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Debelangstelling voor het gebruik van staand glas indeboomteelt neemt de laatste
jaren toe. Vooral bij deteelt inpot of container isdekasopverschillende manieren
tegebruiken, waarbij naast deverkorting van deteeltduur kan worden gedacht aan
aantrekken en overwinteren van gewassen.
Daarnaast overwegensteedsmeertelersinanderetakkenvantuinbouwindehunter
beschikking staande kassen boomteeltprodukten te telen. Veelal is een verouderde
glasopstand niet meer rendabel voor groente- en bloementeelt in verband met de
groteenergieverliezen. Eenaantrekkelijk alternatief lijkt dan deteelt vangewassen,
dieweinigenergiebehoeftig zijn, waartoeboomteeltgewassen kunnenwordengerekend.
Gewassen, die voor de teelt onder glas geschikt zijn, moeten vaak op een speciaal
aangepastemanierwordenbehandeld,omtoteenkwalitatiefgoedprodukttekomen.
Naasthet ontbreken vanboomteeltvakmanschap kan ookdeafzet, vooralinhetbegin, deteler parten spelen. Deafzetstructuur is in de boomteelt totaal verschillend
van die in andere takken van tuinbouw.
In deze brochure isgetracht aan te geven, opwelkewijze de kas kan worden benut
voor het telen van boomkwekerijprodukten en op welkewijze daarbij dient teworden gehandeld.
Deproblemen van deteelt van boomkwekerijgewassen in kassen zijn zoveelmogelijkdoorgesprokeninde"CommissieKasklimaat",bestaandeuit:J.P.F.Alkemade,
Ir.W.J. Bosch,H. Detz,Ir. B.C.M,vanElk, Dr. Ir. M.K. Joustra, J.G.Maas,Ing.
Th.J.H. vanMontfort, Ing.W.J.H, vanOorschot enJ.Rijswijk. Indecommissieis
uitvoerig overleg gepleegd, om zoveel mogelijk ervaringen te bundelen.
De hoofdstukken zijn verzorgd door devolgende auteurs:
- Dekas
Ing. P.H.M. Greymans en W. Schutte
- Teelt enverzorging vangewassen inpot
Ing. W.J.H, van Oorschot en Ing. Th.J.H. van Montfort
- Teelt indevollegrond
J.P.F. Alkemade en J. Rijswijk
- Sortiment
J.P.F. Alkemade en H. Detz
- Waterkwaliteit en bemesting
Ing. Th.G.L. Aendekerk
- Gewasbescherming
J.E.A. Caron en J.H.L. Kemperman
- Investeringen enkosten
J.G. Maas
De eindredactie werd verzorgd door een commissie bestaande uit de heren J.P.F.
Alkemade, H. Detz, Ir. B.C.M, van Elk en J. Rijswijk.
Wellicht kandezebrochureertoebijdragen, datvooralbeginnendeboomtelerszich
realiseren, datdeteeltvanboomkwekerijgewassen mindereenvoudigisdanhet lijkt.
Een goed Nederlands spreekwoord zegt dan ook: Bezint, eer gij begint.
De Consulent in Algemene Dienst
voor de Boomkwekerij,
Ir. W.J. Bosch.

DEKAS

In de boomkwekerij wordt de kas voor vermeerdering, teelt, overwintering en als
aantrekruimte gebruikt. Elk van deze ruimten hebben een eigen toerusting en aangepaste verwarmingsinstallatie nodig om het gestelde doel te bereiken. Zo wordt de
stekkas matig verwarmd; de entkas vereist een hogere temperatuur en beide kunnen
zijn voorzien van bodemverwarming. De overige kassen behoeven slechts vorstvrij
te worden gehouden.
Situering van de kas op het bedrijf
Bij de bouw van een kaszal goed moeten worden nagegaan, waar deze op het bedrijf
wordt geplaatst, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele uitbreiding in de
toekomst.
In verband met het transport van de planten van en naar de kas is het gewenst>de
kas op eencentrale plaats op het bedrijf tebouwen, waardoor de transportafstanden
zo klein mogelijk worden gehouden.
Wanneer er reeds bedrijfsgebouwen aanwezig zijn, zal de kas uit praktische overwegingen, bv. electrische- en gasleidingen in de directe omgeving daarvan worden gesitueerd, waarbij langere transportafstanden voor lief worden genomen.
Kastype
De breedkapper of spantenkas van 6,40 m met doorlopende nokluchting en zijluchting is het meest geschikt voor de boomteelt. Dit type kas heeft een relatief grote inhoud, waardoor het klimaat door de bufferwerking constanter is. Voor grotere opBreedkapper 6,40 in met doorlopende

nokluchting.

