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VOORWOORD
De teelt van besheesters voor de produktie van snijtakken wint de laatste
jaren steeds meer terrein.
Inde bloemsierkunst worden in diverse decoraties bestakken verwerkt.
Hoewel rond Kerstmis devraag naar,het aanbod en de verwerking vandiverse soorten besheesters het grootst is,worden ze ook al invele bloemstukken toegepast zodra de eerste bestakken verhandeld worden.
Behalve vanwege de sierwaarde zijnbestakken voor de bloembinder alsmede
voor deconsument ook nog om een andere reden aantrekkelijk.
Besheestertakken kunnen zonder enig probleem wekenlang bewaard worden
voordat ze in een bloemstuk worden verwerkt.
Door de takken op een schaduwrijke plaats,bijvoorbeeld in vochtige grond,
te steken,het geheel af te dekken met een net (tegen vogels!)entijdens
droogte wat te sproeien,blijvenze tot aan het gebruik in topvorm.
Omdat steeds meer bloementelersgeïnteresseerd zijnin de teelt van besheesters en omdat de teelt hiervan voor velen nog onbekend terrein is,
wordt in deze brochure een zestal besheesters nader bekeken, in de hoop
dat men meer vertrouwd raakt met de teelt van deze groep gewassen.
Van uitermate groot belang is een juiste sortimentskeuze. Soortecht materiaal iseen eerste vereiste.
Medewerking aan het samenstellen van deze brochure is verleend door:
Proefstation voor deBoomteelt te Boskoop
Ing. G. Fortgens (sortiment)
Consulentschap voor de tuinbouw Aalsmeer-Utrecht
- Ing.O.H.M.G. Ruijs (bodem en bemesting)
- J. Tj.de Jong (gewasbescherming en onkruidbestrijding)
- Administratie (typewerk en lay-out)
Ikhoop dat deze brochure voor de beginnende besheesterkweker tot ondersteuning mag zijnen dat zijdie reedsmeer ervaring hebben hun kennis
hieromtrent kunnen vergroten.

Ing.A.J. van den Berg

Bestakken van Ilex

vertioillata

ILEX VERTICILLATA
1.Familie en herkomst
Ilex verticillata vindt zijnoorsprong in Noord-Amerika enbehoort tot de
familie van de Aquifoliaceae, ofwel de hulstachtigen. Vanhet geslacht
Ilex -waarvan ongeveer 300soorten bekend zijn- zijninMidden-Europa circa
twintig soorten voldoende winterhard.
Demeest bekende is Ilex aquifolium, die bijnain geheel Europa istevinden.
Bijnaalle soorten,variëteiten en cultuurvormen worden gekweekt om hun
mooie en vaak inkleur variërende bladeren,al of niet met fraai gekleurde
besvormige vruchten. Ilex aquifolium isaltijd bladhoudend.
BijIlex verticillata,een bladverliezende beshulst,bepalen de schitterend
rode bessen desierwaarde.
Tabel 1.Aanvoer en prijsverloop van Ilex verticillata op de VBA.Prijspeil:
december 1986.Deprijzenzijn,inverband met de vergelijkbaarheid,
vrijgemaakt van de invloed van inflatie met deprijsindex van de
gezinsconsumptie voor werknemersgezinnen (CBS).
Jaar
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Aanvoer
x 1.000 takken

184
144
212
366
342
461
283*1

728
700
1.108
833 *2
1.242

Omzet
x 1.000 qulden

394
291
379
619
705
784
522
937
973
1.327
1.325
1.510

Gemiddelde prijs
ct/tak

214
202
179
169
206
170
184
129
139
120
160
122

*1: Deze afwijkende lage aanvoer in 1981 is toe te schrijven aan de toenopgetreden strenge voorjaarsnachtvorsten. Op veel plaatsen zijntoen de
pasuitgelopen zijscheuten bevroren.De takken hebben zich daarna niet
ofnauwelijks hersteld.
*2: De relatief lage aanvoer in 1985 isdeels een direct gevolg geweest van
de strenge winter 1984/1985 toen bijveel struiken het éénjarige hout
isbevroren,zodat in 1985 zich geen bestakken konden ontwikkelen en
deels vanwege deminder goede vruchtzetting als gevolg van het slechte
weer.

