust of dormantie zijn, zullen nu eenmaal beter inkoelen, en dat geeft minder kans op
schimmelvorming. De verkleuring is afhankelijk van de gevangen koude
en de laatste bemestingsgift. Let wel op wanneer er vorst wordt voorspeld onder thermometerhut, dan kan je de trayplanten best afdekken.
Planten voor lange bewaring moeten voldoende afgehard zijn. Bij Sonata

Mooie zijkronen op wachtbedden
en rechtstreekse plantingen

Bij de meeste wachtbedplanten is er een goede zijkroonvorming te zien.
Ook de rechtstreekse plantingen zijn best zwaar ontwikkeld. We zien
vaak drie tot vier zijkronen per plant. Nu zie je op enkele percelen ook
goed de vervroegde herfstverkleuring van de planten aangetast door
Phytophthora cactorum. Deze kan je nu uithakken of uittrekken.

J. Smessaert, D. Vinckx, K. Lavrysen, D. Vermeiren & N. Druyts
Voorlichtingsteam Aardbeien PCH, Meerle
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Thema: Aardbeien
lende schema’s toegepast (Tabel 1). De biologische middelen in proef zijn twee preventieve
middelen (Fytosave en Vacciplant) en het curatieve middel Karma (object ‘UV-C + Bio’). We
bekeken ook of het mogelijk is om deze aanvullende bespuitingen te reduceren tot vijf behandelingen met Karma vanaf het kleuren van
het fruit (object ‘UV-C + Red Bio1’). Ten slotte
werd onderzocht of witziekte voldoende werd
afgedood bij een nog verdergaande reductie
tot slechts twee aanvullende bespuitingen met
Karma (object ‘UV-C + Red Bio 2’).

Repetitieve nachtbehandeling met
UV-C-licht controleert witziekte
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Een UV-C-strategie waarbij drie keer per week na zonsondergang
wordt behandeld aan 110 J/m2 biedt een goede controle van witziekte bij aardbeien. De frequentie verlagen en de dosis verhogen lijkt
niet even effectief te zijn. De witziektecontrole wordt wel beter als
de strategie wordt aangevuld met toepassing van biologische middelen. UV-C-licht kan spint onder controle houden, maar heeft ook een
negatief effect op de populatie roofmijten op de bladeren.

In het Interreg-project ‘UV-ROBOT’ wordt de
fysische bestrijding van witziekte met behulp
van UV-C-licht onderzocht voor verschillende tuinbouwgewassen in Noordwest-Europa
(België, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk). Wit-

De witziektecontrole in deze objecten werd
vergeleken met de aantasting bij onbehandelde planten, met planten behandeld volgens
een IPM-strategie, met planten die alleen
biologisch werden bespoten (zonder UV-C) en
met planten behandeld volgens een chemisch
schema.

ziektebestrijding met UV-C-licht is inmiddels
gekend in de aardbeienteelt. Proefcentrum
Hoogstraten (PCH) toonde al aan dat nachttoepassingen effectiever zijn dan dagtoepassingen
omdat de schimmel zich in aanwezigheid van
zonlicht gedeeltelijk kan herstellen.

Verschillende dosissen en
frequenties UV-C uitgetest

In deze proef werden drie verschillende UVC-trappen aangelegd, dat geeft in combinatie
met de spuitschema’s veertien verschillende
objecten. De eerste dosering van 110 J/m2
werd drie keer per week toegepast (maandag,
woensdag en vrijdag). Een tweede dosering
van 110 J/m2 werd alleen op woensdag toegepast. Als laatste werd ook onderzocht wat
het effect is van een wekelijkse toepassing van
220 J/m2 (op woensdag). Het tijdstip waarop
de behandeling werd gestart varieert tussen
20.00 uur en 22.45 uur doordat de behandelingen steeds meteen na zonsondergang werden
uitgevoerd.

Dit najaar werd in de heuvelserre op PCH een
nieuwe proef aangelegd bij Elsanta. Er werd
onderzocht of de UV-C-strategie kan worden
aangevuld met bespuitingen met biologische
middelen (Fytosave, Vacciplant en Karma).
Combinatie van beide strategieën zou in de
praktijk nodig kunnen zijn wanneer er op een
bedrijf niet voldoende robots ter beschikking
zijn om de teelt meerdere keren per week
volledig te behandelen. Naast het effect van
UV-C-licht op witziekte werd ook het effect op
de populatie spint en roofmijten onderzocht.

UV-C aangevuld met
biologische middelen

Hogere frequentie beter
dan hogere UV-C-dosering

In het najaar is er een hoge witziektedruk in
de serre. Er werd onderzocht wat onder deze
omstandigheden de mogelijkheden zijn van
UV-C-behandelingen, eventueel aangevuld met
biologische middelen. Er werden acht verschil-

Witziekte wordt goed onder controle gehouden door
drie keer per week, na zonsondergang, de planten
bloot te stellen aan 110 J/m2 UV-C-licht.

Gedurende de teelt werd de witziekte-aantasting op drie tijdstippen geëvalueerd. De geobserveerde aantastingsgraad op 23 september
wordt weergeven in Figuur 1. UV-C drie keer

Tabel 1. - Spuitschema toegepast in de verschillende objecten (Luna S= Luna Sensation)
Object

Week 31

Week 32

Week 33

Week 34

Week 35

Week 36

Week 37

Week 38

Week 39

Week 40

UV-C

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

UV-C + Bio

Fytosave

Vacciplant

Fytosave

Vacciplant

Fytosave

Vacciplant + Karma

Fytosave + Karma

Vacciplant + Karma

Fytosave + Karma

Vacciplant + Karma

UV-C + Red Bio 1

/

/

/

/

/

Karma

Karma

Karma

Karma

Karma

UV-C + Red Bio 2

/

/

/

/

/

Karma

/

Karma

/

/

Onbehandeld

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

IPM

Vacciplant

Candit + Vacciplant

Vacciplant

Luna S + Vacciplant

Vacciplant

Karma

Karma

Karma

Karma

Karma

Bio

Fytosave

Vacciplant

Fytosave

Vacciplant

Fytosave

Vacciplant + Karma

Fytosave + Karma

Vacciplant + Karma

Fytosave + Karma

Vacciplant + Karma

Chemie

Takumi

Candit

Takumi

Luna S

Topaz

Signum

Flint

Topaz

Flint

Systhane

Bio = biologisch schema; Red Bio = gereduceerd biologisch schema
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toepassing van deze middelen leidt tot gezondere planten die meer weerstand bieden tegen
ziekten zoals witziekte.
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Ook het reduceren van de toepassingsfrequentie van het curatieve product Karma leidt tot
een toename van de witziekte-aantastingsgraad. We moeten wel opmerken dat bij een
UV-C-toepassing van drie keer per week een
reductie in toepassingsfrequentie van Karma
weinig effect heeft op de witziekte-aantastingsgraad. Zoals eerder vermeld blijkt een
repetitieve UV-C-toepassing van drie keer per
week al voldoende effectief op zich. Een aanvulling met biologische middelen heeft bij deze
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Figuur 1. -4,0
Aantastingsgraad witziekte in de verschillende objecten (beoordeling op 23 september 2019). Balkjes
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Er is wel een trend zichtbaar dat drie behandelingen per week een groter effect hebben op de spintpopulatie dan de wekelijkse
UV-C-toepassing. Een aanvulling van de drie
UV-C-behandelingen per week met biologische
bespuitingen tegen witziekte slaagt er zelfs in
de spintaantasting onder de twee procent te
brengen, hoewel van deze middelen geen
spintwerking te verwachten valt. Een wekelijkse toepassing van 110 J/m² aangevuld met
biomiddelen leidt tot een hogere aantastingsgraad (3,5%). Verhoging van de dosering van

Bio
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van de populatie spint en roofmijten in het ge64%
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In alle objecten waar de planten werden blootgesteld aan UV-C-licht werd
een beperkte aantasting van spint waargenomen: een aantastingsgraad van minder dan
7%. Op de onbehandelde planten kwamen wel
0 J/m2
grotere aantallen
spint voor (aantastingsgraad
22%). UV-C-behandelingen slagen er dus in de
spintpopulatie onder controle te houden.
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Figuur 2. - Productie en sortering voor de verschillende objecten (einde teelt). Balkjes met eenzelfde letter zijn niet significant verschillend.

| 18 |

Proeftuinnieuws 20 | 22 november 2019

Rot

Klein
A
ook Groot
de evolutie
Groot 2A

Onbehandeld

b

1x220 J/m2

36%

Red Bio 2

ab

o1

o

Bi

o2

Re

3x110 J/m2

1x110 J/m2

33%

UV-C houdt42%spint onder controle
Misvormd

44%

Red Bio 1

3,5

d

Bi

d

4,0

Bi

o1

o

Bi

Re

3x110
J/m2

c

Voor elke UV-C-dosering zien we de trend dat
b
de reductie in bhet aantal biologische
bespuibc
tingen
bc leidt tot minder goede resultaten wat
bc
betreft witziektebestrijding. De preventieve
c
biologische middelen Fytosave en Vacciplant
zijn belangrijk om de natuurlijke weerstand
van de planten te verhogen. Een regelmatige
Bi

40

De witziektecontrole
bij toepassing van uitslui35
tend chemische
bespuitingen is even efficiënt
30
2
als de25toepassing van 110 J/m
drie keer per
b
week, 20aangevuld met biologische middelen.
bc te merken dat de planten
Het is 15
belangrijk
op
bc
bc
uit het10chemische object werden behandeld
c
met zeven
verschillende chemische cmiddelen.
5
Dat kan0 een groot aantal actieve stoffen op de
vruchten achterlaten.

Red Bio 2

Bio

Red Bio 2

Red Bio 1

Bio

45

Re
d

0,0

Red Bio 1

Drie UV-C-behandelingen per week, aangevuld
60%
57%
55%
58%
58%
58% witziekte
met biologische
bespuitingen, lijken
beter te controleren dan een UV-C-toepassing
zonder aanvullende biologische middelen. Een
wekelijkse behandeling van 110 J/m2 aangevuld met het biologische schema is niet even
3 x 110 J/m2
1 x 220 J/m2
effectief
als een UV-C-toepassing
drie keer per
week aangevuld met biologische middelen.
Het is echter wel zo dat de verschillen beperkt
zijn en verder onderzoek zal moeten uitwijzen of een toepassing van UV-C twee keer per
week, aangevuld met
a biologische bespuitingen, wel voldoende effectief is om de UV-C-behandeling drie keer per week te evenaren.

De schimmel moet op regelmatige basis worden blootgesteld aan het UV-C-licht om een
goede controle te realiseren. Drie UV-C-behanx 110 J/m2
110 J/m2
delingen per 3week
(aangevuld1 xmet
biologische
middelen) geeft duidelijk betere resultaten
dan de toepassing van een uitsluitend biologisch schema (object ‘Bio’). De IPM-strategie
behaalt gelijkaardige resultaten als de objec50
ten die werden behandeld met UV-C-licht.
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110 J/m2 naar 220 J/m2 geeft geen eenduidige
resultaten over de objecten heen. Dat wijst er
vooral op dat de frequentie van UV-C-toepassing belangrijker is dan het verhogen van de
dosis van de enkele toepassing.

nachttoepassingen kunnen we lagere doseringen hanteren. In het donker is het herstelvermogen van de meeldauwschimmel immers
beperkt.
De toegepaste doseringen hebben in deze
proef geen invloed op de productie van de
aardbeiplanten (Figuur 2). Het beperkte productieverschil tussen ‘IPM’ en ‘1x110 J/m2 +
Bio’ is verwaarloosbaar en kan worden verklaard door de variabiliteit tussen de planten.
Ook in de sortering van de vruchten worden
geen significante verschillen waargenomen.
Zolang de geadviseerde dosissen worden aangehouden zal de vruchtontwikkeling geen hinder ondervinden van de UV-C-toepassing.
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Minder roofmijten op het blad
bij frequente UV-C-toepassing

Als UV-C-toepassing een gangbare strategie in
de aardbeienteelt wil worden, dan zal het compatibel moeten zijn met de aanwezige nuttige
biologische bestrijders in de serre. Daarom telden we in deze proef de roofmijten aanwezig
op het blad. Uit deze tellingen werd duidelijk
dat naast spint ook roofmijten gevoelig zijn
voor UV-C-licht. Wanneer UV-C drie keer per
week wordt toegepast (110 J/m2) dan zijn er
maar 58% zoveel roofmijten per blad in vergelijking met een wekelijkse toepassing aan
110 J/m2. Een verhoging van de wekelijkse
dosis van 110 naar 220 J/m2 heeft geen significant effect op het aantal roofmijten per blad.
Ook hier is opnieuw zichtbaar dat frequente
UV-C-toepassing effectiever is dan het verhogen van de dosis van de enkele toepassing.

Met een hogere UV-C-dosering bij een lagere frequentie is witziekte minder goed onder controle te houden.

Opbrengst blijft onveranderlijk

In een vorig experiment op PCH waarbij
dagbehandelingen aan 1.800 J/m2 werden
uitgevoerd, ontstond er bladschade en productieverlies. Dankzij de omschakeling naar

S. Laurijssen, P. Melis, D. Baets
& K. Stoffels
Proefcentrum Hoogstraten, Meerle

Onderzoek uitgevoerd in het kader van het Interreg-project North-West Europe ‘UV-ROBOT’ met
steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De toepassing van UV-C wordt in Vlaanderen
ook onderzocht op tomaat (PCH), sla en komkommer
(PSKW).
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Thema
Reportage

In 2015 is Wim onder begeleiding van Roam
Technology Huwa-San TR-50 gaan gebruiken. Jelle: “We hebben Wim geadviseerd om
de leidingen bij de teeltwissel eerst grondig
schoon te maken met een hogere concentratie Huwa-San.” “Ongelofelijk hoeveel vuil er uit
de leidingen kwam”, zegt Wim. “Door gewoon
door te spoelen met water kwam er ook altijd
vuil uit, maar veel minder. Huwa-San maakt de
biofilm los en maakt de leidingen duidelijk echt
schoon. We hebben de filter meerdere keren
moeten terugspoelen omdat er zoveel vuil uit
de leidingen loskwam.”
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Gedaan met plantuitval
door verstopte druppelaars

Wim Meyers: “Eens een bak
droog staat, krijg je die niet meer
nat of toch zeker niet meer in
dezelfde mate als de rest.”

Plantuitval door verstopte druppelaars. Iedere aardbeienteler heeft
er wel eens mee te maken. Nochtans is het probleem vrij eenvoudig
te verhelpen door de biofilm in de druppelleidingen aan te pakken.
Wij gingen langs op twee bedrijven die dat al enkele jaren succesvol doen met Huwa-San TR-50: Meyers Softfruit en het bedrijf
Lambrechts-Peeters LV.