pervlakten kan ook het type Venlodek met tralielegger worden gebouwd; maar dan
wel voorzien van 3-ruits halve luchtramen en zijluchting. Uit het oogpunt van techniek en energiebesparing verdient nieuwbouw de voorkeur.
Aan onderstaande punten moet aandacht worden besteed:
- bij een nieuw te bouwen kas moet gebruik worden gemaakt van de Algemene
Aannemingsvoorwaarden voor de Kassenbouw (AAK). De bedoeling van de
AAK is, dat opdrachtgever en kassenbouwer hun onderscheidelijke rechten en
verplichtingen van tevoren vastleggen, zodat geschillen kunnen worden voorkomen en achteraf gemakkelijker kunnen worden geregeld. U kunt om de benodigde papieren vragen bij uw kassenbouwer. U kunt ze ook aanvragen bij het secretariaat van de AAK, Dr. S.L. Mansholtlaan 12, 6708 PA Wageningen;
- het geheel dient te worden gebouwd volgens de normen NEN 3859en de acceptatievoorwaarden van de verzekering;
- er moet zoveel mogelijk rechthoekig worden gebouwd, geren moeten worden vermeden;
- er moeten kaplengten worden gebouwd in veelvouden van 3,00 m in verband met
de afstand van poot tot poot;
- er moet een doorlopende nokluchting met tandbeugeloverbrenging worden aangebracht;
- bij een Venlodek moeten bij voorkeur tweezijdige 3-ruits halve luchtramen met
schommelmechaniek worden geïnstalleerd (per poot één luchtraam);
- er moet minimaal één zijgevelluchtraam per 6,00 m worden aangebracht; in principe zo laag mogelijk bij de grond;
- er moet een ruimte van ca. 35cm boven de leggers worden vrijgehouden voor het
aanbrengen van een scherminstallatie;
- de poothoogte moet minimaal 2,80 zijn;
- de voorkeur gaat uit naar blank glas met en dikte van 3,8 - 4,2 mm;
- de kasdeur dient minimaal 2,60 m hoog en 2,80 m breed te zijn;
- de kas moet worden gebouwd op een vaste fundering met bewapening;
- er moet op stut worden geheid in die gebieden waar dit noodzakelijk is.
Indeling van de kas
Bij nieuwbouw wordt een deel van de kas vaak ingericht als werkruimte.
Door dit gedeelte hoger te bouwen, kunnen in de werkruimte ook vrachtwagens
worden geladen en gelost.
De werkruimte moet voldoende vloeroppervlakte hebben, om naast de normale
werkzaamheden nog ruimte beschikbaar te hebben voor opslag van fust, potgrond,
transportmiddelen enzovoorts. Door een deel af te schotten, ontstaat er een ruimte,
die kan worden benut voor het vermeerderingswerk.
Afhankelijk van het sortiment, dat wordt geteeld, zal de kas moeten worden verdeeld in bv. stek- en entkas, afhardgedeelte, overwinteringskas.
Grondbeddingen zijn goedkoper dan hoge beddingen, maar deze hebben vrij veel
arbeidskundige nadelen, die in de praktijk niet als zodanig worden ervaren.
Padbreedte
Het hoofdpad in de kas moet haaks op de nokrichting liggen en minimaal 3,00 m
breed zijn. Een verharding met beton verdient devoorkeur in verband met het transport.
Afhankelijk van de loopafstanden moeten zijpaden worden aangelegd van 40 - 60