Figuur 1.Aanvoerpatroon en gemiddelde prijsper maand; als voorbeeld 1986
(VBA)

600 -,
ct/tak
• 200

500 S
•=aantal takken
= gemiddeldeprijs

- 150

400

300
100
200-

50
100-

sept.

okt.

nov.

dec.

jan.

Tabel 2.Aanvoer en gemiddelde prijsper maand,behorende bijfiguur 1

Maand

A anvoer
X 1.000 takken

januari
september
oktober
november
december

0,7
10
266
403
563

Gemiddelde
prijsct/tak

148
189
93
114
139

2. Produktiecyclus
Evenals bijvoorbeeld Forsythia, is de teelt van Ilex verticillata tweejarig.
Uitgaande van afgeoogste struiken groeien het eerste jaar na deoogst éénjarige takken.Aan deze takken ontwikkelen zich in het tweede groeijaar
zijscheuten,waaraan indatzelfde jaar bloem- en besvorming plaatsvindt.
De taklengte wordt eigenlijk bepaald inhet eerste groeijaar. Desondanks
kan de tak inhet tweede groeijaar door "rekking" circa 5à 10 centimeter
langer worden.De takken kunnen dus om de twee jaar worden geoogst (geknipt).
Om besval zoveel mogelijk tevoorkomen moeten de takken voorzichtig worden
geknipt,machinaal oogsten isdaarom nietmogelijk.
Nadat de takken geknipt zijnworden ze inde schuur op lengte en kwaliteit
gesorteerd en daarna gebost; 5 (grote)of 10 (kleine)takken perbos.
Dode takjes,indien aanwezig,moeten verwijderd worden.
Zowel voor als na het veilingklaar maken komen de takken inemmers met water
testaan.
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Alle takken van Ilex v/erticillatadienen zonder blad op de veiling aangevoerd teworden.
Om eventuele beschadigingen, maar vooral om besval tijdenshet transport
tegen tegaan ishet aan te bevelen om de geboste takken te voorzien van
een plastic hoes.
Het knippen van debestakken vindt hoofdzakelijk in de maanden november en
december plaats.
3.Grond en bemesting
Ilex verticillata verlangt een goede humusrijkeen vochthoudende grond.
Met name veengrond isbijzonder goed geschikt voor deze teelt.Ook op opdrachtige humeuze zandgrond blijktmen met succes deze besheester te kunnen telen.
Kleigrond isongeschikt.
Het vochthoudendeenopdrachtige vermogen van de grond speelt een uitermate
belangrijke rol bijde vruchtzetting (besvorming).Wanneer de grond niet voldoende vochtig
is,vallen de pas gevormde besjes gemakkelijk af.Men kan
de teelt van Ilex verticillata enigszins beschouwen als een grondgebonden
teelt.
Een bemesting met stalmest is algemeen gebruikelijk.Een stalmestgift van maximaal 330kg per 100m2 vindt plaats bijstruikendieéénjarige takken moeten
maken,met andere woorden tussen het afgeoogste gewas.
Inhet tweede groeijaar wordt dan niet bijgemest.Sommige telers geven om de
vier jaar nahet oogsten van het gewas een stalmestbemesting.
Nadat de takken voor de eerste keer geoogst zijn-dus na twee jaar -wordt er
bijgemestmet 10kg 12+10+18 per 100m2 om weer een goede groei tekrijgenvan
het éénjarige hout.
Inhet tweede groeijaar isde kunstmestgift aanzienlijk minder: 3tot 5kg
12+10+18 per 100m2 isdan voldoende.
Wanneer men wilweten hoe de voedingstoestand in de grond isen hoeveel er
eventueel aan (extra)meststoffen moet worden toegevoegd, ishet verstandig
een grondmonster (vollegronds-onderzoek) van het perceel te laten nemen.Bij
voorkeur in demaanden november en december van percelen met gewassen die in
het voorafgaande groeiseizoen éénjarig hout hebben gemaakt.
4. Sortiment
Van debladverliezende beshulst Ilex verticillata bestaan zeer veel typen,
omdat ze vroeger steeds uit zaad werden vermeerderd. Deze typen verschillen
alle in groeiwijze,besgrootte en hardheid van de bessen en inmindere mate
in kleur.Voor de teelt van snijtakken zijnechter niet alle herkomsten geschikt.
Gelukkig ismen opeen gegeven moment (meer)gaanselecteren op ondermeer goede
vruchtbaarheid en harde bessen.
Een bekende en zeer goede grootvruchtige selectie isde cultivar 'Oosterwijk'.
Deze cultivar heeft harde(re)bessen en een goede vruchtdracht.
5.Mannelijke en vrouwelijke planten
Wanneer men het voornemen heeft om met de teelt van Ilex verticillata tebeginnen moet de teler er op bedacht zijndat Ilex verticillata tweehuizig is.
Dit houdt indat demannelijke en de vrouwelijke bloemen niet op één plant,
maar op verschillende planten voorkomen.De planten zijndus ofmannelijk of
vrouwelijk.De vrouwelijke exemplaren leveren uiteraard debessen.
Voor een goede bestuiving en besbezetting ishet noodzakelijk dat bijiedere 10
tot 15vrouwelijkeplanten,één mannelijk exemplaar wordt geplant.Het is aan
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bestuiving