Het bedrijf Meyers Softfruit in Vlijtingen
(Riemst) is twee jaar geleden nog uitgebreid.
Het telt 3,2 ha kleinfruit onder glas, waarvan
2,2 ha aardbeien en 1 ha bramen en rode bes,
en 6.000 m2 aardbeien op substraat in gesloten
tunnels. Het aardbeientrayveld is 1 ha groot.
De opkweek van bramen en rode bes beslaat
2 ha. Op het bedrijf Lambrechts-Peeters LV in
Beerse staan verdeeld over twee locaties 8 ha
aardbeien: 4 ha aardbeien onder glas, 3 ha in
folieserres en 1 ha aardbeien op overkapte
stellingen. Het bedrijf heeft twee trayvelden
van elk 1,5 ha groot.
Bij Meyers Softfruit deelde Wim Meyers ons
zijn ervaringen met Huwa-San TR-50. Op het
bedrijf Lambrechts-Peeters LV spraken we met
Kris Lambrechts. Ook Jelle Vandenborne van
Roam Technology was erbij.

Wim Meyers werkt al sinds 2015 met Huwa-San
TR-50. Jelle Vandenborne komt drie keer per jaar
metingen doen en waterstalen nemen voor analyse.

| 20 |

Proeftuinnieuws 20 | 22 november 2019

Biofilm grondig aangepakt
bij teeltwissel

Kris Lambrechts teelt op twee locaties en
heeft dan ook twee afzonderlijke watercircuits
voor de productieteelten. Beide zijn volledig
gesloten, net als het watercircuit bij Meyers
Softfruit. De drain wordt op beide bedrijven
ontsmet met een trage zandfilter. Maar zowel
Wim als Kris zag dat dat niet volstond om de
leidingen proper te houden. Wim: “Hier en
daar koekten de leidingen dicht waardoor de
druppelaars verstopten, met droge bakken tot
gevolg. En een droge bak betekent verloren
planten en dus verloren productie. Eens een
bak droog staat, krijg je die niet meer nat of
toch zeker niet meer in dezelfde mate als de
rest. Als ze er nog doorkomen, blijven die planten altijd zorgenkindjes.”

Kris is in de zomer van 2017 om dezelfde reden gestart met het gebruik van Huwa-San.
Kris: “Bij het spuien zagen we veel vuil uit de
leidingen komen. Uiteraard resulteerde dat af
en toe in verstopte druppelaars en dat zagen
we ook omdat er bakken droog stonden. Maar
wat minder opviel, was de ongelijke waterafgifte van de druppelaars en ook dat is geen goede
zaak voor de productie.”

Correct doseren om leidingen
schoon te houden

Eens de leidingen gereinigd zijn, komt het erop
aan om ze proper te houden en nieuwe biofilmvorming tegen te gaan. Op beide bedrijven
wordt daarvoor iedere gietbeurt Huwa-San geïnjecteerd op de hoofdleiding richting de kas.

Kris Lambrechts is in de zomer van 2017 gestart met het gebruik van Huwa-San TR-50. Ook hier komt Jelle
Vandenborne regelmatig langs.

Werking Huwa-San TR-50
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Huwa-San TR-50 bevat 50% waterstofperoxide. De peroxide reageert met alle vormen van
organisch materiaal en pakt dus ook de biofilm
in de druppelleidingen aan. Het valt daarbij
uiteen in water en zuurstof. Huwa-San TR-50
is een gestabiliseerd peroxide en kan daardoor
langer zijn activiteit bewaren dan een niet-gestabiliseerd peroxide. De stabilisering zit hem
in het feit dat waterstofperoxide gebonden is
aan zilverionen. Daardoor komt er een hoger
gehalte aan actief bestanddeel bij de organische vervuiling en blijft het peroxide ook langer
werkzaam. Niet gestabiliseerd peroxide zou al
wegreageren bij het begin van de leiding. ■

Met een digitale handmeter is de peroxideconcentratie aan de druppelaar eenvoudig maar nauwkeurig te meten.

Met teststrips kunnen telers de peroxideconcentratie makkelijk zelf opvolgen.

Jelle: “Uit ervaring weten we dat het belangrijk
is om voldoende waterstofperoxide te doseren
om de leidingen proper te houden.”

In de zomer doseren Wim en Kris 20 ppm
Huwa-San (dat is 10 ppm waterstofperoxide),
maar in het vroege voorjaar en het najaar
trekken ze de concentratie op tot 40 ppm
Huwa-San (20 ppm waterstofperoxide). “De
waterflow is dan minder groot waardoor de
kans op biofilmvorming toeneemt. Wat hoger
doseren is dan zeker niet onverstandig en zelfs
aan te raden”, beklemtoont Jelle.

Jelle Vandenborne: “Uit ervaring
weten we dat het belangrijk is om
voldoende waterstofperoxide te doseren
om de leidingen proper te houden.”
Na een jaar gebruik van Huwa-San zouden de
leidingen volledig schoon moeten zijn en dient
de peroxide alleen nog om het gietwater te
ontsmetten en dus om de eventuele microbiële belasting eruit te halen.

Regelmatig meten
is de boodschap

Jelle gaat op beide bedrijven driemaal per
jaar langs om metingen te doen en stalen te
nemen: in het voorjaar, in de zomer en in het
najaar. Met een digitale handmeter meet hij
dan heel nauwkeurig het peroxidegehalte en
het zuurstofgehalte van het druppelwater op
verschillende plaatsen in de serres en kappen.
Maar hij neemt ook waterstalen mee voor
analyse van de microbiële belasting. “Die analyses laten we uitvoeren door externe geaccrediteerde laboratoria. Zo garanderen we een
betrouwbaar en onafhankelijk resultaat. We
bezorgen het analyseverslag aan de telers en
formuleren er een advies bij.”

Roam Technology werkt samen met distributiepartners, voor België is dat Sanac. “De vertegenwoordiger van Sanac gaat ook regelmatig
op de bedrijven langs en heeft ook altijd een
meettoestel bij om tussendoor de peroxideconcentratie te meten”, zegt Jelle. “Maar ook

de telers zelf kunnen het peroxidegehalte eenvoudig opvolgen met teststrips. Ze moeten
de strip even onder de druppelaar houden en
kunnen vervolgens aan de hand van een kleurenschaal meteen aflezen hoeveel peroxide er
bij benadering nog in het water zit.” Wim doet
dat wekelijks, Kris iedere tien dagen ongeveer.
Uiteraard is het raadzaam en het meest zinvol
om te meten op het eindpunt van de leidingen. “Ik wil op het einde van de leiding ongeveer dezelfde concentratie meten als bij de
injectie”, zegt Wim. “Als er onderweg nauwelijks peroxide is weggereageerd, ben je zeker
dat de leidingen helemaal schoon zijn en dat
je goed bezig bent.” Kris kan dat alleen maar
beamen. Hij denkt er trouwens over na om in
de toekomst ook Huwa-San mee te geven op
het trayveld.
“Het voorjaar is het pijnpunt”, zegt Jelle. “Het
waterverbruik ligt dan zo laag dat er vaak maar
één gietbeurt per dag nodig is. Dat betekent
dat het water 24 uur stilstaat in de leidingen.
Wij raden aan om dan zeker iedere week de
peroxideconcentratie te meten en meer HuwaSan te doseren als dat nodig blijkt.”

Waterstofperoxide brengt
meer zuurstof in het gietwater

Eens de peroxide in het substraat terechtkomt,
komt de oxidatie op gang en valt het resterende product uiteen in water en zuurstof. Maar
ook in de leidingen vindt er al wat oxidatie
plaats bij het opruimen van de organische belasting, en dat verhoogt volgens Jelle het zuurstofgehalte van het voedingswater. Jelle “Als er
minder micro-organismen in het water zitten,
wordt er minder peroxide verbruikt. En dat
meten we ook. Als we ter plaatse komen me-
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ten we ook altijd het zuurstofgehalte. Normaal
heeft het voedingswater een zuurstofgehalte
van 60%, maar bij gebruik van Huwa-San loopt
dat op tot 80-90% en soms nog meer.”

van 7.500 m3. In de zomer komen ze daar niet
mee toe en wordt er aangevuld met boorputwater. Wim: “Boorputwater bevat veel bicarbonaat, we moeten dan aanzuren om het
voedingswater in balans te brengen.” “We
komen in die periode langs om extra stalen
te nemen”, voegt Jelle eraan toe. “Want in tegenstelling tot wat veel mensen denken kan
boorputwater toch ook microbieel belast zijn,
voornamelijk in geval van ondiepe putten. Als
dat het geval is moet er tijdelijk extra HuwaSan gedoseerd worden om te vermijden dat er
biofilm ontstaat.” Vanaf deze winter zal ook op
dit bedrijf alle water van het trayveld worden
opgevangen. En dat biedt perspectief om het
ook in te zetten in de productieteelten.
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Hemelwater volstaat
niet altijd in de zomer

langrijk goed uitgangswater is.” In september
heeft het inmiddels al zoveel geregend dat de
opvang van de trayvelden volstond en dreigde
over te lopen. Kris heeft het water dan naar de
silo’s van de productieteelten geleid. “Ik heb
geleerd om zuinig om te springen met water.
Door gericht te ontsmetten kan ik dat water zeker ook inzetten in mijn productieteelten.” Jelle voegt eraan toe dat je dan best tijdelijk wat
frequenter gaat meten. “Als je mogelijk vervuild water naar binnen brengt kan het tijdelijk
noodzakelijk zijn wat meer waterstofperoxide
te doseren.”

Kris komt in de productieteelten bijna volledig
rond met hemelwater (opvangcapaciteit van
15.000 m3). Op de trayvelden moet hij al eens
vaker boorputwater inzetten, nochtans wordt
ook het water op de trayvelden sinds dit jaar
volledig gerecirculeerd. “De opslagcapaciteit
moet nog groeien”, zegt hij. “Voorlopig heb ik
500 m3 opslag per trayveld van 1,5 ha, maar in
droge zomers is dat nog niet genoeg om het
met hemelwater alleen te redden. En de voorbije droge zomers hebben ons geleerd hoe be-

Kris Lambrechts: “Ik heb geleerd om
zuinig om te springen met water.”

Bij Meyers Softfruit heeft de hemelwateropvang voor de productieteelt een capaciteit

Limonica:
effectief tegen
trips en
witte vlieg

Roofmijt Amblydromalus limonicus
• Zeer effectief bij hoge plaagdruk
• Eet ook grotere larven, grote eetlust
• Actief binnen groot temperatuurbereik
• Groot reproductievermogen

BE Tel. +32 (0)15 55 64 16 info@koppert.be
www.koppert.be
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V. Neefs

Thema

Telers enthousiast over
wekelijkse monitoring
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In de aardbeienteelt gaan we meer en meer de weg op van de
geïntegreerde bestrijding. Voor de bestrijding van de meest courante
plagen kan je nuttige insecten of mijten inzetten. Het opvolgen van
zowel de nuttigen als de plagen is zeer belangrijk. Daarom biedt de
voorlichtingsdienst van Proefcentrum Hoogstraten sinds dit jaar een
extra dienst aan rond de monitoring van deze nuttigen en plagen in
aardbei. Een goed halfjaar later verzamelen we de reacties van enkele telers die gebruik maken van deze dienst.

de exacte tellingen kan er objectief worden beslist of er bijkomend nuttigen moeten worden
uitgezet en hoeveel exact. Op basis van deze
tellingen en de ervaring van de voorlichters zal
dit advies naar de toekomst toe alleen maar
accurater worden. Zo kan de plaagdruk op de
bedrijven afnemen en dus op termijn ook de
kosten van de biologische bestrijders en eventueel van de monitoring.

Wanneer je inschrijft voor de nieuwe dienstverlening van PCH, dan komen we wekelijks
je teelten monitoren. Tijdens deze wekelijkse
monitoring controleren we de aanwezigheid
van de belangrijkste plagen (bladluis, spint,
witte vlieg en trips) en hun nuttigen (geparasiteerde bladluis, roofmijten en roofwantsen).
Daarnaast kunnen ook minder frequente plagen en bestrijders worden opgemerkt. Per
teeltsysteem controleren we op willekeurig
verschillende spots (of telplaatsen) zowel de
bladeren als de bloemen. Per spot wordt dan
een categorie toegekend voor elke plaag of
nuttige. Deze gegevens verzamelen we vervolgens in een grafiek, zodat je als teler een
duidelijk beeld krijgt van de intensiteit van de
plaagdruk of bescherming door nuttigen.

Balans tussen nuttige
en plaag opvolgen

De opkomst van plagen is vaak zeer onvoorspelbaar en kan ook per teelt sterk verschillen.
Het is dan ook van groot belang dat er na inzet van nuttigen grondig wordt gekeken naar
de effectieve vestiging van deze nuttigen in
het gewas en naar de evolutie van de plaag.
Beide zaken in kaart brengen kan alleen met
tellingen. Per plaag kan je dan bekijken of er
een balans is tussen plaag en nuttige. Indien
nodig kan je bijsturen, bijvoorbeeld door extra
nuttigen uit te zetten. Dit bijsturen gebeurt dan
werkelijk op basis van nauwkeurige tellingen,
en niet op basis van een snelle waarneming.
Uit onze eerste praktijkervaringen leren we dat
deze manier van werken sneller inspeelt op
evoluties in de teelt, en dat een plaagevolutie
correcter kan worden beoordeeld.

Voordelen van wekelijkse
monitoring

Als we aan enkele telers vragen waarom ze zich
hebben aangemeld voor de wekelijkse monitoring, krijgen we vaak hetzelfde antwoord.
Monitoring geeft voornamelijk een duidelijke
weergave van de evolutie van zowel nuttigen
als plagen in het gewas tijdens de teelt. Doordat de plagen en nuttigen wekelijks worden
geteld, kan je korter op de bal spelen.
Voor de telers is het ook niet altijd duidelijk of
de nuttigen zich wel degelijk vestigen in het gewas. Het scouten is een intensieve job en vaak
ontbreekt het de telers aan tijd, maar ook aan
kennis.

De waarnemingen worden genoteerd op het monitoringsformulier, per telplaats wordt een categorie
toegekend voor elke plaag of nuttige.

Ten slotte helpt de monitoring de voorlichters
ook om hun advies beter te formuleren. Door

Ook de commerciële leveranciers van biologische bestrijders worden bij de wekelijkse monitoring betrokken. Zo ontstaat er een open en
snelle communicatie tussen teler, voorlichter
en commerciële begeleider.

