Gewasbescherming eetbare bloemen
Monitoring van ziekten, plagen
en nuttigen
De teelt van eetbare bloemen kan tijdens de
zomerperiode in openlucht, maar om de
teeltperiode te verlengen worden deze ook
onder bescherming geteeld. Een warmer klimaat, en in tegenstelling tot de buitenteelt
vaak ook afwezigheid van spontaan voorkomende nuttigen, resulteren in een grotere
plaagdruk. In serres of tunnels krijgen we
vaak af te rekenen met veel voorkomende
plagen als bladluis, witte vlieg, trips, spint…
maar ook slakken en rupsen kunnen voor
productieverlies zorgen. Niet alleen plagen,
maar ook ziekten als meeldauw, Botrytis,…
kunnen de planten belagen. In openlucht kan
er slechts beperkt ingespeeld worden op de
klimaatomstandigheden en komen vaak meer
ziekten voor dan onder bescherming.
Om te weten welke insecten of schimmels
zich op de planten bevinden is monitoring
essentieel. Op regelmatige tijdstippen een
steekproef nemen en enkele planten bekijken is zeker aan te raden. Daar vaak enkel
de bloemen worden gecommercialiseerd,
kan bij het blad een zekere schadedrempel
wel getolereerd worden.

Biologische en chemische
bestrijding
Wanneer een zorgvuldige monitoring uitgevoerd wordt, zal sneller kunnen ingegrepen
worden. Hierdoor wordt de kans vergroot
om met biologie aan de slag te gaan in plaats
van met chemie wanneer het over plagen
gaat. Ook bij ziekten kan de chemie even
uitgesteld worden wanneer nauwlettend in
de gaten gehouden wordt wat er gaande is in
het gewas. Zo kan het klimaat in een serre
gestuurd worden en kan de eerste aantasting
verwijderd worden, alvorens deze kans krijgt
tot uitbreiding.

Lieveheersbeestjes helpen bij de luisbestrijding
in de buitenteelt van kommerkommerkruid /
bernagie (Borage)

Vraatschade door rupsen aan bloem en blad
van Oost-Indische kers (Tropaeolum)

Wanneer dan toch overgegaan wordt op het
gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, is het aangewezen om na te gaan
of de middelen toegelaten zijn voor de specifieke toepassing via www.fytoweb.be. In de
teelt van bijvoorbeeld roos als eetbaar product, kan een insecticide, een slakkenmiddel
en een herbicide worden gebruikt.
Biotelers dienen uiteraard aan een extra
wetgeving te voldoen. Niet alleen Fytoweb
(dosering en erkenning in de teelt) is te
raadplegen, maar ook of de actieve stof erkend is in biologische teelt. Aan de hand van
Tabel 4 van Bio En De Wet – Plantaardige

Productie (Bioforum) kan dit afgetoets worden. Een lijstje van bio-erkende middelen is
tevens terug te vinden op fytoweb: (http://
fytoweb.be/nl/handleiding/
gewasbescherming/lijstgewasbeschermingsmiddelen-toegelatenvoor-biologische-landbouw).
Doordat slechts een heel beperkt aantal gewasbeschermingsmiddelen een toelating hebben in deze teeltgroep, is men dan ook genoodzaakt om zoveel mogelijk beroep te
doen op bestrijding door natuurlijke vijanden
en klimaatsturing.
Sluipwespen:

Encarsia formosa
Eretmocerus eremicus

Kever:

Delphastus catalinea

Sluipwespen:

Aphidius colemani
Aphidius ervi
Aphelinus abdominalis

Galmug:

Aphidoletes aphidimyza

Spint

Roofmijt:

Phytoseiulus persimilis

Trips

Roofmijten:

Amblyseius swirskii
Neoseiulus cucumeris
Amblydromalus limonicus

Witte
vlieg

Bladluis

Tabel: Een overzicht van een aantal veel voorkomende plagen en hun bestrijders

Voor de teelt van roos als eetbare bloem kan je
enkele middelen terugvinden op fytoweb

Voor meer informatie over het gebruik van
deze bestrijders en de mogelijkheden in uw
teelt of gewas, neem contact op met uw teeltadviseur, leverancier van biologische bestrijders (Biobest of Koppert) of een medewerker van het proefcentrum (PCG of PCS).

Maximale Residulimieten (MRL)
Gezien we hier met eetbare bloemen te maken hebben, dient de EU-residuwetgeving
met betrekking tot de maximale residulimiet
(MRL) te worden nageleefd. Voor eetbare
bloemen moeten actieve stoffen voldoen aan
de MRL’s die gelden voor basilicum. Voor
elke combinatie gewas – actieve stof vind je
de overeenkomstige MRL-waarde waaraan
het product moet voldoen:
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eupesticides-database/public/?
event=pesticide.residue.selection&language=
EN
Deze fiche is opgemaakt in het kader van het PDPO III-project ‘Eetbare bloemen: sierlijk én smakelijk!’.
Europees Landbouwfonds voor PlaƩelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn plaƩeland