te raden demannelijke exemplaren gelijkmatig over het perceel te verdelen.
Dm een optimale bestuiving tijdensde bloei te verkrijgen worden bijenvolken
inhet perceel geplaatst.
Het herkennen van mannelijke planten
Mannelijke planten zijnmoeilijker teherkennen dan men wel denkt. Tijdenshet
groeiseizoen hebben zewat roodachtig blad.Wanneer men mannelijke exemplaren heeft met groen blad isdit het verkeerde soort (type).
De vrouwelijke exemplaren hebben tijdenshet groeiseizoen groen blad.
Als debessen eenmaal gevormd zijnisdeherkenning uiteraard wat gemakkelijker.
Als teler van bestakken van Ilex verticillata ishet herkennen vanmannelijkeen vrouwelijke planten geen alledaagse noodzaak.Dit gaat wel een rol
spelen bijhet vermeerderen en (ver)planten van jonge struikjes.Bijaankoop
van plantmateriaal ishet verstandig om met de leverancier af te spreken
dat hijdemannelijke struiken bijvoorbeeld voorziet van een label.
Wanneer de struiken eenmaal op het produktieveld zijnuitgeplant ishet
herkennen vanmannelijke planten niet meer zo nodig en ook niet zomoeilijk.
Bijhet oogsten van de vrouwelijke bestakken laat men demannelijke,niet
besdragende,struiken ongemoeid. Wanneer deze na verloop van jaren te
groot worden kanmet behulp van de snoeischaar regelend worden opgetreden.
Door het ongemoeid laten van demannelijke struiken wordt een hoge(re)
stuifmeelproduktie gerealiseerd, hetgeen het bestuivingseffect vergroot.
6. Vermeerdering
Zomerstek
Demeest gebruikelijke methode om Ilex verticillata tevermeerderen is door
middel van zomerstek indemaanden juni/juli.De eindknop isnog niet
gesloten en debladeren zijnnog niet geheel uitgegroeid, maar hebben wel
de normale bladkleur.Het isniet noodzakelijk om alleen stilstaande toppen
te nemen,omdat ook de groeiende scheuten nog redelijk goed bewortelen.
Men maakt stek van éénjarig hout,dus de scheuten die groeien na de oogst
van de bestakken.Het beste kunnen stekken worden genomen van geselecteerde
struiken,waarvan de besdracht goed is.
Dit betekent dat de struiken waarvan men later wil gaan stekken,geselecteerd en gemerkt moeten worden in het jaar waarin debesvorming plaatsvindt.
Het isniet raadzaam om van besdragende takken stek tenemen.Er kan dan
pas omstreeks augustusworden gestekt,waardoor de plantjes vaak te klein
blijvenen er problemen met de overwintering kunnen ontstaan.Wanneer men
tóch wil stekken van besdragende struiken wordt aangeraden om stek onderuit deplanten te snijden.De takken zijndaar dunner en nog niet te veel
verhout. Stek nemen van éénjarig hout heeft echter steeds de voorkeur.
S t e k