Trips moeizaam onder
controle in doorteelten

In de gestookte doorteelten die we dit jaar
opvolgden, liep de biologische bestrijding niet
overal van een leien dakje. Door de warmere
temperaturen in februari waren zowel spint
als trips er snel bij dit jaar. Voor de nuttigen
was het behoorlijk moeilijk om voldoende snel
een populatie op te bouwen om weerstand te
kunnen bieden tegen de plagen. Aardbeienteler Cris Smeekens vertelt: “In de doorteelt
was trips een groot probleem afgelopen voorjaar, maar door de wekelijkse opvolging en het
tijdig kunnen bijsturen met biologie is het dit
jaar toch niet nodig geweest om chemisch in
te grijpen.”
Alleen op de bedrijven waar er voor een combinatie van roofmijten (zowel Amblydromalus
limonicus en Neoseiulus cucumeris) en roofwantsen (Orius spp.) werd gekozen, kon de zware tripsdruk onder controle worden gehouden.
En beide roofmijten waren wel degelijk nodig,
want op plaatsen waar alleen N. cucumeris en
Orius was uitgezet heeft trips veel schade aangericht.

Vroege teelten onder controle
met biologie

Net zoals bij de doorteelten was het in het voorjaar ook voor de verse plantingen onder glas en
plastic niet altijd even evident om op tijd een
populatie nuttigen op te bouwen. Maar op de
meeste plaatsen die werden gemonitord is dit
wel gelukt, in enkele teelten niet.
Enkele weken na de warme dagen in februari
zagen we ook hier dat zowel spint als trips wakker waren geworden. Doordat de meeste telers
er op tijd bij waren om biologische bestrijders
uit te zetten, is trips eigenlijk geen groot probleem geweest. Op enkele plaatsen is wel een
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plaatsen werd het te erg en werd bladluis in de
volledige teelt chemisch aangepakt en daarna
werd er opnieuw volop biologie uitgezet. Dat
moest gebeuren voor zowel trips (roofmijten
en roofwantsen) als bladluis (sluipwespen en
galmuggen). Een plaatselijke behandeling lijkt
toch de beste strategie te zijn.
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Figuur 1. - Overzicht van de wekelijkse monitoringsresultaten in een najaarsteelt Elsanta onder glas. Op deze
figuur zie je duidelijk dat de roofmijten zich goed vestigen in het gewas.

keertje chemisch ingegrepen voor spint, maar
daarna bleef de plaag onder controle. Dat was
ook het geval op het bedrijf van Frank Boeren.
“Spint was vanaf het begin al sterk aanwezig in
de voorjaarsteelt onder plastic, maar na eenmaal chemisch in te grijpen konden de roofmijten het opnieuw aan en is spint onder controle
gebleven”, getuigt Frank.

Ook teler Staf Braspenning erkent het belang
van Orius: “Dankzij de wekelijkse opvolging en
het tijdig bij uitzetten van Orius is trips dit jaar
onder controle gebleven op de stellingen in het
voorjaar. Dat in tegenstelling tot vorige jaren.”

Orius beheerst trips op
de stellingen in het voorjaar

Bij de doordragers zijn er gedurende de hele
zomer verschillende uitbraken geweest van
trips, meestal na een iets koelere periode gevolgd door warmere en winderige dagen. Trips
kon dan op één week tijd gemakkelijk zeer
sterk uitbreiden.

Op de stellingen is trips bijna overal talrijk aanwezig geweest, maar op de meeste plaatsen
is de schade wel beperkt gebleven. Telers die
hier tijdig en voldoende Orius hadden ingezet,
hebben hier duidelijk resultaat van gezien.
Vanaf halverwege juni was deze roofwants
goed terug te vinden, ook van nature uit. Ook
spint bleef overal goed onder controle, tweemaal Phytoseiulus persimilis uitzetten aan
10 stuks/m² gaf goede resultaten.

Biologische aanpak bij doordragers gaat de goede kant uit

Naast trips is bladluis op sommige plaatsen ook
een groot probleem geweest, vooral de zwarte katoenluis. Het is niet evident om dan biologisch verder te gaan. Op sommige plaatsen
werden de bladluishaarden plaatselijk aangepakt, telkens nadat er geoogst was. Op andere

Ook bij Johan Van Opstal evolueerde het soms
heel snel in de doordragers: “In de zomer kan
het evenwicht zeer snel omslaan. Bij Verity was
er plots een enorme uitbraak van bladluis en
een maand later zat Murano op een week tijd
onder de trips. Door kort op de bal te spelen
en tijdig bij te sturen, zijn de plagen wel onder
controle gebleven. ”
Vaak worden doordragers voor de stellingen
eerst voorgetrokken op een trayveld wanneer
ze geplant worden na een junidrager. Dat leidt
soms tot een moeilijk situatie doordat er op
het trayveld al een tripsaantasting kan ontstaan. In deze teelten kozen we ervoor om de
eerste weken massaal véél roofmijten en roofwantsen uit te zetten om de tripspopulatie te
onderdrukken. Teler Ruud Elst volgde dit advies: “Trips was vanaf het begin sterk aanwezig
in de doordrager Arabella, maar doordat we
de eerste drie weken telkens 500 à 600 roofmijten/m² en 5 Orius/m² per week hebben uitgezet is er amper tripsschade ontstaan.”

Najaarsteelten goed gestart

Op de meeste plaatsen zijn de gestookte najaarsteelten onder glas nog bezig, maar over
het algemeen zijn deze goed gestart. De biologische bestrijders tegen trips hebben tijdig een
populatie kunnen opbouwen en voor spint kon
er nog steeds curatief gewerkt worden met
Phytoseiulus persimilis. Een aantal bedrijven
zijn dit najaar gestart met het uitzetten van
de roofmijt Amblydromalus limonicus tegen
witte vlieg. Oorspronkelijk werd deze roofmijt
ingezet tegen trips, maar we zien meer en
meer positieve resultaten voor de predatie van
wittevliegeieren. Raf Quirijnen test deze strategie uit: “In de najaarsteelt Elsanta is dit jaar
voor het eerst de roofmijt A. limonicus uitgezet, en voorlopig heeft dit de wittevliegpopulatie al kunnen onderdrukken.”
We bedanken graag al de telers die gebruik
maken van onze monitoringsdienst en die een
bijdrage geleverd hebben aan dit artikel.

In sommige stellingteelten was Orius dit jaar zeer
sterk aanwezig.
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Kolonies zwarte bladluizen behandel je bij doordragers best plaatselijk.

J. Smessaert, D. Vermeiren, K. Lavrysen,
D. Vinckx & N. Druyts
Proefcentrum Hoogstraten, Meerle
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Nog veel vragen over het effect van bloemen
in nabijheid aardbeienveld
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Door een bloemenrand aan te leggen naast een aardbeienperceel kan je vroeger en in grotere getale
nuttige insecten aantrekken, die van nature aanwezig zijn. Bovendien kunnen commercieel aangekochte
nuttigen zich hierop beter ontwikkelen. In deze proef resulteerde een bloemenrand naast doordragers
in meer Orius en zweefvliegen in de aardbeienbedden. Niet alle bloemen zijn even geschikt, sommige
trekken net meer schadelijke insecten aan. Er zijn ook nog heel wat vragen.

In de praktijk komen er steeds meer bloemenranden voor op akkerbouw- en fruitbedrijven.
Het nut van verhoogde biodiversiteit met meer
nuttige insecten wordt stilaan geapprecieerd.
Op pcfruit hebben we afgelopen seizoen nagegaan in hoeverre een bloemenrand een meerwaarde kan betekenen voor de vruchtkwaliteit
bij doordragers. Bloemenmengsels stellen
nectar en stuifmeel beschikbaar voor nuttige
insecten. Daardoor kunnen de nuttigen langer
leven, meer eitjes afleggen en zich dus sneller
vermenigvuldigen.

Bloemenrand aangelegd
naast doordragers

In maart 2019 werden twee commercieel
beschikbare IPM-bloemenmengsels (Jorion
Philip-Seeds en Tübinger) van diverse meerjarige en eenjarige plantensoorten gemengd
ingezaaid. Dat gebeurde op een 2 meter brede en 50 meter lange strook naast een aardbeienperceel met doordragers. We werkten
met de doordrager Verity omdat dit ras sneller symptomen van tripsschade vertoont dan
Portola. Tijdens de teelt, in juni, werden meer-

maals nuttigen in het aardbeienveld uitgezet,
namelijk de roofmijten Phytoseiulus persimilis
(19 stuks per lopende meter) en Amblyseius
cucumeris (96 stuks/lm). Op de bloemenstrook
werd de roofwants Orius laevigatus uitgezet
(5 stuks/lm).

In de loop van het seizoen werden op 26 plantensoorten in de bloemenstrook tellingen gedaan om een idee te krijgen van de diversiteit
van de insectenpopulaties die zich hierin vestigden. Daarnaast werd op het productieveld
op twee data (25 juli en 7 augustus) de schade door trips geëvalueerd. Van acht opeenvolgende ruggen (in volgorde van 1,3 m tot
10,4 m verwijderd van de bloemenrand) werden er telkens per aardbeienbed willekeurig
300 vruchten in het witte zwelstadium geplukt.
Deze werden beoordeeld op bruinverkleuring
en kregen een score (Townsend Heuberger
score). Ook mogelijke vruchtmisvorming te wijten aan wantsen werd geëvalueerd. Daarnaast
gebeurden er ook tellingen van het aantal volwassen roofwantsen (Orius) en haar larven in
30 bloemen op de verschillende aardbeienbedden.

Meer Orius en zweefvliegen
in de aardbeienbedden

In juni, tijdens de bloei van de aardbeien, was
er al volop trips in het veld. En dat resulteerde
later dan ook in vruchtschade in de vorm van
bruinverkleuring en zaderigheid van de vruchten in juli. Maar, we namen wel een duidelijk
afnemende gradiënt van vruchtschade waar
naarmate de aardbeien dichter bij de bloemenstrook werden geplukt (Figuur 1). Later in
het seizoen, in augustus, was dezelfde schadegradiënt nog aanwezig maar minder uitgesproken.
Bij de schadelijke wants (Lygus rugulipennis)
was het effect van de bloemenstrook niet duidelijk. Er kon geen relatie met de afstand tot de
bloemenstrook worden aangetoond. De grote
mobiliteit van de wantsen is hier wellicht een
verklaring voor.
Van Orius vonden we wel meer adulten en larven terug in de aardbeienbedden dichter bij de
bloemenstrook (Figuur 2). Opvallend was dat
de aantallen duidelijk afnamen verder dan 5 m
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Figuur 1. - Tripsschade (niveau van bruinverkleuring) op witte vruchten op twee
verschillende tijdstippen
geplukt. Een hogere Townsend Heuberger score wijst op
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Figuur 2. - Gemiddeld aantal volwassen roofwantsen (Orius) en larven per aardbeibloem

Figuur 3. - Voorkeur en populatiedensiteit van verschillende nuttigen en plaaginsecten in de bloemenstrook

van de bloemenstrook, vooral bij de telling op
7 augustus.

schadelijke insecten herbergden zijn aangeduid in het rood.

Zweefvliegen waren op heel het perceel massaal aanwezig. Deze insecten zijn redelijk mobiel. In eerdere proeven in de groenteteelt
(Fredon, Nord Pas-de-Calais) werd aangetoond dat de gradiënt vanuit een bloemenstrook zich makkelijk tot 80 m ver kan uitspreiden.

De top vijf van bloeiende plantensoorten
die het meeste aantal nuttigen uit de natuur
aantrokken waren korenbloem, slangenkruid,
schildzaad, duizendblad en hyssop. Grootkaasjeskruid trok veel predatoren aan en was zeer
populair bij bijen, maar er werden ook veel
wantsen (Lygus rugulipennis) op teruggevonden. Ook op hyssop werd Lygus rugulipennis
waargenomen, maar in veel mindere mate dan
de nuttigen. Zwarte peper cv ‘Purple Flash’ zou
volgens onderzoek aantrekkelijk moeten zijn
voor Orius, maar in deze proef hebben we er
amper Orius op teruggevonden in vergelijking
met sommige andere plantensoorten.

Sommige bloemen trekken
nuttigen aan, andere eerder
schadelijke insecten

In Figuur 3 worden de insectenpopulaties
van de verschillende nuttigen en plagen in de
bloemenstrook aangegeven. De bovenste balk
geeft in groen de nuttige en in rood de schadelijke insecten aan. Er is ook een link gemaakt
met de voorkeursplanten die deze insecten
hadden in het bloemenperceel. De plantensoorten die als gastheer dienden voor nuttigen
zijn aangeduid in het groen, de planten die

Het onkruid melganzenvoet trok een zeer
groot aantal specifieke bladluizen (Hayhurstia
atriplicis) aan die dienden als voedselbron
voor predatoren. Op melganzenvoet werden
dan ook een groot aantal lieveheersbeestjes,
vooral Hippodamia variegate, Harmonia axyri-

Duizendblad en korenbloem trekken veel nuttigen aan.

dis en in minder mate Coccinella septempunctata waargenomen. Daarnaast werden op dit
onkruid ook schildwespen (Diaeretiella rapae)
en diverse wantsen gevonden.

Nog veel vragen

Wat wil dat zeggen in de praktijk? Gebruik van
een bloemenstrook om natuurlijke predatoren
beter te laten vestigen en te ondersteunen in
de aardbeienteelt, lijkt ons een mogelijk hulpmiddel. Maar het vraagt verdere kennisontwikkeling. Er zijn immers nog heel wat vragen. Welke zouden de ideale bloemenmengsels kunnen
zijn voor huisvestiging van de nuttigen? Op
welke afstand moeten bloemenstroken nabij
een aardbeienperceel worden aangelegd? En
hoe frequent moeten ze worden ingezaaid om
een maximaal resultaat van de nuttigen te verkrijgen? Allemaal vragen die de komende jaren
nog moeten worden beantwoord.

N. Gallace, A. Alhmedi & K. Marneffe
Pcfruit, Sint-Truiden
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zachte temperaturen. Op trayvelden gaan de
planten langzaam over in een dormante fase
vanaf eind augustus. De hartbladeren kleuren
vanaf dan donker en blijven kort. Door koude
te vangen op het trayveld vanaf oktober en de
aansluitende frigobewaring doorbreken we de
dormantie en zullen de planten in de productiefase vlot kunnen weggroeien, eventueel met
behulp van cyclische belichting in de winter/
voorjaar.

Verity presteert met
dormante planten
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De doordrager Verity is gekend om zijn uitstekende vruchtkwaliteit,
maar vaak tegenvallende productie. Om de voorjaarsproductie te stimuleren proberen we de bloemaanleg gedurende een overwintering
in de serre door te laten lopen. Met belichting konden we dormantie
in de serre niet vermijden. Gelukkig, want de dormante Verity-planten gaven op de stellingen vanaf het voorjaar een superieure sortering en uiteindelijk een uitstekende productie.