cm breedte. Een pad van 60cm breedte isgeschikt om er met etagewagens over te
rijden.
Op het hoofdpad kan zonodig worden gewerkt met depotmachine, zodat detransportafstanden worden verkleind. Met behulpvan eenrollenbaan, gekoppeld aan de
potmachine worden deplanten inkisten of trays naar debedden vervoerd. Ook kan
gebruik worden gemaakt van een transportband, waarop de containers los worden
geplaatst.
Wanneer in de werkruimte wordt opgepot, kunnen de planten eenvoudig worden
opgeslagen op etagewagens, die vervolgens met handkracht of met een electrokar
kunnen worden vervoerd. Zonodig kan deze wijze van transport worden gecombineerd met een rollenbaan of transportband.
Verwarming
Het meest gebruikte verwarmingssysteem isnog steedsdecentrale buisverwarming.
Zonodig moet in iedere afdeling degewenste temperatuur kunnen worden gehandhaafd. Hiertoe is per afdeling een mengregeling noodzakelijk, die op basis van
ruimte-, buis-en nachtverlagingstemperatuur kan worden ingesteld.
Demengregeling kan ook worden ingesteld op basisvan debuitentemperatuur. Dit
heeft tot voordeel dat dan sneller wordt gereageerd opweersveranderingen danmet
eenregeling opbasisvaneentemperatuurvoeler indekas;detemperatuur indekas
is al veranderd, voordat de voeler in de kas dit waarneemt en kan reageren.
Eenmindervaak gebruikt verwarmingssysteem meteenlagerrendement dandecentrale buisverwarming is de staande heteluchtkachel, waarbij de kas met hete lucht
wordt verwarmd. Derookgassen worden buiten dekasafgevoerd, maar verwarmen
metbehulpvanwarmtewisselaars deaangezogen kaslucht, diemetbehulpvanventilatoren in dekaswordt verspreid. Grondverwarming isbij dit typeverwarming niet
mogelijk. Een ander verwarmingssysteem is het heteluchtkanon, waarbij de rookgassen, die na verbranding van gas of petroleum vrijkomen, gemengd met kaslucht
de kas worden ingeblazen. Een groot nadeel is echter, dat met de rookgassen veel
waterdamp in de kas wordt gebracht, waardoor de relatieve luchtvochtigheid inde
kassterk wordt verhoogd. Bovendien isbij hoogopgaande gewassen dewarmteverdeling slecht, omdat de luchtbeweging wordt geremd.
Indestek-enentkas kan bodemverwarming gewenst zijn. Erworden dan polyethyleenslangen op 40 cm diepte ingegraven op een onderlinge afstand van 40 cm. De
slangen mogennietlangerzijn dan 100minverband metdebenodigdepompcapaciteit. Dewatertemperatuur in de slangen mag niet hoger zijn dan 40à 45° Cinverband met uitdroging van de ondergrond. Deze kan worden geregeld met een handbediende mengregeling of automatisch op basisvandemaximale watertemperatuur
met besturing door een grondthermostaat. Dit soort regelingen ijlt meestal iets na.
Gevelisolatie
Het isteoverwegen omgevel-envoetisolatie aan tebrengen inverband met de stijgende energiekosten.
Bij een nieuw te bouwen, verwarmde kas kunnen de gevels worden voorzien van
dubbel glas of holprofielplaten (SDP).
Bijeenbestaande kaskan noppenfolie aan debuitenkant vandekas, langsdegevel
worden aangebracht. De folie moet daar dan als spouw fungeren. Er mag geen
luchtbeweging zijn tussen de noppenfolie en het glas.
Defolie moet aandevoet vandekasworden ingegraven, omeengoedeafsluiting te

verkrijgen. Bovenopdegootrand kan defoliewordenvastgezet metbehulp vaneen
electriciteitsbuis, die in de lengte is opengezaagd.
De folie wordt over de gootrand gevouwen en de opengezaagde electriciteitsbuis
wordt eroverheen geklemd. Defolie kan op het glasworden vastgezet met afstandhouders, waarover een gegalvaniseerde draad wordt gespannen om opbollen tegen
te gaan.
Schermen vande kas
Een belangrijk hulpmiddel bij de klimaatsregeling is het schermen.
In de vermeerderingskas moet de lichtinstraling op een zonnige dag met ongeveer
70% wordenverminderd, omeenjuistevenwicht tussenluchttemperatuur enrelatieveluchtvochtigheid bij demetplastic folie of glasafgedekte gewassen te verkrijgen.
Bij deteelt van bepaaldegewassen kan het eveneensnoodzakelijk zijn te schermen,
een vermindering van de lichtintensiteit met ca. 45% is dan meestal voldoende.
Schermsystemen
De kas kan uitwendig of inwendig worden geschermd.
Bij het uitwendig schermen wordt dewarmte uit dekas geweerd, waardoor minder
behoeft tewordengelucht endeluchtvochtigheid indekasminder aan schommelingenonderhevig is.Bijinwendig schermen moet welworden gelucht omdebovenhet
scherm opgehoopte warmte te kunnen afvoeren. Hierdoor kan de relatieve luchtvochtigheid in detabletten dalen. Door gebruik te maken van dampdichte materialen, bv. beton of door debinnenkant van de bedding tebespannen met folie wordt
daling van de relatieve luchtvochtigheid voorkomen.
Transparante schermmiddelen
Dit zijn middelen, diemet spuit of borstel op het glas kunnen worden aangebracht
en die zich hierop gedurende lange tijd vasthechten. De schermdichtheid van deze
middelen is afhankelijk van het aantal opgebrachte lagen. Bij één laag wordt ca.
50% licht geweerd, bij twee lagen ongeveer 65% en bij drie lagen 75%.In de loop
vandetijd neemt deschermdichtheid door slijtage af, waarbij metdeteelt rekening
moet worden gehouden.
Een aantrekkelijke eigenschap van dezemiddelen isdat ermeerlichtwordt doorgelaten alshetmateriaal nat is.Hierdoor wordt hetnadeelvaneenpermanent scherm,
dat tijdens donker weer teveel licht wegneemt, gedeeltelijk opgeheven.
Schermdoek
Delaatstejaren zijn verschillende soorten schermdoek opdemarkt gebracht, waarvan ereenaantal ergaantrekkelijke eigenschappen bezit omalsbeweegbaar scherm
in de kas te fungeren.
Bij aanschaf moet erop worden gelet dat het doek:
- voldoende licht reflecteert;
- soepel en sterk is;
- niet snel verteert;
- krimpvrij en niet te dicht geweven is.
Door dicht gewevendoek wordt deluchtbeweging inde kasbelemmerd. Dewarmte
moet namelijk door hetschermviadeluchtramen naar buiten worden afgevoerd. Is