snijden

Bijsterk drogend weer kan het beste inde vroege morgenuren stek worden
verzameld, omdat de planten gedurende de nacht weer voldoende vocht hebben
opgenomen.
De voor stek geschikte scheuten worden zo snel mogelijk verzameld in plastic
zakken die van tevoren aan debinnenkant iets zijnbevochtigd.
Tijdenshet stek knippen moet erop worden gelet dat demet stek gevulde
plastic zakken niet inde zon komen te liggen.
De temperatuur in de plastic zak loopt dan zeer snel op,waardoor het stek
gaat broeien en later niet meer voldoende bewortelt.
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Indeschuurwordthetverzameldemateriaalmetbijvoorbeeldeengieter
vochtiggemaaktenineendunnelaaguitgespreidtussenplastic folieof
vochtigekranten.Ditvoorkomtuitdrogingenheeftdaardooreenpositieve
invloedopdebeworteling.
Ooknumoeteropwordengeletdatdetemperatuuronderhetplasticfolie
ofdevochtigekrantennietstijgtwanneerditdoordezonzouwordenbeschenen;niettedichtbijhetraamleggen.
Doordestekkendirecttemaken (oplengtetesnijden)enzosnelmogelijk
testekenenaftedekkenmetplastic foliewordteengoedebeworteling
bevorderd.
Doordathetstekspoedigineenomgevingkomtmeteenhogerelatieveluchtvochtigheid treedtweinigofgeenvochtverliesopenblijfthetingoede
conditie.
S t e k l e n g t e

en

s t e k m e d i u m

Meteenscherpmeswordthetstekzodanigaangesnedendatdebasisjuist
ondereenknoopkomtteliggen.
Erisnamelijkgeblekendatindeweefselsboven,maarvooralondereen
knoopgemakkelijkerwortelswordenaangelegd danopdestengeldelentussen
deknopen.
Debasisvanhetstekmagnooitpuntigwordenaangesneden.Hetondereind
looptdantedunuitengaatdaardoorgemakkelijktotrottingover(puntrot);dushorizontaalaansnijden.
Alssteklengtewordtongeveer 10cmaangehoudenofweldriebladparen.Als
debladerenerggrootzijnkunnenzewordengehalveerd,maarbijvoorkeur
laatmenzeintact.
Hetonderstebladpaarwordtverwijderdendebasisvanhetstekwordtoppervlakkigeenzijdigverwondomdewortelvormingtebevorderen.
Meestalbewortelenstekkenuithetmiddelstedeelvaneenscheuthetbeste.
Gewoonlijkwordenbijhetmakendezachtetopjesvandestekkenafgesneden.
AlsgroeistofkanRhizoponAAl?ówordengebruikt.
Nadathetstekgemaaktiskunnendeverwondeondereindentevensbehandeld
wordenmetCaptanstuifpoeder 10?ó(schimmelbestrijdingsmiddel).Destekken
wordenovereenlengtevan3à4centimeter inditpoedergestoken;de
overtolligeCaptanwordthiernaafgetikt.
HetiszeergoedmogelijkomCaptanstuifpoeder temengenmetdetegebruikengroeistof.
Wanneerstektegelijkmetgroeistoffen inpoedervormenmeteenschimmelbestrijdingsmiddelwordtbehandeld,moetendebeidebestanddeleneerstworden
gemengd.
Erwordtdaneenbepaaldegewichtshoeveelheid groeistofgenomenvande
dubbele concentratie
danisvoorgeschreven.Dezewordtmeteenzelfdegewichtshoeveelheid vanhetbestrijdingsmiddelgemengd.
Doordemengingwordtdeconcentratievandegroeistofteruggebrachttot
dehelft (=devoorgeschrevenconcentratie)endestekpuntenwordentevens
beschermd tegeneenschimmelaantasting.
VoorIlexverticillatawordtRhizoponAAl?óvoorgeschreven.Wanneerdeze
groeistofgemengdwordtmetCaptanstuifpoederdanmoetengelijkegewichtshoeveelhedenvanhet tweeprocentige
RhizoponAAenCaptanstuifpoederwordengemengd.Inditmengselwordendestekkengedooptalvorenszeinhet
stekmediumwordengestoken.
Alsstekmediumwordteenmengselgebruiktvanturfmolmenrivierzand inde
volumeverhouding van2:1of3:1.
Hetstekkanineenkasofbakwordengestoken.Iniedergevalonderdubbel
glasofonderglasenplastic.Binnendriewekenkunnendestekkenbeworteldzijn.
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V e r z o r g i n g