Junidragers moeten we dormant laten worden, aangezien ze pas bloem aanleggen bij
korte dagen in het najaar. Bij doordragers is
het verhaal anders. Door de continue bloemaanleg en zelfs vlottere aanleg bij langere dagen is het interessant om dormantie te vermijden, zodat we zonder frigobewaring continu in een generatieve groei kunnen werken.
Het creëren van een continue lange dag, door
de planten binnen te laten overwinteren, kan
bij doordragers als Verity grote voordelen opleveren. De planten zullen zonder frigobewaring niet overschakelen naar het vormen van
uitlopers, maar juist bloemtakken blijven vormen en zo een hogere en continue productie
neerzetten.

Spelen met licht en temperatuur
In 2018 werkten we met twee verschillende
stekdata om trayplanten van Verity te maken
(Tabel 1). Op 17 juli werden objecten 1 en
6 gestekt. Object 1 onderging een normale
opkweek op het trayveld van Proefcentrum
Hoogstraten met een frigobewaring van december tot de plantdatum op de stellingen op
19 maart 2019. Object 6 brachten we 12 september in de serre met dagverlengende belichting tot middernacht. Objecten 2 tot en met 5
werden later gestekt, op 29 augustus. Na het
inregenen verhuisden de planten samen met
object 6 naar de serre, waar objecten 3 en 5
ook werden belicht. Objecten 4 en 5 werden
begin december samen met object 1 ingepakt
voor een frigobewaring. Zolang de planten in
de serre overwinterden, werd de uitkomende
bloem uit de planten verwijderd.

De planten overwinterd in de serre gaven in juni en juli grote vruchten, met weekplukken van meer dan 0,5 kg/m².

Doordragers op substraat blijven in de verschillende teeltsystemen tot op heden beperkt tot
een kleiner areaal. Murano wordt het vaakst
geteeld, vanwege zijn goede productie, behoorlijke smaak en vrij goede doorkleuring.
Jammer genoeg heeft Murano vaak last van
een zwakke vruchthuid, zeker bij warme omstandigheden. Drukplekken en een korte
houdbaarheid maken dat het ras moeilijk verder kan uitbreiden. Het blijft zoeken naar een
betere variëteit die de nu typisch junidragende
substraatteelt gedeeltelijk kan inpalmen.

Productie Verity moet omhoog

Verity bevestigt al jaren zijn excellente vruchtkwaliteit en houdbaarheid in de vele rassenproeven op Proefcentrum Hoogstraten. Planten worden opgekweekt als tray, minitray of
A+-plant en na de frigobewaring opgeplant onder glas, in plastic serres of op stellingen. Verity
reageert zeer vegetatief na opplanten met de
vorming van veel ranken. Daardoor is de eerste oogstpiek vaak beperkt. Door de planten
van het trayveld in het vroege najaar binnen te
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brengen, proberen we de bloemaanleg door te
laten lopen om na de winter zonder vegetatieve reactie de productieteelt aan te vatten. Op
Proefcentrum Hoogstraten hebben we vorig
jaar een proef opgezet om de overwintering te
optimaliseren en de totale productie van Verity
omhoog te stuwen.

Doordragers beter
af zonder dormantie?

Dormantie in aardbeiplanten treedt op bij het
korter worden van de dagen in combinatie met

Tabel 1. - Schematische weergave van de trayopkweek in de verschillende objecten
juli

augustus

september

oktober

november

december

Object 1
Object 2
Object 3
Object 4

Object 5
Object 6

Groei op trayveld

Groei in serre onbelicht

Groei in serre belicht

Frigobewaring

januari

februari

maart
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Stekken in juli 2018 gevolgd door frigobewaring vanaf december (object 1) gaf een sterke strekking op de stellingen (links), in tegenstelling tot overwintering in een serre
met belichting (object 6) (rechts) (foto van 29 mei 2019).
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Figuur 1. - Oogstverloop van de Verity-objecten in 2019 op de stellingen

Leds van stuurlicht niet geschikt
om dormantie te vermijden

De opkweek van objecten 3, 5 en 6 vond vanaf 12 september 2018 plaats in de serre onder
dagverlengende belichting. We maakten hierbij gebruik van de Philips GreenPower flowering LED (11 W) lampen. Theoretisch waren
de omstandigheden daar om dormantie te
vermijden bij lange dagen in de serre. Maar op
de stellingen in 2019 bleek al snel een heel ander resultaat. De gebruikte lampen waren niet
in staat om dormantie te vermijden. Object 2
(onbelicht) gaf logischerwijze een dormante
weggroei met een compact donker gewas tot
begin juni. In objecten 4 en 5 werd de dormantie opgeheven door de frigobewaring. Maar,
objecten 3 en 6 toonden op de stellingen tegen de verwachtingen in dezelfde dormantieverschijnselen als object 2. Het gewas kon zich
niet strekken, pas vanaf juni konden de planten
doorstrekken tot een aanvaardbare lengte met
mooie bloemtakken.

Oogstdip gedicht
door dormantie

Op 23 mei begon de oogst op de stellingen
(Figuur 1). Objecten 1, 4 en 5 gaven een eerste

Figuur 2. - Productieresultaten. Objecten 2, 3 en 6 groeiden door dormantie zeer
compact weg, desondanks werden hier duidelijke productiestijgingen gerealiseerd.

oogstpiek tussen half mei en half juni, vielen
daarna terug om vanaf begin juli een grote
tweede oogstpiek aan te vatten. Deze piek
nam gestaag af tot de laatste plukdag op 15 oktober. De dormante objecten kwamen pas vanaf half juni aan de pluk. De weekplukken stegen snel met half juli de grootste plukbeurten.
Het oogstverloop toont aan dat de dormante
objecten net grote plukbeurten gaven wanneer de andere objecten in een oogstdip zaten.
Vanaf half augustus waren de plukprestaties in
alle objecten vergelijkbaar.

Dormantie resulteert ook
in hogere productie

De traditionele opkweek in object 1 gaf
een totale productie van 1,35 kg/plant of
6,49 kg/m² (Figuur 2). De sortering was vrij
goed, wat typisch is voor de kwaliteitsvolle
Verity. De dormante objecten stonden homogener en krachtiger op de stellingen gedurende de productieperiode. Met deze gewassen konden de planten hogere producties
neerzetten. Objecten 2, 3 en 6 gaven 1,60 tot
1,77 kg/plant of 7,68 tot 8,48 kg/m². De meeropbrengst werd gemaakt met grote, smakelijke vruchten, waardoor de uiteindelijke sortering opmerkelijk verbeterde.

Doordragers binnen opkweken?
Doordragers als Verity reageren zeer vegetatief
op een frigobewaring, waardoor een overwintering in de serre grote voordelen oplevert in
de plukprestaties. Andere doordragers zijn
minder dormantiegevoelig waardoor het voordeel van binnen opkweken kleiner zal zijn. Een
dormante reactie na de winter blijkt voor de
doordrager positief uit te draaien. Het gewas
is vrij compact, oogt gezonder, homogener
en sterker doorheen de zomer en geeft een
verbetering in het uitdikken van de vruchten.
Bovendien verdwijnt de arbeidskost gedeeltelijk door het minder uitgroeien van ranken in
het voorjaar, al wordt dit voordeel opgeheven
door het verwijderen van bloem tijdens de
wintermaanden.

P. Melis, K. Stoffels, D. Baets
& S. Laurijssen
Proefcentrum Hoogstraten, Meerle

Het project ‘GoodBerry’ wordt gefinancierd via het
Europese Horizon 2020-programma voor onderzoek
en innovatie onder projectnummer 679303.
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Hogere productie met doordragers
in hijsbaregotensysteem

Afgelopen jaar heeft Proefcentrum Hoogstraten in samenwerking met Metazet FormFlex een hijsbaregotensysteem aangelegd in
een heuvelserre om de plantdichtheid voor
doordragers te optimaliseren. Standaard
wordt er een rijafstand van 1,20 m aangehouden in een 9,60 m-kap. Deze gootafstand biedt
voldoende ruimte om teelthandelingen zoals
oogsten, bloemtakken doorhalen en opknippen uit te voeren, zonder het gewas in de aanliggende rijen te beschadigen.
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Het nieuwe teeltsysteem met hijsbare goten op Proefcentrum Hoogstraten zorgt voor meer dan 2 kg/m² meerproductie bij doordragers.
Door de rijafstand te verkleinen kunnen we de plantdichtheid per
vierkante meter verhogen voor een betere benutting van de beschikbare teeltoppervlakte. Dit nieuwe systeem maakt van doordragers
een aantrekkelijke teelt met een serieuze meeropbrengst.

Meer goten zonder lichtverlies

In navolging van het ‘Meerle High Level System’ hebben we op Proefcentrum Hoogstraten
een nieuw teeltsysteem aangelegd met hijsbare goten. Bij het ‘Meerle High Level System’
werden onder glas per kap drie goten boven de
zeven bestaande goten gehangen om zo een
hogere plantdichtheid te creëren. Dit systeem
gaf zonder aanvullende led-belichting heel wat
productieverlies door schaduwvorming op de
onderliggende planten. In het systeem met
hijsbare goten hangen de goten op dezelfde
hoogte, maar dichter bij elkaar. Doordragers
telen we aan vrij lage plantdichtheden, met de
hijsbare goten kunnen we de productie stimuleren door een betere benutting van de teeltoppervlakte.

te vallen. Op Proefcentrum Hoogstraten proberen we daarom de goten dichter bij elkaar
te plaatsen door middel van een systeem van
hijsbare goten, zodat de plantdichtheid per
vierkante meter verhoogt. De plantafstand
per lopende meter hebben we niet gewijzigd
om de aardbeiplanten de kans te geven om
volledig uit te groeien zonder elkaar negatief
te beïnvloeden.

Wanneer we de rijafstand verkleinen naar respectievelijk 0,96 m of 0,80 m, dan is het niet
haalbaar om teelthandelingen op een praktische manier uit te voeren. Voor de kleinere
gootafstanden hebben we er daarom voor gekozen om de goten alternerend te laten zakken
of op te halen, zodat er ruimte ontstaat om
teelthandelingen uit te voeren zonder plantschade aan te richten. Door de goten alternerend naar beneden te laten worden de overige
goten als contragewicht gebruikt, waardoor de
motor niet zo zwaar hoeft te zijn. Met behulp
van het hijsbaregotensysteem is het mogelijk

Optimalisatie plantafstand
doordragers

Doordragende aardbeiplanten worden standaard geplant op zes planten per lopende
meter. Dit om productieverlies te voorkomen
tegen het einde van de zeven maanden durende teelt. In een klassieke teelt met junidragers
is de plantdichtheid standaard twaalf planten
per lopende meter of 10,5 planten per vierkante meter. Deze plantdichtheid kunnen we niet
aanhouden in een teelt met doordragers, omdat deze een voller gewas vormen in de loop
van het teeltseizoen.
Het zou ideaal zijn moest de plantdichtheid
van doordragers kunnen evolueren met de
ontwikkeling van het gewas. In de eerste
maanden zou twaalf planten per lopende meter ideaal zijn, later zes planten per lopende
meter. Zo zou de ruimte optimaal worden benut doorheen de teelt, zonder dat de plant last
heeft van lichtverliezen en minder aan fotosynthese kan doen. Een variabele plantdichtheid bleek uit eerder onderzoek negatief uit

Het hijsbaregotensysteem is op Proefcentrum Hoogstraten geïnstalleerd in de nieuwe heuvelserre.
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Tabel 1. - Omzetcijfers behaald met Murano bij de
drie gootafstanden in 2019. Arbeid (0,80 €/kg), plantkost (0,35 €/plant) en substraat (44 €/m³) werden
verrekend als variabele kosten.
Gootafstand
1,20 m

0,96 m

0,80 m

2,32 €/kg

2,38 €/kg

2,33 €/kg

Omzet productie

20,25 €/m²

23,38 €/m²

27,13 €/m²

Planten

- 1,75 €/m²

- 2,19 €/m²

- 2,63 €/m²

Kosten Arbeid

- 6,99 €/m²

- 7,87 €/m²

- 9,30 €/m²

- 0,59 €/m²

- 0,73 €/m²

- 0,88 €/m²

10,93 €/m²

12,58 €/m²

14,32 €/m²

-

+15%

+31%
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Middenprijs

1,20 meter
8 goten/kap

0,96 meter
10 goten/kap

0,80 meter
12 goten/kap

Substraat

Totale omzet

Extra omzet (%)

9,60 meter/kap

Schematisch overzicht van het hijsbaregotensysteem op Proefcentrum Hoogstraten.

doen en uit te groeien. De plantafstand van zes
planten per lopende meter in de gootrichting
is dezelfde bij de verschillende gootafstanden.
Door de gootafstand te verkleinen en zo de
ruimte optimaal te benutten, hebben we de
plantdichtheid per vierkante meter kunnen
verhogen van 5,0 naar 6,3 en 7,5 planten per
vierkante meter voor de respectievelijke gootafstanden van 1,20 m, 0,96 m en 0,80 m. Zo
wordt er bijna 12 kg/m² geoogst bij het ras
Murano in de kap waar de gootafstand 0,80 m
bedraagt, terwijl de traditionele kap met een
gootafstand van 1,20 m maar iets meer dan
8 kg/m² oplevert (Figuur 1). Voor andere doordragers zoals Verity en Bravura zijn de resultaten gelijkaardig.

om in een overspanning van 9,60 m acht, tien
en twaalf goten op te hangen voor de respectievelijke gootafstanden van 1,20 m, 0,96 m en
0,80 m. Zo kunnen er tot vier extra goten per
kap worden geplaatst, wat een serieuze meerproductie kan opleveren.
Het nieuwe systeem heeft een plaats gekregen
in de gloednieuwe heuvelserre op Proefcentrum Hoogstraten. Anders dan in het eerder
ontwikkelde ‘Meerle High Level System’ worden de extra goten niet boven het gewas gehangen, want dat resulteert in lichtverlies. In
dit systeem hangen de goten allemaal op dezelfde hoogte en kunnen we ze alternerend laten zakken om teelthandelingen uit te voeren.

