INHOUD STUDIEDAG

De teelt van vruchtgroenten onder
glas wordt vandaag geconfronteerd
met grote uitdagingen, niet in het
minst met nieuwe, maar ook reeds
langer gekende ziekten en plagen.
Tijdens deze studiedag delen exper-
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ten uit België en Nederland hun
kennis hieromtrent met u. Extra aan-

dacht

wordt

geschonken

aan
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resistentiemanagement waarbij experten uit de fytoindustrie het correct
gebruik van hun middelen toelichten.

Verder komt u via een reeks demon-

Ziekten en plagen in vruchtgroenten
onder glas:
“Van monitoring tot resistentiemanagement”

straties meer te weten over de
nieuwste ontwikkelingen rond identificatie en monitoring van ziekten en
plagen.
Een overzicht van de studiedag
vindt u op de achterzijde.
Deze studiedag is een samenwerking
tussen:

Inschrijven kan via 015 30 00 60 of via info@proefstation.be vóór 12 oktober.
Deelname is gratis voor leden van de betrokken proefcentra en van de gebruikersgroepen.
Niet-leden kunnen inschrijven door storting van 100€ op rekeningnummer
IBAN BE92 7332 3810 5223
met BIC-code KREDBEBB van PSKW met vermelding van hun naam.

Met financiering door het fonds voor Landbouwkundig Onderzoek van het IWT in het kader van het project “Beheersing van
Tuta absoluta in de Vlaamse tomatenteelt”.

PROGRAMMA
09.30u Ontvangst
10.00u Verwelkoming
Maarten De Moor, LAVA
Wanneer wordt een plaag een pest?
Rob Moerkens, PCH
Didymella bryoniae (Mycosphaerella)
in komkommer
Rudi Aerts, KULEUVEN
De galmug Aphidoletes aphidimyza,
de basis van luisbestrijding?
Jeroen Van Schelt, Koppert
Tripsbestrijding in paprika:
dege nerans-nutrimite strategie
Sam Gui, Biobest
Speeddate demo’s
12.20u Broodjeslunch
13.00u Start demomarkt
14.00u Resistentiemanagement van theorie
tot praktijk
Steven Van Pottelberge, Belchim
Etienne Elpers, Bayer CropScience
Jan-Dries Luijks, DuPont
Rien Bos, Dow AgroSciences
15.00u Pauze
15.30u Tuta absoluta getemd!
Els Berckmoes, PSKW
Agrobacterium, niet elke wortel even
gek
Lien Bosmans, Scientia Terrae
16.30u Slotwoord & afsluitende drink
Raf De Vis , PSKW

Wanneer wordt een plaag een pest?: De complexe verhouding
van aanwezige nuttigen en plagen in de serre bepaalt of een plaag
uit de hand loopt of niet. Tijdens deze presentatie wordt er dieper
ingegaan op de populatie-ecologie in een serre en wat dit concreet
betekent voor de biologische bestrijding. Zo wordt monitoring nog
relevanter.
Didymella bryoniae (Mycosphaerella) in komkommer: Didymella
bryoniae vormt al vele jaren één van de belangrijkste problemen in de
komkommerteelt. Tijdens deze presentatie vertelt Rudi Aerts u meer
over de huidige kennis rond Mycosphaerella.
De galmug Aphidoletes aphidimyza, de basis van luisbestrijding?
De larven van de galmug Aphidoletes aphidimyza eten bijna alle bladluissoorten. Hoewel de galmug een
“oude bekende“ is, ontdekken we nog steeds nieuwe mogelijkheden. De onderzoeksresultaten van de laatste
jaren in het lab en in het veld worden op een rijtje gezet. Aan de hand hiervan wordt een nieuw perspectief
voor bladluisbestrijding in de praktijk geschetst.
Tripsbestrijding in paprika: de degenerans-nutrimite strategie: Tijdens deze presentatie komt u meer
te weten over de biologische aanpak van tripsbestrijding in paprika. Door de roofmijt Amblyseius degenerans
extra vroeg in te zetten en bij te voederen met Nutrimite kunnen heel wat preventieve bespuitingen tegen
trips geschrapt worden.
Demomarkt: Tijdens de demomarkt worden er demonstraties gegeven van nieuwe ontwikkelingen op vlak
van IPM voor de teelt van vruchtgroenten onder glas. Maak kennis met de de biofilter voor de zuivering van
spuitrestanten. Of ga zelf aan de slag met een handige monitoringstool, een geautomatiseerde telmethode
voor witte vlieg, een webtoepassing voor residuarm telen en nog veel meer. Je leert ter plekke de nuttigen
van de plagen te onderscheiden.
Resistentiemanagement van theorie tot praktijk: Deze presentatie beantwoordt vragen als “Wat is resistentie en hoe komt het tot
stand?”, “Hoe kan ik als teler resistentie op mijn bedrijf vermijden?”,
“Wat houdt een juist gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen nu eigenlijk in?”. Experts illustreren de antwoorden aan de hand
van de producten Tracer®, Luna® PRIVILEGE, Oberon® en Altacor.
Tuta absoluta getemd! Tuta absoluta bestrijden met een minimum
aan chemische middelen, dit was het doel van het onderzoek dat vier
jaar geleden gestart is. Deze presentatie gaat over het efficiënter
inzetten van Macrolophus, het uitproberen van andere biologische
bestrijders, de koudetolerantie van Tuta en het gebruik van correctiemiddelen.
Agrobacterium, niet elke wortel even gek: Gekke wortels zijn een gekend probleem in de tomaten – en
aubergineteelt. Er bestaan vele verschillende Agrobacteriumisolaten met elk verschillende eigenschappen.
Daarnaast blijkt bestrijding van de bacterie in het irrigatiesysteem niet evident. Wat kan je doen? En wat niet?