van

het

stek

na

het

steken

Vooralgedurendedeeerstedagenmoeteropwordengeletdatdeluchtvochtigheidhooggenoeg is.Wanneerhetplasticofhetglasbovendestekken
gaat"zweten",datwilzeggenalserveelcondensdruppelsaandeonderkant
vanhetplasticofhetglashangen,isdeluchtvochtigheid hooggenoeg.
Gedurendedezomerisdetemperatuur indekasenindebakmeestalvoldoendehoog.Detemperatuurwaarbijdebewortelinghetbesteverloopt,kan
wordengesteldop18tot20C.Bijhogeretemperatuurschermen.Ongeveer
tweekeerperweekmoetdestekbakwordengelucht.Ditheefttotdoelom
destekkenwattelatendrogen,waardoordeaantastingvanschimmelswordt
tegengegaan.TevenskanhetstekdangecontroleerdwordenopBotrytis
(smucht).Aangetastebladerenofgeheleaangetastestekkenmoetenworden
weggenomen.BijeenBotrytisaantasting ishetraadzaamomtestuivenmet
thiramstuifpoederomeenverdereuitbreiding tegentegaan.Vóórhet
stuivenlaatmenhetgewaseerstopdrogen;daarnawordthetweerafgedekt.
Ookhetstekmediummoetvoldoendevochtigzijn.Bijstekkeninkistenisde
telermobielerenkandekas,respektievelijk debak,meerderekerenworden
gebruikt.Wanneerhetstekisbeworteldwordthetafgehardenbuitenineen
koudebakuitgeplantofhetblijftindestekkistindebakstaanteroverwintering.Inhetvoorjaarwordendeplantjesophetproduktievelduitgeplantopeenplantafstand van50x50cm.Nadevolgendewintermoetende
struikjeswordenteruggesnoeid op4of5ogen.
S t e k k e n