Productie per vierkante
meter stijgt

Geen verlies in sortering

Door het afnemen van de gootafstand komen
de planten dichter bij elkaar te hangen. En
dat heeft een duidelijk effect op de productie per plant. Aan de dichtheid van 5 planten/
m² plukten we 1,75 kg/plant van Murano; het
verhogen naar 7,5 planten/m² deed de plant-

Ondanks de verhoogde plantdichtheid per
vierkante meter in het hijsbaregotensysteem
is de lichtinval gelijkaardig voor de drie rijafstanden. In de gootrichting hebben de planten
immers ruimte genoeg om aan fotosynthese te

Groot 2A

Groot A

Klein

Misvormd

Rot

14

Productie (kg/m2)

12
10
8

32%

43%

40%

6
4
2
0

43%

29%

71%

55%

0,80 m

58%

55%

0,96 m

1,20 m

Murano

31%

27%

0,80 m

70%

0,96 m
Verity

28%

66%

67%

71%

1,20 m

0,80 m

0,96 m

30%

68%

1,20 m

Bravura

Figuur 1. - Gemiddelde opbrengst van de drie doordragerrassen bij de verschillende gootafstanden in 2019
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productie dalen naar 1,55 kg. Maar we zagen
geen effect op het percentage grote vruchten.
Bij de drie rassen was het aandeel grote vruchten hetzelfde voor de drie plantdichtheden.
De combinatie van een beperkte afname van
productie per plant en het behoud van de sortering maakt dat we per vierkante meter toch
een aanzienlijke meeropbrengst konden plukken, aan dezelfde kwaliteit als bij de standaard
gootafstand van 1,20 m.

Tot 31% meer omzet
met Murano

Uiteraard vergt het werken met twee of vier
extra goten per kap een grotere hoeveelheid
substraat, planten en arbeid. Ook dat moeten
we in rekening brengen. We hebben dan ook
de dagprijzen van elke pluk bijgehouden om
het omzetcijfer te kunnen berekenen. Aangezien er voornamelijk Murano wordt aangeleverd op Coöperatie Hoogstraten, hebben we
met de prijzen van dit ras gerekend.

Murano behaalde omzetcijfers van 20,25;
23,38 en 27,13 €/m² bij een gelijkaardige
middenprijs voor de drie rijafstanden van ongeveer 2,35 €/kg (Tabel 1). Voor de plantkost
rekenen we voor de frigo A+-planten 0,35 €/
plant, de arbeidskost is constant gerekend
aan 0,80 €/kg en de substraatkost bedraagt
44 €/m³. Na aftrek van deze variabele kosten
bij de drie gootafstanden behalen we met de
hoogste plantdichtheid een totale omzet van
14,32 €/m², wat 31% meer is dan de omzet bij
de standaard dichtheid. Met deze extra omzet
kunnen we de elektriciteit van de motor en de
installatie van het systeem betalen en houden
we toch ook nog een mooie winstmarge over.

D. Baets, K. Stoffels, S. Laurijssen
& P. Melis
Proefcentrum Hoogstraten, Meerle
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Vollegrond
Open dagen zaadhuizen – deel 3
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Nog meer noviteiten
van de zaadhuizen

zozeer is ingeburgerd maar bijvoorbeeld wel
in Duitsland. De mildzoete smaak en krokante
beet geven een totaal nieuw accent aan een
koud slaatje. Deze mini-spitskool zou bijvoorbeeld samen met kropjes Little Gem kunnen
worden verpakt. Door de compacte groei kunnen de kolen op een afstand van 30 op 50 cm
worden geteeld. Ze zijn –afhankelijk van het
seizoen– na 45 tot 60 dagen oogstklaar.

In dit laatste artikel over de open dagen van de zaadhuizen komen
nog heel wat gewassen aan bod. Er is een duidelijke trend naar minigroenten en kleinere porties in de sla, maar bijvoorbeeld ook in
knolselder. En uiteraard blijven de zaadhuizen in hun veredelingsprogramma inzetten op ziekteweerbaarheid en resistenties.

Op de proefvelden van de zaadhuizen in Nederland én op de Werktuigendagen waren
eind september weer heel wat nieuwe rassen
te zien. In twee eerdere artikels focusten we al
op de nieuwigheden in het rassenaanbod uien
en prei en in koolgewassen. In dit derde en
laatste artikel bundelen we voor verschillende
andere teelten de nieuwe rassen die interessant zijn voor de Belgische markt.

Mini-spitskool voor in slaatjes

Met Cabbisi speelt Rijk Zwaan in op de trend
naar mini-groenten en kleinere porties. Onder
de merknaam Cabbisi introduceren ze de nieuwe mini-spitskool Piccolima. Dit kooltje heeft
een stukgewicht van 250 gram. Het is de bedoeling om deze spitskool koud te eten, in een
slamix. Een bereidingswijze die in België niet

Onder de merknaam Cabbisi wil Rijk Zwaan de mini-spitskool Piccolima op de markt
brengen. De kooltjes wegen 250 gram, ideaal om te versnijden in een slamix.
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Naast de mini-spitskool stelde Rijk Zwaan nog
een tweede mini-product voor: ‘crunchy lettuce’. Onder dit assortiment vallen kruisingen
tussen ijsbergsla en Little Gem. Arno Van Oers
(Rijk Zwaan): “Tendita is het eerste ras in dit
nieuwe assortiment. De kropjes zijn iets groter
dan een witloofkrop. De blaadjes vallen mooi
uit elkaar en hebben de knapperige beet van
ijsbergsla en de zachte smaak van Little Gem.
We zien vooral mogelijkheden in het gebruik
van deze frisgroene blaadjes om te vullen als
aperitiefhapje of voor het maken van een kleine saladewrap. Deze crunchy lettuce ligt in
Spanje en sinds kort ook in Nederland in de

Lalique (Rijk Zwaan) is een kruising tussen batavia en ijsbergsla, een van de eerste
rassen in het assortiment ‘crystal lettuce’.

Tendita (Rijk Zwaan) is een nieuwe kruising tussen ijsbergsla en Little Gem, het eerste ras in het assortiment
‘crunchy lettuce’.
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Nieuwe types sla voor tussen
de hamburger of als wrap

De nieuwe mini-Romeinse sla 41-950 RZ (Rijk Zwaan)
kleurt volledig rood tot in de kern.
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LDSP997 is Syngenta’s eerste hoogproductieve spinazieras met een volledige wolfresistentie van fysio 1 tot en
met 17.

winkel.” Tendita wordt geplant op een afstand
van 20 op 30 cm. Het kan met de hand als
kropje worden gesneden maar ook machinaal
als losse blaadjes, dat gebeurt nu al zo in de
Verenigde staten. Op de opendagen konden
we een saladewrap proeven, gevuld met tonijnsla, ham of kip curry.
Een andere nieuwigheid in het alternatieve
sla-assortiment van Rijk Zwaan is ‘crystal lettuce’. Dit is een kruising tussen batavia en ijsbergsla. Dit type sla combineert harde stevige
bladeren met een donkergroene toets aan de
rand. Dat maakt de bladeren van crystal lettuce volgens Rijk Zwaan ideaal om tussen een
hamburger te leggen. Het groene accent is duidelijk zichtbaar en het stevige blad verkleurt na
contact met het warme vlees niet snel bruin.
Het ras Lalique RZ is één van de eerste rassen
in dit nieuwe segment.
Met de rode kleur van sla wordt al langer geëxperimenteerd. Vooral in slamixen is een
rood accent gewenst. Nu wordt daarvoor vaak
radicchio rosso gebruikt, maar die heeft een
nogal bittere smaak. Rijk Zwaan gelooft dat de
mini-Romeinse sla 41-950 RZ in de toekomst
een alternatief kan zijn voor radicchio. Deze
nieuwe mini-Romeinse sla kleurt volledig rood
tot in de kern, en niet zoals de meeste kroppen
alleen daar waar de zon op de bladeren schijnt.

worden in het voorjaar, maar ook in de herfst.
Het ras groeit snel en heeft mooie, grote, dikke
donkergroene bladeren met een dunne stengel. LDSP997 blijft volgens Christoph Deraeve
(Syngenta) mooi groen van kleur en heeft een
goede veldhoudbaarheid. Het ras is geschikt
voor de industrie maar ook voor de teelt van
babyleaf. Het is vanaf volgend seizoen commercieel beschikbaar.

Drie kleuren uit één warmoesras

Het hybride warmoesras Celebration van Sakata groeit in drie kleuren op vanuit één zaadje.
Pieter Vermeulen (Sakata): “Omdat het om één
variëteit gaat en dus niet om een mengeling
van zaden, groeit de warmoes ook gelijkmatig
op en zijn de drie kleuren samen oogstbaar.
Als je de drie kleuren apart zou moeten telen,
is het veel moeilijker om ze samen oogstklaar
te krijgen.” Celebration geeft 40% rode stelen,
40% gele en 20% oranje stelen. Volgens Ver-

Celebration (Sakata) geeft een mooie mix van rode,
gele en oranje stelen.

meulen heeft geen enkel ander zaadhuis zo’n
multicolor-type in het gamma. Celebration
leent zich zowel voor de teelt van babyleaf als
voor de teelt van volgroeide multicolor warmoes.

Compacte knolselder

BASF stelde op de Werktuigendagen het nieuwe knolselderras in het Nunhems-assortiment
voor. Ann Demeulenaere (BASF Vegetable
Seeds): “We besteden binnen onze veredeling
veel aandacht aan de wensen van de consument. Sommige consumenten willen graag
een kleinere knolselder. Met het ras Codex
spelen we daar op in. Dit ras vormt al jong een
compacte knol met een mooie ronde vorm,
gladde huid en compacte wortels.” Codex
wordt geplant aan een hogere dichtheid, namelijk aan 65.000 tot 75.000 planten/ha. Het
streefgewicht voor Codex ligt rond 1 kg met
een diameter van 14 cm.

Spinazie met volledige
wolfresistentie

Met LDSP997 lanceert Syngenta het eerste
hoogproductieve spinazieras met een volledige wolfresistentie van fysio 1 tot en met
17. Dit ras kan in het vroege segment geteeld

Codex (Nunhems) vormt al jong mooie ronde knollen met compacte wortels (Codex links, Princino rechts).
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Cumbia (Bejo) is een slanke, lange groene selder met
een klein snijvlak.

Navedo (Bejo) maakt vlug lengte en is over de hele
lengte even dik.

Polydor (Clause) vormt een zeer gladde wortel die
zeer gemakkelijk en goed te wassen is.

Groene selder sterk
tegen Septoria

en is over de hele lengte even dik, wat een
belangrijke eigenschap is voor de verwerking.
Het ras heeft 120 groeidagen nodig, de oogstperiode situeert zich tussen begin september
en 15 november. Om een optimale maatsortering te verkrijgen, is een zaaidichtheid van 1,8
tot 2 miljoen zaden/ha aangewezen.

Twee sterke nieuwe
courgetterassen

Met Cumbia voegt Bejo een groene selder toe
aan haar gamma die qua Septoria-tolerantie
nog een niveau hoger zit dan Mambo. Cumbia
heeft een goede loofgezondheid en een uitstekende veldhoudbaarheid, waardoor deze
groene selder uitermate geschikt is voor de
herfstteelt. Cumbia is een slanke, lange selder
met een klein snijvlak. Daardoor leent hij zich
volgens Koen Verbruggen (Bejo) uitstekend
voor flowpack, snijderijen en voor het verwerken tot sticks.

Bejo zet een nieuwe, vroege schijfwortel in
de markt met een mooie inwendige oranje
kleur: Navedo. De wortelen hebben volgens
Dirk Vanparys (Bejo) ook nauwelijks groen
aan de kop waardoor er weinig verloren gaat
bij het ontkoppen. Navedo maakt vlug lengte

Het nieuwe wortelras van Clause, Polydor,
geeft volgens Arjen Biesheuvel ontzettend
gladde wortelen met heel weinig rimpels.
Hierdoor blijft er weinig aarde aan de wortelen kleven en zijn ze gemakkelijk te spoelen.
Inwendig heeft de wortel een mooi intens
oranje kleur. En volgens smaakproeven in Engeland zou Polydor uitblinken door zijn zeer
zoete smaak. Het loof blijft heel gezond, is
mooi opgericht en donkergroen waardoor de
plant langer suikers kan blijven aanmaken. Al
deze eigenschappen maken deze wortel zeer
geschikt voor de versmarkt in de categorie
B-peen met gewichten tussen 50 en 150 gram.
Maar Polydor is ook geschikt voor verwerking
als schijfwortel.

Met Zefiros (Syngenta) kan je in zes weken meer rendement halen dan bij een ander ras in tien weken tijd.

De vruchten van Keesha (Enza) behouden hun mooie
glans na de oogst.

Twee nieuwe wortelrassen met
mooie inwendige kleur
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Zefiros is het eerste courgetteras bij Syngenta
met een PRSV-resistentie bovenop de resistenties tegen CMV, WMV en ZYMV. Maar nog
frappanter is de hoge productiviteit van dit ras
tijdens een teeltduur van slechts vijf tot zes
weken in volle zomer. Het gewas gaat nogal
snel liggen waardoor je er niet van kan oogsten
gedurende acht of tien weken. Maar volgens
Loïc Maffeïs (Syngenta Frankrijk) gaat deze kortere teeltduur helemaal niet ten koste van de
productie. Je kan met Zefiros in een periode
van zes weken 40% meer rendement behalen
dan met een ander ras in tien weken tijd. Van
Zefiros kan je per dag immers twee vruchten
snijden. Het aanbod mannelijke bloemen is
voldoende.
Enza heeft zijn nieuwe courgetteras Keesha
ontwikkeld voor de voorjaars- en zomerteelt.
Keesha is sterk tegen echte meeldauw en hoog
intermediair resistent tegen PRSV, CMV, WMV

De moskrulpeterselie Paloma (Bejo) is sterk tegen
valse meeldauw.
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Colinky (Sakata) geeft pompoenen van ongeveer één
kilogram.

De nieuwe butternut SQ202997 (Sakata) is vroeger en generatiever dan de gekende Sakata-rassen.

De butternutpompoen Titan (Sakata) heeft een heel
lange hals en dus in verhouding weinig zaad.

Edamame-boontjes worden vooral verwerkt in diepvriesgroentemengelingen, maar ze zijn ook te smaken in een
vers groentehapje.

en ZYMV, wat resulteert in een hoog percentage kwaliteitsvruchten. Het gewas blijft volgens
Bert Hendrikse (Enza) mooi opgericht tot het
einde van de teelt en geeft altijd voldoende
mannelijke bloemen. Er zitten nagenoeg geen
stekels op de bladstelen waardoor er weinig
krassen op de vruchten voorkomen. De vruchten zijn overigens mooi cilindrisch en hebben een middelgroene kleur en mooie glans.
Keesha is zeer goed houdbaar en behoudt zijn
glans na de oogst.

