VIRUSsymposium
Nabeschouwingen - VIRUSsymposium – een groot succes!
Afgelopen woensdag mochten wij u verwelkomen in het Abe Lenstra stadion
voor het VIRUSsymposium. Bedankt dat u hier met grote getale aanwezig was!
In dit bericht kort de highlights van het symposium.
Basics Virusoverdracht
Martin Verbeek van de WUR nam ons mee in het verhaal rondom virus en de
toenemende luizendruk. Door de zachte winters hebben we meer last van bladluizen. Deze luizen slaan bij hoge temperaturen in de winter de wintercyclus
over, met als gevolg een vroegere en snellere bladluisontwikkeling. Verspreiding
van Y-virus vindt in de meeste gevallen eerder plaats dan je verwacht.
Keuring en nacontrole op virus
De NAK, gepresenteerd door Jan Eggo Hommes, liet weten dat er afgelopen
seizoen 25% van de pootaardappelen in de nacontrole in klasse verlaagd zijn
als gevolg van Y-virus. Dit betekent dat er in het uitgangsmateriaal voor komend
seizoen een grote kans is op besmette knollen.
Het advies vanuit de NAK is dan ook om op tijd te selecteren en dit regelmatig
herhalen. Eén keer selecteren is, ook voor geoefende selecteurs, niet voldoende
aangezien er maar 60 tot 70% van de besmette planten zichtbaar is.
De winst begint bij een goede verdediging
In de ban van een voetbalwedstrijd, namen Harm Steenhuis (HZPC) en Tjalling
Douma (Agrico) de aftrap na het stampotbuffet. Samen lieten ze zien dat beide
handelshuizen actief zijn met het kweken van nieuwe rassen rondom virus.
Nieuwe rassen worden getoetst en beoordeeld in het veld. Op basis hiervan
maken ze de raseigenschappen inzichtelijk. Harm en Tjalling benadrukten nog
om eens een praatje te maken met je buurman/buurvrouw. Weet wat er op
naburige percelen speelt, zodat je hier op in kan spelen met je selectie en
bespuitingeb tegen luis.
Werking middelen en strategie 2019
Het vierde onderwerp van de avond was weggelegd voor Gerbert Barneveld die
namens Holland Fyto de middelen en strategie voor komend jaar benoemde.
Als pootgoedtelers moet je de Champions League willen spelen en gaan voor
kwaliteit! De basis hiervoor is het gebruik van minerale virusolie.
Een combinatie minerale virusolie, Prolong XP en een pyrethroïde beperkt de
virusoverdracht het beste!
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen
George Pars Graanhandel:

info@parsgranen.nl
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