onder

w a t e r n e v e l

Zomerstekdataandewortelwordtgebrachtineenkasmeteenwaternevelinstallatiewordtnietafgedektmetplastic folieofglas.Onderdewaternevelblijftimmerseenhogeluchtvochtigheid gehandhaafd.Bijdewaternevelmethodewordthetstekenmetnamedebladerenregelmatigmeteenzeerdun
waterfilmpjebedektgehouden.Doordeverdampingvanhetwaterwordtde
temperatuurvanhetbladverlaagd,wanterwordtwarmteaanhetbladonttrokken.Voordathetbladoppervlak droogis,behoortdenevelinstallatie
weeraanteslaan.Vrijalgemeenwordtdenevelinstallatiegestuurddoor
eenelektronischetaster.Zodradetasterdroogis,begintdenevelinstallatietewerken.Isdetaster-endusookhetblad-nat,danisde
installatieautomatischgeblokkeerd.Deplaatsvandetastermoetzodanig
wordengekozen,datdetasterenhetbladvandestekkeninnagenoeg
dezelfdetijddrogen.
Voordelenvanstekkenonderwaternevel
-Debeworteling issnellerenhetpercentagebeworteldestekkenismeestal
hogerdanwanneerhetstekisafgedektmetplastic folieofglas.
-Doorhetspoelendeffectvandenevelwordthetstekminderaangetastdoor
schimmels.
-Controleopschimmelvorming isgemakkelijkensneluittevoeren.
Nadelenvanstekkenonderwaternevel
-Beworteldestekkenmoetenzorgvuldigwordenafgehardomdatderelatieve
luchtvochtigheid indenevelkassteedsopcirca100?ówordtgehouden.
Hetstekisdaardoorergzachtenerkanbladverbranding ontstaanwanneer
hettesnelwordtafgehard.
-Deapparatuurkanonvoldoendenauwkeurigwerken;bijstoringenkanhet
vooralopwarme,zonnige,zomersedagen,moeilijk zijnomdetemperatuur
indenevelkasvoldoendetebeheersenendetelerisdaninéénkeeralles
kwijt.
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7. Teeltwerkzaamheden
Rondsteken en verplanten
Zoals reeds eerder isvermeld groeien bijIlex verticillata de bessen op
hout (zijscheuten)dat in het tweede groeijaar isgevormd. Om een eventuele
doorgroei van deze scheuten tegen tegaan,worden de struiken met éénjarig
hout inhet najaar of in dewinter rondgestoken. Als de struikenwijder
moeten worden gezet,omdat de plantafstand te nauw isgeworden, verplant
men de struiken eveneens in deze periode. Rondsteken en/of verplanten geschiedt alleen bijstruiken met éénjarig hout.
Bijkleine struiken wordt een plantafstand aangehouden van 50 x50cm. Als
ze groter worden iseen plantafstand van 100 x 50of 100 x60cm gewenst.
De afstand waarop de struiken moeten worden geplant,moet eigenlijk zo groot
zijn,dat de éénjarige takken elkaar juist niet raken.De takken moeten
ongeveer 15à 20cm van elkaar blijven.Een veel voorkomende plantafstand
is 100 x100cm.
Sommige telers steken de struiken in het voorjaar rond en/of verplanten dan
de struiken diewijdergezet moeten worden. Anderen geven sterk de voorkeur
aan het rondsteken en/of verplanten inhet najaar of indewinter (januari).
Dit alles is sterk afhankelijk van de grondsoort.
Verplanten inhetnajaarheeft de voorkeur omdat dewortels van de struik
met kluit dan vóór dewinter vaak alweer zijndoorgekiemd.
Het rondsteken en/of verplanten in het voorjaar (eind maart,begin april
als de struiken beginnen uit te lopen)kan wel eens problemen geven.
Vooral als na het rondsteken en/of verplanten een droge periode (zomer)
volgt, isde kans groot dat de pas gevormde besjes er grotendeels afvallen.
Ilex verticillata isdroogtegevoelig. Deze gevoeligheid neemt toe wanneer
in het voorjaar wordt rondgestoken ofverplant.
Vaak isook de groei en de lengte van de zijscheuten minder ofonvoldoende.
Het rondsteken en/of verplanten in het voorjaar of in dewinter is sterk
afhankelijk van de grondsoort en met name het vochthoudend vermogen van de
grond.
Bijhet rondsteken en/of verplanten van de struikeninhet najaar kan de
grond nog goed sluiten.
Vruchtzetting
Tijdensde vruchtzetting, dus direct na debloei,die in juni plaatsvindt,
ishet van uitermate groot belang dat de grond voldoende vochtig is.
Wanneer dit van nature niet het geval is,zal er kunstmatig water moeten
worden gegeven. Zodra de eerste bloemblaadjes vallen,dus alsmen ziet dat
het vruchtbeginsel blijftzitten,moet er (veel)water worden gegeven.Bij
een lange droge periode ishet raadzaam om met het watergeven eerder tebeginnen, zodat de struiken over voldoende vocht kunnen beschikken op het moment
dat zijdit ook werkelijk nodig hebben.