Drie nieuwe pompoenen

Peterselie sterk
tegen valse meeldauw

Bejo lanceert een interessant ras voor de peterselieteler: een moskrulpeterselie die sterk is tegen valse meeldauw. De vitale krulpeterselie, die
makkelijk hergroeit na de eerste oogst, kreeg de
naam Paloma. “Valse meeldauw is in peterselie
een belangrijk knelpunt omdat er maar weinig
middelen erkend zijn in deze kleine teelt”, zegt
Koen Verbruggen (Bejo). “Paloma is dus een interessante nieuwkomer.” Het ras kenmerkt zich
door een uniforme kleur en bladkrulling. En het
heeft stevige bladstelen, wat het arbeidsrendement bij het busselen ten goede komt.

Sakata had op haar proefveld een nieuwe
Hokkaïdopompoen aanliggen, Colinky. Dit ras
geeft pompoenen van ongeveer één kilogram
per stuk en zet een hoge productie neer. De
pompoenen hebben ook een goede vruchtkwaliteit, met stevig vruchtvlees en een hoog
suikergehalte.
Bij de butternuts valt Titan op met zijn lange
hals, oranje vruchtvlees en klein zaadhuis. Het
ras geeft een hoge productie en een goede inwendige kwaliteit. Volgens Pieter Vermeulen
zijn de vruchten ook heel uniform waardoor
Titan ook zeer geschikt is voor de industrie.

Vermeulen geeft nog mee dat de butternuts
van Sakata door hun resistentie tegen echte
meeldauw vaak het gezondste gewas hebben
van alle pompoenen. Maar bij sterke vegetatieve groei kan de vruchtzetting wat minder
zijn en de groeiduur relatief lang. Bij Sakata
werken ze daaraan in de veredeling. Ze hebben
een nieuwe butternut, voorlopig nog onder
code SQ202997, die ook goed zet en vroeger
rijp is. Dit nieuwe ras is sneller en generatiever

en heeft net als Titan een klein zaadhuis en dus
in verhouding weinig zaad.

Versmarkt toont interesse in
Edamame-boontjes

Met Dame Hanae heeft Sakata een eerste
ras van het type Edamame-boontjes in het
gamma, ook wel soyaboontjes genoemd. Ze
worden geteeld voor de verwerking, maar volgens Pieter Vermeulen (Sakata) toont ook de
versmarkt interesse. “Omdat het een vlinderbloemige is past dit gewas perfect in de rotatie,
vandaar ook de interesse van diverse telers.”
De boontjes worden uit de peulen gehaald en
verwerkt in groentemengelingen. Ze zijn rijk
aan proteïnen en dus zeer geschikt voor vegetariërs en veganisten. Volgens Vermeulen heeft
een groot Belgisch diepvriesgroentebedrijf er
al enkele hectaren van staan in Oostenrijk.

K. Blum & V. Neefs
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Vollegrond

Spitskool bewaart beter
bij CA-condities

Minder ‘off flavours’
bij CA-bewaring

Kwaliteit meten kan je op een relatief eenvoudige manier door het opmeten van de kleur en
het opgelostestofgehalte. Het opgelostestofgehalte omvat de hoeveelheid suikers (grootste bestanddeel), organische zuren en aminozuren. Hoe hoger de gemeten waarde, des te
zoeter de kool.

Zowel bij oogst als na zes maanden bewaring,
werd van de spitskolen een sapje gemaakt.
Van deze sapjes werd het aroma gemeten. Het
aroma bestaat uit honderden vluchtige componenten waarvan sommige aangenaam en
andere onaangenaam ruiken. Die laatste noemen we ‘off-flavours’. Al deze analyseresultaten kunnen samengevat worden in een biplot
zoals getoond in Figuur 3. Een selectie van de
aromacomponenten wordt weergegeven door
kruisjes in wat we de aromaruimte noemen.
De sapjes van de kool zijn ook in deze ruimte
gepositioneerd met de vierkantjes voor oogst,
de driehoekjes voor CA-bewaarde kolen en
de bolletjes voor de in lucht bewaarde kolen.
Kruisjes van de aromacomponenten die dicht
bij de symbolen voor de koolsapjes staan, komen daar in hogere concentraties voor en
zullen dus het aromaprofiel in sterkere mate
bepalen.

Figuur 1 toont het verschil na bewaring bij gewone lucht of bij CA. De spitskolen bewaard
bij gewone lucht hebben sterk vergeelde, rottende bladeren, terwijl de CA-kolen nog een
frisgroene kleur hebben. Doorgesneden is het
verschil tussen beide groepen veel minder
goed zichtbaar. De kleurmeting op het snijvlak
toont geen verschil. Het opgelostestofgehalte
(Figuur 2) van spitskool bij de oogst verschilt
niet met dat van CA-bewaarde spitskool.
Kolen bewaard bij gewone lucht zijn zoeter,
want het opgelostestofgehalte is significant
verhoogd.

Bij oogst zijn de kolen sterk gecorreleerd met
frisse, groene componenten zoals hexanal,
1-penten-3-ol en 2-pentenal, voorgesteld
door groene kruisjes. Dit aroma verandert
echter tijdens de bewaring voor beide bewaarmethoden, maar niet op dezelfde manier. Kolen bewaard bij gewone lucht zijn sterk gecorreleerd met ‘off flavours’, zoals methanethiol
en decanal, de rode kruisjes. Ook is er meer
correlatie met sulfiden en nitrillen. De CA-bewaarde kolen vertonen minder correlatie met
‘off flavours’ en hebben een aromaprofiel dat
meer gelijkt op het profiel bij oogst.
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Door de gassamenstelling in een koelcel met spitskool aan te passen (gecontroleerde atmosfeer, CA) is het mogelijk de kolen tot zes
maanden te bewaren met behoud van goede kwaliteit. Een gevaar
bij bewaring is dat het aromaprofiel verandert. Als spitskool bij gecontroleerde atmosfeer wordt bewaard, is er minder productie van
afwijkende geuren of ‘off flavours’.

Om jaarrond kool beschikbaar te hebben
starten innovatieve telers met bewaring van
spitskool in gecontroleerde atmosfeer (CA),
omdat dit de bewaarduur met kwaliteitsbehoud kan verlengen. Maar, het aroma van de
spitskool kan veranderen tijdens de bewaring.
Het VCBT (Vlaams Centrum voor Bewaring van
Tuinbouwproducten) ging na of spitskool beter
bewaart bij gecontroleerde atmosfeer dan bij
gewone lucht. Daarbij werd ook het aroma
van het koolsap geanalyseerd. We streven een
bewaring na waarbij het aromaprofiel van de
bewaarde kool zo goed mogelijk die van een
verse kool benadert.

Kleur en opgelostestofgehalte
als maat voor kwaliteit

We bewaarden spitskool gedurende zes maanden bij gewone lucht (controle) en gecontroleerde atmosfeer (CA, 1% O2 + 5% CO2) bij 1°C.

14

b

12

Opgelostestofgehalte (°Brix)

10

a

a

8
6
4
2
0

Bij oogst

Gewone

CA

lucht

Na bewaring

Figuur 1. - Spitskolen na zes maanden bewaring bij gewone lucht (controle, bovenaan) en gecontroleerde atmosfeer (CA, onderaan)
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Figuur 2. - Opgelostestofgehalte (°Brix) van spitskool
bij oogst en na bewaring bij gewone lucht of gecontroleerde atmosfeer (CA). Balkjes met eenzelfde letter
zijn niet significant verschillend.
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Op het VCBT bewaarden we spitskool gedurende zes maanden bij gewone lucht
(controle) en bij gecontroleerde atmosfeer (CA) bij 1°C.

Figuur 3. - Biplot van een PLS-analyse (partial least squares). De objecten worden
weergegeven door volle symbolen: ∎ oogst, • bewaring bij gewone lucht en ▲ bij
gecontroleerde atmosfeer. De variabelen (aromacomponenten) worden weergegeven als × voor groene, frisse aromacomponenten en × voor ‘off-flavours’.

CA voor goede bewaring

De bewaring van spitskool kan geoptimaliseerd worden door te bewaren bij gecontroleerde atmosfeer. CA-bewaring zorgt voor een
goed kwaliteitsbehoud tot zes maanden na
de oogst. Hoewel het aroma van het koolsap
verandert doorheen de bewaring, is het profiel
van CA-bewaarde spitskool veel minder onderhevig aan de vorming van ‘off flavours’ dan dat
van kolen bewaard bij gewone lucht. In een optimaal bewaarprotocol van spitskool verandert
het aromaprofiel van de geoogste kool tijdens
de bewaring zo weinig mogelijk.

M. Janssens & B. Verlinden

De spitskolen werden na de oogst bewaard bij 1°C.

Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten, Heverlee

Gezocht: Medewerker ontwikkeling en coördinatie
van Europese projecten AGHRANT

De vier praktijkonderzoekscentra land- en tuinbouw van de Provincie Antwerpen hebben hun krachten gebundeld in het samenwerkingsverband AGHRANT, wat staat voor ‘Agricultural and Horticultural Research in the Province of Antwerp’. Samen willen ze innoverende en
praktijkgerichte Europese projectvoorstellen realiseren in het kader van Europese (structuur)fondsen. Voor het uitwerken van projectvoorstellen zijn ze op zoek naar een Master in land- en tuinbouw (flexibele deeltijdse betrekking).
Je vindt de volledige vacature op www.proefstation.be. Solliciteren kan tot en met 15 december 2019 en dit door je motivatiebrief en cv
te mailen naar HR@proefstation.be. Voor meer info over de functie kan je contact opnemen met Raf De Vis - raf.de.vis@proefstation.be,
Tel. +32 473 538331.
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Vollegrond

Molybdeengebrek bij
spruitkool is complexe materie
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Uitgesteld planten en te veel zwavel bemesten lijken molybdeengebrek in de hand te werken. Corrigeren op de plantbak lijkt dan zinvol, maar ook een volleveldse bladbemesting heeft een effect. De
geteste courante molybdeenproducten zijn allemaal gelijkwaardig.

Het onderzoek beschrijft hoe koolgewassen
op volledig molybdeengebrek reageren. Het
fenomeen van langgerekte, smalle bladeren
in bloemkool en broccoli en ‘harteloze’ planten (klemhart) werden toen al toegeschreven
aan molybdeengebrek. Als landbouwer wil je
de feiten vóór blijven en ingrijpen op het veld
bij licht gebrek of preventief bijsturen door een
bemesting op de plantbak.

spruitkool om meer inzicht te krijgen in de rol
van dit sporenelement.

Het is moeilijk om een een-op-eenrelatie te
leggen tussen harteloosheid bij spruitkool en
molybdeengebrek. In de laatste (droge) jaren
en dan vooral in 2018 vertoonde op enkele
velden tot 20% van de spruitkoolplanten een
groeistop in het hart. Droogte, hitte, uitgesteld
planten, de koolgalmug of nutriëntentekorten
worden aangehaald als mogelijke oorzaak. In
dit artikel bespreken we de resultaten van een
bemestingsproef met molybdeenproducten in

Bladmisvormingen en andere
gebreksverschijnselen

Molybdeengebreksverschijnselen werden eind
de jaren 40 al onderzocht op diverse koolgewassen in Bristol (VK) op het Long Ashton onderzoeksstation (Hewitt & Bolle-Jones, 1952).

Tabel 1. - Proefobjecten met verschillen in planttijdstip, plantbakbehandeling en volleveldse bijbemesting
Object

1

Plantdatum

onbehandeld vroeg planten

Mo (g/l)

Dosering

Zuiver Mo
(mg/per plant)

Tijdstip

24 mei

2

onbehandeld laat planten

6 juni

3

plantbak met ChelalMo

6 juni

75

4 cc/m2

3,3

A

4

plantbak met ChelalMo (dubbele dosis)

6 juni

75

10 cc/m2

8,3

A

5

FruktilloMolyb (Demagri)

6 juni

250

0,3 l/ha

8,4

CDEF

6

StimulBMo (Demagri)

6 juni

16

4,69 l/ha

8,4

CDEF

7

ChelalMo (BMS Micro-Nutrients)

6 juni

75

1 l/ha

8,4

CDEF

8

Molytrac (YaraVita)

6 juni

250

0,3 l/ha

8,4

CDEF

9

dubbele dosis Molytrac

6 juni

250

0,6 l/ha

16,8

CDEF

10

te hoge zwavelbemesting

6 juni

B

Behandeling A (plantbak): 5/6/2019; Behandeling B: 25/6/2019; Behandeling C: 5/7/2019;
Behandeling D: 1/8/2019; Behandeling E: 28/8/2019; Behandeling F: 30/9/2019

Licht molybdeengebrek bij spruitkool is moeilijk te herkennen en vaak twijfelachtig. Bij
jonge planten is een stijf, rechtopstaand hartblad een voorkomend symptoom (zie foto
onderaan). Verder in de groei zijn vervormde
bladeren, waarbij de hoofdnerf scheef groeit
of stopt met groeien, een mogelijke indicatie
van molybdeengebrek. Zware aantasting zou
leiden tot misvormingen (zie foto rechtsboven)
en zelfs afsterving van het groeipunt.
Recent Frans onderzoek bekeek de interactie
tussen molybdeen en andere elementen (Maillard et al, 2016). Daaruit bleek dat elementen
als zink, koper en zwavel in interactie kunnen
gaan met moleculen die zorgen voor het actief
transport van molybdeen in de plant. Hypothetisch zou te veel zwavel voor een verminderde
molybdeenopname kunnen zorgen.

Molybdeenproducten onder
de loep, op de plantbak en
vollevelds

In een proef hebben we de snelgroeiende cultivar Profitus uitgeplant op een zandleemgrond
met een koolstofgehalte van 0,88% en een
zuurtegraad (pH) van 5,85. De onbehandelde
planten werden op 24 mei 2019 in goede conditie uitgeplant (Tabel 1, object 1). Vervolgens
hebben we tot 6 juni gewacht om de andere

Tabel 2. - Veldwaarnemingen. Duidelijke gebreksverschijnselen beperkten zich tot de eerste twee maanden na
planten.
Object

Plantdatum

3/7/2019

24/7/2019

geen gebrek (%)

licht gebrek (%)

geen gebrek (%)

24/10/2019

licht gebrek (%)

aantal misvormde planten (%)

1

onbehandeld vroeg planten

24 mei

93 a

2 b

100 a

0 a

2 a

2

onbehandeld laat planten

6 juni

76 a

19 ab

78 c

11 a

5 a

3

plantbak met ChelalMo

6 juni

84 a

9 ab

91 abc

5 a

2 a

4

plantbak met ChelalMo (dubbele dosis)

6 juni

88 a

4 ab

96 ab

2 a

3 a

5

FruktilloMolyb

6 juni

85 a

13 ab

87 bc

9 a

1 a

6

StimulBMo

6 juni

71 a

20 ab

94 abc

2 a

2 a

7

ChelalMo

6 juni

79 a

17 ab

88 abc

5 a

1 a

8

Molytrac

6 juni

73 a

21 a

82 bc

10 a

2 a

9

dubbele dosis Molytrac

6 juni

83 a

10 ab

94 abc

2 a

2 a

10

te hoge zwavelbemesting

6 juni

70 a

24 ab

88 abc

4 a

2 a

80

14

90

5

2

Gemiddelde

Gemiddelden gevolgd door eenzelfde letter zijn niet significant verschillend.
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Een stijf, rechtopstaand hartblad is een symptoom
van molybdeengebrek.