Beregen nooit over het gewas heen,althans niet overdag. Hiermee worden de
bijenverjaagd die juist zo nuttig en noodzakelijk zijnvoor een goedebestuiving.Wanneer men toch over het gewas heen moet beregenen,wordt aangeraden om dit 'savonds of 'snachts te doen.Bijaanwezigheid van eengesloten drainagesysteem (drainage op put)past men nog wel eens de infiltratiemethode toe.Hiermee heeft men onder meer inBoskoop zeer goede ervaringen. Vanafmeiwordt de pomp uitgeschakeld en laat men de drainbuizen
vollopen.Door het hoge slootwaterpeil raakt de grond met water verzadigd
tot circa 40 centimeter beneden maaiveld. Door de capillairewerking van de
grond blijftdeze voldoende vochtig om een goede besdracht tewaarborgen.
Ook tijdenshet uitgroeien van de jonge bessen moet de grond voldoende
vochtig zijn.Indewinterperiode wordt de pomp weer ingeschakeld enwordt
overtollig grondwater tot op 80 cm (draindiepte) weggehaald.
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Vogelafweer
Zodra de bessen omstreeks half september beginnen te kleuren, ishetgewenst om ze tebeschermen tegen vogelvraat.Met name lijsters,merels,koperiwieken,kramsvogels,maar ook fazanten hebben het op de rode bessen van
Ilex verticillata gemunt.
Om de vogels teweren hebben sommige telers een vaste kooiconstructie om de
aanplant laten aanbrengen.
Anderen weer maken gebruik van "losse"netten. Op vaste afstanden zijndan
gecreosoteerde palen aangebracht waar overheen (permanent)ijzerdraad of
kunststofdraad (het zogenaamde "Atlas"draad) isgespannen.De netten kunnen
hier gemakkelijk overheen worden getrokken.Het net moet op ongeveer 1,75 meter
hoogte worden aangebracht,zodat er gemakkelijk onder kanworden gewerkt.
Wanneer men geen kooiconstructie heeft of niet met netten werkt,kan worden
getracht om de vogels zoveel mogelijk uit debuurt van debessen tehouden,
door het gewas tebespuiten met Mesurol spuitpoeder (50?ó)in een concentratie van 100gram spuitpoeder per 100 liter water.Herhalen van een
bespuiting isvaak gewenst of zelfs noodzakelijk.
Mesurol neemt deeetlust van vogels weg. Het heeft een "repellent-effect"
ofwel een eetlustbedervende werking.
Wanneer devogels ineen bepaalde tijdtekort aan voedsel hebben,worden de
bessen van Ilex verticillata gegeten en heeft een bespuiting met Mesurol
geen enkel effect meer.Dit laatste is vooral het geval alsde grond
bedekt ismet sneeuw.
Met een bespuiting alleen neemt men wel een groot risico.Door het optijd
aanbrengen van vogelnetten ofdoor gebruik temaken van een vaste kooiconstructie kan een aantasting door vogels worden voorkomen.Meestal brengt
men de netten aan op het moment dat debessen gaan kleuren (omstreeks half
september). Een vogelplaag treedt meestal zeer plotseling op en kan in een
zeer korte tijdeen prachtig met bessen bezet perceel volledig ruïneren.
8. Oogst
Wanneer debessen goed op kleur zijn (oktober/november) kanmen beginnen met
het oogstenvande takken.Tot ongeveer half december (kerst)en soms tot
begin januari worden er takken geoogst.
Bijhet oogsten kunnen twee snijhoogtenworden aangehouden:
- tot op ongeveer 2cm boven het oude hout.Na hergroei ontwikkelen zich
veel,maar wel korte takken;
- tot op het oude hout.Na hergroei ontwikkelen zich minder takken,maar
deze zijnwel zwaarder.
Vorstgevoeligheid
De bessen kunnen ongeveer 4 tot 6 graden vorst verdragen.Het is dus beslist
noodzakelijk dat de takken geoogst zijnvoordat strenge vorst wordt verwacht.
Desondanks kijktiedere Ilex verticillata-teler vol verwachting uit naar de
eerste nachtvorsten. Een paar lichte nachtvorsten bevorderen debladval,
hetgeen later bijdeverwerking van de takken veel handarbeid (en tijd)bespaart. Bovendien worden de bessen harder na een paar nachten met lichte
vorst.De afgeoogste struiken kunnen webeschrijven alswinterhard. Het
uitvalspercentage isnihil.Alshet afgeoogste gewas in het voorjaar is uitgelopen en er treedt vrijstrenge
nachtvorst op,dan sterven de juist
ontwikkelde scheuten af,maar er treedt weer vrij snel herstel op,waardoor
er toch nog voldoende takken op de struiken groeien.
Inhet tweede groeijaar alsde zijscheutvormingplaatsvindt,is Ilexverticillata zeer gevoelig voor nachtvorsten in het voorjaar. Zijscheuten die