Tabel 3. - Molybdeenconcentratie. Bijbemesting met een molybdeenproduct verhoogt de molybdeenconcentratie in de plant, een hoge zwavelbemesting heeft een
ongunstig effect.
Object

1

Plantdatum

onbehandeld vroeg planten

24 mei

Mo (mg/kg DS) (1)
26/7/2019

24/9/2019

7/10/2019

1,33 ab

0,97 c

1,78 d

onbehandeld laat planten

6 juni

1,35 ab

1,24 bc

2,32 cd

plantbak met ChelalMo

6 juni

1,46 ab

1,20 bc

1,71 d
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2
3

4

plantbak met ChelalMo (dubbele dosis)

6 juni

1,69 ab

1,20 bc

5

FruktilloMolyb

6 juni

1,52 ab

3,06 a

14,38 a

2,41 bcd

6

StimulBMo

6 juni

1,28 ab

2,38 ab

10,49 ab

7

ChelalMo

6 juni

1,61 ab

2,58 ab

7,97 abc

8

Molytrac

6 juni

1,55 ab

2,44 ab

10,17 ab

17,76 a

9

dubbele dosis Molytrac

6 juni

1,73 a

4,76 a

10

te hoge zwavelbemesting

6 juni

1,10 b

1,18 c

1,41 d

1,46

2,10

7,04

Gemiddelde

(1) DS = droge stof

objecten (2 tot 10) uit te planten. Zo stonden
de planten al wat onder stress.

Voor ChelalMo maakten we de vergelijking
tussen een plantbakbehandeling aan de geadviseerde dosis en een aan de dubbele dosis.
Verder werden volgende producten opgenomen als volleveldstoepassing (vier keer toegepast): FruktilloMolyb, StimulBMo, ChelalMo
en Molytrac. Daarnaast hebben we ook een
proefobject extra bemest met zwavel onder de
vorm van kieseriet (object 10).

Uitgesteld planten en te veel
zwavel lijken negatief bij
aanvang

Doorheen de proef hebben we veldwaarnemingen (Tabel 2) gecombineerd met gewasanalyses. Op drie tijdstippen hebben we
gewasstalen genomen en laten analyseren
op Mo-inhoud (Tabel 3). Begin juli gaf de late
planting zonder plantbaktoepassing lichte gebreksverschijnselen. Een plantbakbehandeling
biedt dan soelaas. Opvallend is de trend dat
de veldjes met de hoge zwavelbemesting het
slechts scoorden. Bij de gewasanalyses viel
eveneens op dat de planten onder de hoge
zwavelbemesting de laagste Mo-concentratie
bevatten. Dit effect was echter alleen duidelijk
zichtbaar bij de eerste analyse. De Mo-concentratie bij de plantbakbehandelingen was niet
beduidend hoger dan bij de onbehandelde.

Molybdeenproducten
gelijkwaardig

Verder in de teelt waren de symptomen minder duidelijk vast te stellen. Bij een late beoordeling op 24 oktober was bij de niet behandel-

Ook groeipuntmisvorming/klemming is een gevolg van molybdeengebrek.

de latere planting (object 2) 5% van de planten
misvormd. Het verschil was echter niet significant. Bij de gewasanalyses op 24 september,
net vóór behandeling F, komt duidelijk naar
voren dat de volleveldse spuitbehandelingen
zorgden voor een grotere Mo-concentratie in
de plant. Tussen de producten kon geen significant verschil worden waargenomen. De analyse op 7 oktober gaf een gelijkaardig resultaat.
De objecten met FruktilloMolyb en een dubbele dosis Molytrac toonden wel tweemaal op rij
de hoogste concentraties Mo in de plant.

Geen duidelijke ondergrens
voor molybdeen

Door het ontbreken van zeer duidelijke gebreksverschijnselen in deze proef is het moeilijk om een strakke lijn te trekken tussen de
molybdeenconcentratie in de plant en symptomen zichtbaar op het veld. Op basis van de
resultaten is het niet mogelijk een richtwaarde
aan te geven voor de minimale molybdeenconcentratie in de plant. Twee maanden na
planten lag de concentratie molybdeen in de
planten rond 1,4 mg/kg DS (DS = droge stof) en
waren er weinig gebreksverschijnselen zichtbaar. Drie keer bijmesten met een molybdeenproduct verhoogde deze concentratie al gauw
tot 2-4 mg/kg DS, een concentratie waarbij
geen gebreksverschijnselen voorkwamen.

Start goed en vermijd
zo problemen

De planten die goed konden aanzetten (object 1) vertoonden vrijwel geen gebrek zonder
bijkomende Mo-bemesting. De boodschap
is dus dat je best niet te lang wacht met het
uitplanten van plantrijp materiaal. Vanuit het

voorzorgsprincipe geldt ook de aanbeveling
om te starten met een gebalanceerde potgrond voor de zaailingen. Uit enkele steekproeven weten we dat daar ook al grote verschillen
in concentraties sporenelementen bestaan.
Moet je het planten toch wat uitstellen, dan
is een plantbakbehandeling met een molybdeenproduct aan te raden.
Verder doorheen de teelt zijn de invloed van
bodemparameters en water complex. Deze
hebben een grote invloed op het gedrag van
molybdeen ten opzichte van de plant. Een rationele zwavelbemesting is zeker aan te raden.
Om molybdeen bij te bemesten lijken de beschikbare producten evenwaardig.

J. De Mey & T. Maes
Inagro, Rumbeke-Beitem
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https://doi.org/10.1080/00221589.1952.11513762.
- A. Maillard, Ph. Etienne, S. Diquélou, J. Trouverie,
V. Billard, J-C. Yvin & A. Ourry (2016). Nutrient deficiencies modify the ionomic composition of plant
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Dit onderzoek werd uitgevoerd met steun van de REO
Veiling, in het kader van GMO.
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Vollegrond
Makeba, een beloftevolle
nieuwkomer

Rassenproef andijvie vroege, zomer- en herfstteelt 2019

Elke teeltperiode zijn ras

Seance (Enza) heeft een vrij opgerichte groeiwijze, een zeer goede kropvulling en veel wit
binnenblad. De broek is groen van kleur, zeer
goed gesloten en mooi gevormd. Het snijvlak
is klein. Seance is vrij gevoelig voor tiprand. Het
stukgewicht is goed. Dit standaardras heeft
zeer goed voldaan in de vroege teelt. Het was
ook goed in de zomerteelt, al was er toen veel
schotaanleg. Het resultaat bij de herfstteelt
was matig door veel smetaantasting.
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Standaardras Seance heeft goed voldaan in de vroege en zomerteelt,
al moet dit ras tijdig geoogst worden om schot voor te zijn. Lempika
is een mogelijk alternatief voor de vroege en zomerteelt vanwege de
sterkte tegen schot en tiprand. Anconi gaf dit jaar het beste resultaat
bij de herfstteelt. Door de zeer opgerichte groeiwijze toonde dit ras
veel minder smet. Het nieuwe ras Makeba werd alleen opgenomen
in de zomer- en herfstteelt. Het resultaat was goed in beide teelten.

Seance, Lempika en Anconi zijn bekende rassen die al jaren hun sterktes en zwaktes tonen
in de verschillende proeven. Afhankelijk van de
omstandigheden scoren de rassen afwisselend
het best. Het ras Navarres, getest in de vroege
en herfstteelt, voldeed minder goed. Piquiones, opgenomen in de herfstteelt, scoorde een
onvoldoende.

Dit verslag bundelt de resultaten van een vroege teelt, een zomerteelt en een herfstteelten.
De planten voor de vroege teelt werden opgekweekt in een 5 cm-perspot. De planten voor
de zomer en herfst in een 4 cm-perspot.

Lempika (Clause) heeft een vlakke groeiwijze
en een goed gevulde, zeer lage krop. Lempika

Tabel 2. - Oogstgegevens
Ras

Gemiddeld gewicht
(kg/100 stuks)

Oogstbare kroppen (%)

Te kleine kroppen (%)

Wegval (%)

rand

rot

-

-

Vreemde
planten
(%)

Vroege teelt

Seance

106 a

100 a

-

-

Lempika

96 b

100 a

-

-

-

-

Anconi

108 a

100 a

-

-

-

-

Navarres

98 b

100 a

-

-

-

-

Seance

81 a

98 a

0 a

1 a

0 a

1 a

Lempika

85 a

98 a

0 a

1 a

0 a

1 a

Anconi

86 a

96 a

0 a

2 a

0 a

2 a

Makeba

87 a

96 a

3 a

0 a

0 a

1 a

Seance

61 bc

72 b

1 a

18 a

9 a

0 a

Zomerteelt

Herfstteelt

Tabel 1. - Overzicht van de verschillende teelten

Lempika

57 cd

83 ab

0 a

10 a

6 a

0 a

Teelt

Zaaidatum

Plantdatum

Oogstdatum

Anconi

69 a

93 ab

0 a

3 a

5 a

0 a

Vroege teelt

20/2/2019

25/3/2019

27/5/2019

Makeba

66 ab

86 ab

1 a

9 a

4 a

0 a

Zomerteelt

27/5/2019

13/6/2019

25/7/2019

Piquiones

51 d

88 ab

0 a

0 a

12 a

0 a

Herfstteelt

24/7/2019

9/8/2019

22/10/2019

Navarres

53 d

96 a

0 a

0 a

4 a

0 a

Gemiddelden gevolgd door eenzelfde letter zijn niet significant verschillend.

Makeba is een beloftevolle nieuwkomer en werd getest in de zomer- en herfstteelt.
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Vollegrond
Rassenproef bloemkool vroege teelt 2019

Ruim aanbod kwaliteitsvolle rassen
Het gekende ras Aerospace maar ook Ansari, Flirt en Tirza gaven een
goede kwaliteit en sorteerden vlot meer dan 90% Flandria-kolen
in deze vroege teelt. Alston gaf de zwaarste kool. De rassen Alcala,
Arienzo en Korlanu voldeden. SV5777AC was het vroegst en lijkt beloftevol, maar heeft wellicht iets meer stikstof nodig voor een goede
kwaliteitssortering. Ook Bering en Whiton waren vroeg maar net als
SV5777AC kwalitatief iets minder.
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is sterk zeer tegen tiprand maar vrij gevoelig
voor smetaantasting. Lempika is het sterkst
tegen schotaanleg. De broek is mooi van vorm
maar minder donkergroen van kleur. Het snijvlak is klein. Het stukgewicht is vergelijkbaar
tot iets lager dan dat van Seance. Vanwege de
sterkte tegen schot is Lempika geschikt voor
een vroege teelt en vooral voor de zomerteelt.
Lempika is minder interessant voor de herfstteelt vanwege smetgevoeligheid.

Anconi (Rijk Zwaan) vormt een zeer hoge krop
met een zeer opgerichte groeiwijze. Anconi
toont zich zeer sterk tegen smet. De broek is
zeer donkergroen van kleur en het snijvlak is
klein. De krop is wat minder gevuld maar toch
wordt er veel wit binnenblad gevormd. Anconi
heeft een zeer hoog stukgewicht. Net als vorig
jaar was er bij de vroege teelt vrij veel tiprand.
Anconi is vooral interessant voor de herfstteelt
vanwege de sterkte tegen smet.

Vrij kort oogsttraject

Aerospace (Syngenta) stond er aan de oogst
goed bij. Het gewas had grote bladeren, een
open groeiwijze en was minder uniform. De
kolen waren hoogrond, wit, heel vast en fijn.
Het plaatsen in de veilingkist verliep vlot. Dit
ras telde 70 groeidagen en behaalde een heel
goede kwaliteitssortering, wel met een lager
stukgewicht van 1,33 kg.

Makeba (Clause) is een nieuw ras dat alleen
beschikbaar was voor de zomer- en herfstteelt.
Het is een ras met een zeer opgerichte groeiwijze en een vrij hoge krop. De krop is goed
gevuld en heeft veel wit binnenblad. De broek
is zeer goed gesloten, mooi gevormd en heeft
een donkergroene kleur. Het snijvlak is vrij
groot. Zeer sterk tegen smetaantasting. Makeba heeft een hoog stukgewicht en heeft goed
voldaan in beide teelten.

Piquiones (Syngenta) werd alleen opgenomen
in de herfstteelt. Dit ras vormt een lage krop
met een vlakke groeiwijze en is zeer vatbaar
voor smetaantasting. De broek is minder mooi
gevormd en vrij bleek van kleur. De krop is minder gevuld en er wordt weinig wit binnenblad
gevormd. Piquiones eindigt met een laag stukgewicht.
Navarres (Syngenta) werd alleen opgenomen
in de vroege en herfstteelt. Dit ras vormt een
lage krop met een vrij vlakke groeiwijze. De
broek is minder mooi gevormd, tamelijk graterig en vrij bleek van kleur. Het snijvlak is vrij
groot. De krop is wat minder gevuld en er is
minder wit binnenblad. Laag stukgewicht.

L. De Rooster

Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver

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

Aerospace, Ansari, Flirt en Tirza gaven meer dan 90%
Flandria-kolen in de vroege teelt.

De vroege teelt bloemkool werd gezaaid in
4 cm-perspotten op 8 februari 2019 en uitgeplant op 3 april op een afstand van 70 cm op
53 cm in een zandleembodem. De stikstofbemesting bestond uit 500 kg/ha ammoniumnitraat, toegediend als bandbemesting tijdens
het planten. Later in het groeiseizoen werd er
bijbemest met 500 kg/ha kalknitraat. Na het
planten werden de kolen tot 22 mei afgedekt
met acryldoek. De oogst duurde van 7 juni tot
20 juni, in vier tot zes oogstbeurten.

Zeer vlotte groei

Dankzij afdekking met acryldoek, beregening
en een bijbemesting ontwikkelden de planten
goed met tegen eind mei veel bladmassa. De
koolvorming verliep in goede omstandigheden. We beregenden eenmaal met 20 l/m², op
22 mei. Er traden geen ziekten of plagen op,
ondanks het feit dat er niet werd behandeld.

Alcala (Bejo) oogde heel goed aan de oogst.
Het volumineuze gewas had donkere, grote
en effen bladeren, was heel uniform en goed
zelfdekkend. De kolen waren eerder plat, mooi
wit, fijn en iets minder vast met wat losse
bloemhoofdjes. Na 71 groeidagen gaf dit ras
een goede kwaliteitssortering en kolen van
1,5 kg.
Alston (Sakata) stond er aan de oogst minder
goed bij. Het gewas had eerder kleine en effen bladeren en een gesloten groeiwijze en
was goed zelfdekkend. De kolen vertoonden
af en toe wat losse bloemhoofdjes. Alston had
68 groeidagen nodig en gaf een gemiddeld
stukgewicht van 1,65 kg bij een goede sortering.
Ansari (Syngenta) oogde bij de oogst heel
goed. Het gewas was donker met eerder kleine en minder talrijke bladeren maar toch gesloten, heel uniform en goed zelfdekkend. De
kolen waren hoogrond, mooi wit, heel vast en
bonkig. Het plaatsen in de veilingkist verliep
vlot. Na 73 groeidagen bereikte Ansari een
gemiddeld stukgewicht van 1,41 kg en was de
kwaliteitssortering zeer goed.
Arienzo (Rijk Zwaan) stond er aan de oogst
minder goed en minder uniform bij met effen
en minder talrijke bladeren. Arienzo groeide
gesloten en was minder goed zelfdekkend.
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De kolen waren fijn en vertoonden af en toe
wat losse bloemhoofdjes. Het plaatsen in de
veilingkist verliep moeizaam. Dit ras telde
70 groeidagen en gaf 1,4 kg/kool van goede
kwaliteit.
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Bering (Syngenta) oogde aan de oogst goed,
minder uniform en had bleke, grote en effen
bladeren. Bering groeide minder opgericht en
was minder goed zelfdekkend. De kolen waren
eerder plat, iets minder vast, minder wit en
minder fijn. Dit ras had 68 groeidagen nodig en
behaalde een minder goede kwaliteitssortering met stukgewichten van 1,48 kg/kool.
Flirt (Clause) stond aan de oogst heel goed en
heel uniform op het veld. Het gewas had grote
en gekrulde bladeren. De kolen waren heel vast
en minder fijn. Het plaatsen in de veilingkist
verliep minder vlot. Flirt telde 72 groeidagen
en kende een heel goede kwaliteitssortering
met een gemiddeld stukgewicht van 1,49 kg.

Tabel 1. - Gewas-en koolkenmerken
Ras

Groeiwijze

Aerospace

4,0 c

Zelfdekkendheid

Koolkleur

Koolvastheid

Grofheid

Kistgemak

6,3 abc

7,7 a

8,3 a

7,7 a

8,0

Alcala

6,0 ab

8,0 a

8,7 a

7,3 a

7,0 ab

6,0

Alston

7,0 ab

7,3 a

7,0 a

7,7 a

6,0 abc

7,0

Ansari

7,0 ab

7,7 a

8,0 a

8,7 a

4,7 bc

8,0

Arienzo

7,7 a

4,7 cd

7,0 a

8,0 a

7,3 ab

3,0

Bering

4,0 c

5,0 bcd

4,3 b

7,3 a

4,0 c

7,0

Flirt

6,3 ab

6,3 abc

7,7 a

9,0 a

4,0 c

4,0

Korlanu

6,7 ab

7,7 a

6,7 a

7,3 a

6,7 abc

7,0

SV5777AC

4,0 c

4,0 d

7,7 a

8,3 a

4,7 bc

4,0

Tirza

6,3 ab

6,7 ab

6,7 a

8,0 a

5,7 abc

7,0

Whiton

5,3 bc

4,7 cd

8,0 a

8,7 a

4,7 bc

3,0

6,2

7,2

8,1

5,7

Gemiddelde

5,9

1=

open groei

slecht

geel

los

grof

slecht

5,8

9=

gesloten

goed

wit

vast/gesloten

fijn

goed

Gemiddelden gevolgd door eenzelfde letter zijn niet significant verschillend.

Tabel 2. - Opbrengstresultaten
Ras

50 % oogst (dagen
na planten)

Oogstspreiding
(dagen)

Marktbare
kolen (%)

Aerospace

70

12

Alcala

71

Alston

68

Ansari

73

Arienzo
Bering

Sortering naar aantal marktbare kolen (%)

Extra

I

II

III

94

60

33

6

1

7

97

74

14

11

2

12

86

40

48

11

1

9

98

77

18

3

2

70

12

97

60

25

10

5

68

12

92

35

43

17

5

Flirt

72

9

94

66

25

9

0

Korlanu

71

9

99

64

24

9

3

SV5777AC

66

9

99

20

51

24

4

Tirza

70

10

97

60

35

3

1

Whiton

69

10

98

47

37

14

3

Gemiddelde

70

10

96

55

32

11

2
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Korlanu (Syngenta) oogde bij de oogst heel
goed en uniform. Het gewas had heel donkere bladeren en was goed zelfdekkend. De kolen waren iets minder vast en vertoonden af
en toe wat losse bloemhoofdjes. Na 71 groeidagen was de kwaliteitssortering goed en het
gemiddeld stukgewicht lag op 1,47 kg/kool.
SV5777AC (Seminis) oogde bij de oogst goed.
Het gewas had bleke, grote en effen bladeren,
een open groeiwijze en was minder goed zelfdekkend. De kolen waren heel vast en bonkig
met af en toe wat losse bloemhoofdjes. Het
plaatsen in de veilingkist verliep minder vlot.
Dit ras telde 66 groeidagen en behaalde een
minder goede kwaliteitssortering met een gemiddeld stukgewicht van 1,48 kg.
Tirza (Hazera) stond bij de oogst goed en heel
uniform op het veld. Het gewas had effen bladeren en was opgericht. De kolen waren eerder platovaal, minder wit maar vast. Dit ras telde 70 groeidagen en behaalde een heel goede
kwaliteitssortering met een lager gemiddeld
stukgewicht van 1,35 kg.
Whiton (Sakata) oogde bij de oogst minder
goed. Het gewas had zeer bleke, eerder kleine
en gekrulde bladeren. De planten waren minder goed zelfdekkend. De kolen waren eerder
plat, mooi wit, heel vast en vrij bonkig. Het
plaatsen in de veilingkist verliep minder vlot.
Whiton had 69 groeidagen nodig en behaalde
een goede kwaliteitssortering met een gemiddeld stukgewicht van 1,51 kg.

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

Bericht van 8/11/2019

een grondgebonden ziekte, bijgevolg is het heel belangrijk om voor de
bestrijding ervan ook rekening te houden met de voorgeschiedenis van
het perceel. Stond er in het verleden regelmatig prei die soms aangetast
was door papiervlekkenziekte, dan zal je frequenter moeten behandelen
dan wanneer dat niet het geval was. Werd er de laatste vier tot vijf jaar
geen prei geteeld, dan is de kans op een aantasting klein en mag je een
groter bestrijdingsinterval hanteren.
Ook een goede ontwatering is belangrijk voor de beheersing van papiervlekkenziekte. Waterplassen tussen de rijen kunnen veel sporen bevatten. Zorg daarom voor een goede afwatering van de percelen.
De sterkste middelen tegen papiervlekkenziekte zijn Infinito (1,6 l/ha)
en Prevint of Orvego Star (0,7 l/ha). Ook middelen op basis van mancozeb hebben een werking tegen papiervlekkenziekte en zijn bovendien de
enige middelen met een goede werking tegen Colletotrichum.
De druk van roest blijft nog steeds hoog, ook al zijn de temperaturen
sterk gedaald. Het ras Harston is de beste referentie om op te volgen.
Dat blijft ongeveer het gevoeligste ras. Je bereikt steeds de beste bestrijding door preventief te bestrijden of van zodra je de eerste spatjes
waarneemt. Als roest duidelijk aanwezig is en dus curatief moet worden
bestreden, zal het interval tussen de behandelingen klein moeten zijn
(zeven à tien dagen) en zal je meer behandelingen moeten uitvoeren om
een goed resultaat te behalen.
■
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Vollegrond actueel

Door de vochtige omstandigheden is er grote druk van Septoria.

Opgelet voor Septoria in knolselder

Gedurende de droge zomermaanden is de groei van knolselder trager
verlopen dan normaal. Om toch nog een optimale productie te halen, is
het belangrijk dat de knol nu verder kan doorgroeien. De vochtige weersomstandigheden zijn echter ook gunstig voor de verdere ontwikkeling
van Septoria in knolselder. Bij een zware aantasting van Septoria kan het
blad volledig bruin worden en verdrogen. Het is dus belangrijk om zolang
het gewas groeit, het loof gezond te houden en Septoria te bestrijden.
Voor een goede bestrijding wissel je best af tussen de middelen.
Het is ook interessant om bij de behandeling boor toe te voegen, zeker
nu er veel groei is. Boorgebrek in knolselder kan leiden tot het afsterven van het groeipunt. Maar het kan ook inwendige bruinverkleuring en
meer inwendige holheid veroorzaken, waardoor de opbrengst lager zal
zijn.
Volg ook de weersvoorspellingen goed op. Knolselder verdraagt enkele
graden nachtvorst, maar wanneer het ook overdag blijft vriezen zal er
schade zijn. Tijdig oogsten of afdekken is dan de boodschap.
■

Focus preventief op papiervlekkenziekte
en roest in prei

Door de vele neerslag is er op verschillende velden nu al een zware aantasting van papiervlekkenziekte te zien. Dat is vroeger dan we van de
voorbije seizoenen gewoon zijn. Andere jaren zien we meestal pas zware
aantastingen opduiken in de winter, wanneer het kouder is en het zeer
nat wordt op de velden.
Papiervlekkenziekte moet je preventief behandelen en daarom is het
belangrijk om nu te focussen op het voorkomen van deze ziekte. Het is

Tipburn of binnenbladrand komt dit najaar op veel bloemkoolpercelen voor.

Controleer bloemkool op tipburn

De laatste weken komt tipburn of binnenbladrand voor op veel bloemkoolvelden. In proeven zijn soms verschillen waar te nemen tussen de
rassen, maar dat is niet in alle proeven zo. Giewont is hier gevoelig voor
en is het standaardras in de herfstteelt voor industrie. Gieflor en Durok
zijn ook gevoeliger voor binnenbladrand.
Groeifactoren kunnen aan de basis liggen van het optreden van tipburn.
Een gebrekkige calciumopname, door de droogte, is waarschijnlijk de
oorzaak. Calcium zorgt namelijk voor stevige celwanden. Een correcte
verhouding van calcium en magnesium in de grond zorgen ervoor dat
calcium makkelijker opneembaar is voor de plant. De aantastingen zijn
meestal groter bij vroeg geplante bloemkool op lichte grond dan bij laat
geplante bloemkool op zwaardere grond.
De symptomen van binnenbladrand kunnen evolueren naar secundaire
bacterieziekte en Sclerotinia-aantasting als dat voorkomt op het perceel.
Planten met tipburn worden best niet afgedekt, want dan duw je het rot
op de kool die dan ook aangetast kan geraken.

Team openluchtgroenten

Neerslag werkt aantasting van papiervlekkenziekte in de hand.

PCG, Kruishoutem
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Agenda

PROEFTUINWERKING

Inspiratiesessie ‘Het potentieel van bataat
in de korte keten en biologische landbouw’
– Inagro

Datum: woensdag 4 december, van 13.00 tot 17.00 uur
Locatie: Inagro, Ieperseweg 87, RUMBEKE-BEITEM
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht vóór 25 november via
www.inagro.be/agenda.
Meer info: sophie.waegebaert@inagro.be, 051/14 03 30.
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Bataat of zoete aardappel is een knolgewas dat de laatste jaren aan populariteit wint. Bataat telen kan perfect in Vlaanderen en Nederland, al
brengt het de nodige uitdagingen met zich mee. Het is vaak een zoektocht
naar geschikt plant- en stekmateriaal. Een goede rassenkeuze is belangrijk,
en de teelttechniek is anders dan bij de klassiekere teelten. Leer, denk en
discussieer mee tijdens deze interactieve inspiratiesessie waarop het PCG
en Vives Hogeschool hun onderzoek toelichten.

Praktisch

Programma

- 13.00 uur: Ontvangst
- 13.30 uur: Verwelkoming
• Het potentieel van bataat, S. Waegebaert (Inagro)
• Zoektocht naar geschikt en gezond plantgoed,
A. Dewitte (Vives Hogeschool)
• Teelttechniek, rassenkeuze en consumentenonderzoek, A. Tack (PCG)
- 14.15 uur: Koffiepauze
- 14.30 uur: Inspiratie- en brainstormsessie rond de mogelijkheden en
knelpunten van de teelt van bataat. Plenaire discussie en samenvatting.
- 17.00 uur: Netwerkmoment met verrassende bataathapjes.

VAKGROEPWERKING & STUDIEKRINGEN
BOERENBOND

Antwerpen

MEERLE (Antwerpen Aardbeientelers), dinsdag 26 november 19.00 uur,
Proefcentrum Hoogstraten, Spuittechniek en EVA app, K. Ruysen.

Oost-Vlaanderen

BEVEREN-WAAS (Wase Tuindersgilde), donderdag 28 november
19.30 uur, De Rode Poort, Toelichting MAP6, T. De Keukelaere.

■

Fytolicentie
behalen
P1: Assistent professioneel gebruik (16 uur) – 75 EURO
Locatie

Lesdagen - dagcursus

Vrasene

11 & 12 dec

Zoutleeuw

26 nov & 3 dec

Hoogstraten

2 & 3 dec

P2: Professioneel gebruik (60 uur) – 150 EURO
Locatie

Sector

Lesdagen - dagcursus

ANTWERPEN
Geel

Akkerbouw, grove groenten, ruwvoeders

ma & woe

20/11 – 5/02 AVOND

Hoogstraten

Glasgroenten, aardbeien

di & do

05/12 – 21/01

Oostmalle

Tuinaanleg, groenvoorziening

ma & woe

13/11 – 16/12

Akkerbouw, grove groenten, ruwvoeders

ma & woe

04/12 – 22/01

Fruit

di & do

12/12 – 28/01

Oudenaarde

Akkerbouw, grove groenten, ruwvoeders

ma & woe

25/11 – 13/01

Destelbergen

Sierteelt

di & do

14/01 – 18/02

Akkerbouw, grove groenten, ruwvoeders

di & do

03/12 – 21/01

VLAAMS-BRABANT
Tienen

LIMBURG

Sint-Truiden

Roeselare

Met steun van

015964

WEST-VLAANDEREN

130893M103091

OOST-VLAANDEREN

Oogst kennis

 agrocampus.be  info@agrocampus.be  016 28 61 10
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