door nachtvorst zijnbeschadigd herstellen zich dan niet meer of vrijmoeilijk.
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Ontbladering door afbroeien
Wanneer de takken,als de bessen goed gekleurd zijn,worden geoogst,bevatten zenog zeker 80à90?óblad.Dit blad moet worden afgeplukt,hetgeen
erg veel tijd(arbeid)kost.Bijde eerste lichte nachtvorsten valt er al
veel blad af.Wanneer de takken geschikt zijnom vroeg teoogsten (als de
bessen voldoende gekleurd zijn),kan het blad er ook worden afgebroeid.
Meestal begint men hiermee omstreeks half oktober.
Bijdeze methode worden de afgeoogste takken vochtig gemaakt en afgedekt
met plastic.Het beste resultaat wordt verkregen wanneer men dezehandeling toepast ineen verwarmde ruimte;het liefst ineen verwarmdekas.
Een ruimtetemperatuur van circa 20°C isideaal.
Nadat eerst een laag plastic op de grond isgelegd worden de takken hier
opgestapeld en nat gemaakt.Daarna wordt het geheel met plastic folie
afgedekt. Indepraktijkwordt zowelwit als zwart plastic gebruikt.
Na ongeveer eenweek wordt het plastic verwijderd;het blad valt er dangemakkelijk af.Gedurende de periode dat de takken onder het plastic liggen,
worden ze regelmatig gecontroleerd op smucht (Botrytis).
Een schimmelaantasting komt echter zelden voor.Wanneer men uitgaat van
de juiste selectie (harde bessen!)dan behoeft men hiervoor ook niet zo
bang tezijn.
Nadat alle bladeren zijnafgeschud worden debestakken op lengte enkwaliteit gesorteerd en veilingklaar gemaakt.
9. Chemische onkruidbestrijdinq
Eenjarige zaadonkruiden kunnen gedurende het voorjaar en inde zomerbestreden worden met het bodemherbicide simazin (Gesatop 50%).
Toepassen oponkruidvrije grond.
Als simazin gespoten wordt moet de grond vochtig,vlak en geslotenzijn.
De concentratie van de hoeveelheid simazin isalsvolgt:
- veengrond: 1,5 - 3kg per ha.
- zandgrond: 1kg per ha en op kleigrond (mocht hier toch de teelt van
Ilex verticillata plaatsvinden) 2kg per ha.
Inhet najaar (na 1november)geen simazin meer gebruiken.De bestrijding
van de bestaande jonge onkruiden wordt dan snel minder,terwijlde afbraak
van simazin door de lage bodemtemperaturen langzaam verloopt.
Indeze periode kan menbeter chloorprofam (Chloor-IPC)gebruiken (4liter
per ha).Men moet beslist niet meer gebruiken dan de aangegeven hoeveelheid.
Ook Chloor-IPC moet zoveel mogelijk op geheel onkruidvrije en vochtige grond
worden gespoten.
Indepraktijk heeft men ook goede ervaring (en tot nu toe zonder schade)
met het onkruidbestrijdingsmiddel met systemische werking: Roundup.Dit middel dient teworden toegepast met behulp van een onkruid-strijker ofwel weedwiper. Deze bestaat uit een holle buis (desteel)waarin hetbestrijdingsmiddel wordt gegoten.Onder aan de steel bevindt zich een T-vormige uitloop,
waarbij deuiteinden met elkaar verbonden zijn door een vochtdoorlatend koord.
Men trekt nu het geheel over het onkruid, waardoor dit door het koord wordt
bevochtigd. Deze methode werkt erg snel. Doordat Roundup systemisch werkt
behoeft maar een klein gedeelte van deplant (het onkruid)teworden bevochtigd.
Deweed-wiper maakt het mogelijk om tot ver onder het cultuurgewas te komen
en daar het aanwezige onkruid te verdelgen zonder dat bijvoorbeeld de bladeren
worden geraakt.Deweed-wiper isverkrijgbaar in verschillende werkbreedtes,
namelijk 20,40en 100cm.Dosering: eenderde deel Roundup en tweederde deel
water.
Men dient er op te letten dat er inde dop een gaatje aanwezig isof anders
gemaakt wordt.Als dedop helemaal dicht is,ontstaat tijdens de toepassing
een vacuüm,waardoor er geen vloeistof meer aanhet koord (en dus ook aan het
onkruid)wordt afgegeven.
17

Weed-wiper of onkruidstrijker3
voor Roundup

speciaal

wiper

•«•••pmTwvf^wwovqiMiqa

W^wW"»«W»««'^^w»»Ji»>l

iK

Vj:>'-::•• '-sv ,••'••ƒ•'.?J
>»••>: , . 1 :Jiï';- , ?.\' " i , 1 !
•I •"

i« "

'

«•f *. -1-

».ï« * •• .'- •"• ' ^ v «"••**•-?'* \ v

•

*

«

•> * '* î

Gegroefde

lapsnuittor

(Taxuskever)

" *•*;

--• ,*
•
* *

Taxuskever:

if J
-

•

.•»V

popstadium
A'Ait"t

•

'•i

?$fNk
ui-r

Veldmuizen kunnen enorme schade
brengen aan het oogstbare gewas
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