dit niet mogelijk, dan moet het scherm iets open worden geschoven, waardoor het
zonlicht direct in een deel van de kas schijnt en de planten kunnen verbranden.
Schermeninde kas
Het inwendig schermen van kassen heeft alsvoordeel, dat het systeem nietgevoelig
isvoorweersinvloeden. Nokluchtingalleenvoordeafvoer vantewarmeluchtboven
het schermdoek is niet altijd voldoende, zijluchting is daarom vaak gewenst. Het
binnenscherm kan gedurende de winter worden gebruikt als energiescherm, waardoor op de stookkosten kan worden bespaard, echter alleen als het scherm boven
het verwarmingssysteem is aangebracht.
Inkassen meteenkapbreedtevan3,20men6,40mwordt hetdoek meestal horizontaal schuivend langsdraden opgehangen of gemonteerd opeenglijprofiel met rollagers. Met deze systemen is een volledige en betrouwbare automatisering mogelijk.
Schermenbuitenop de kas
Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van uitwendig schermen iseen rolsysteem,
waarmee schermdoek opeen door eenmotor aangedreven aswordt op-en afgerold
langshetdak of dekaswand. Dezedraaiendeasisindelengterichting ophetkasdek
aangebracht enrust opderoeden. Demotorvooraandrijving isopeenvandeaseinden gebouwd. Er beweegt zich een slede over een geleider met speciaal profiel en
daarmee wordt de as gestuurd.
Het doek isaan denok of bij het schermen vandeverticalekaswand op goothoogte
vastgemaakt. Dedraaiende asgaat bij het oprollenvanhet doekomhoogengaat bij
het afrollen weer naar beneden. Dit schermsysteem isgeschikt voor volledige automatisering. Een nadeel is echter, dat het niet kan worden gebruikt als energiescherm.
Besturingvan scherminstallaties
Scherminstallaties kunnen op diverse manieren worden bestuurd:
- geheel handbediend per scherminstallatie;
- in groepen met handlieren;
- in een of meer groepen gemotoriseerd, handbediend;
- automatisch door middel van een schakelklok;
- automatisch op basis van lichtmeting en/of temperatuurmeting.
Watervoorziening in de kas
Gewassen in pot stellen de hoogste eisen aan de waterverdeling. Bij de aanleg van
een regeninstallatie onder glas moet ervan worden uitgegaan, dat er ooit planten in
containers indie kasworden geteeld. Voor indegrond geplante of gekuildegewassen is de verdeling dan zeker goed.
Omaanvullend metdehand water tekunnengeven, ishet nodig, dat iniedere afdeling een of meer kranen aanwezig zijn, waaraan de slang kan worden gekoppeld.
Vrijwel altijd zalworden gekozen voor kasberegening met steel-of boogdoppen; de
laatste zijn minder snelverstopt. Voor pottenteelt zal deleidingafstand afhankelijk
van de kapbreedte meestal ca. 1,60 of 2,15 m zijn, waarbij de doppen op 1,00 of
1,50 m staan.

Geleider met speciaal profiel en "slede" met aan het einde van de as ingebouwde
motor voor het draaien van de as.
Automatisering
Schermen, luchten, bemesten en water geven kunnen worden geautomatiseerd. De
instelling van de apparatuur is in de boomteelt nog steeds een probleem, omdat er
over te weinig basiskennis kan worden beschikt.
Bij de aanschaf van deze apparatuur moet rekening worden gehouden met de besparing op arbeid, de bedrijfszekerheid en de bekendheid van de teler met de materie.

TEELT EN VERZORGING VAN GEWASSEN IN POT
Inleiding
In de praktijk blijkt, dat de groei van boomteeltgewassen onder glas duidelijk
anders is dan de groei van dezelfde gewassen buiten. Planten onder glas groeien in
het algemeen iets sneller waardoor groeiwinst kan worden verkregen, maar zegroeien vaak ook slapper. Hierdoor staan sommigen wat sceptisch tegenover het gebruik
van kassen in de boomteelt anders dan voor de vermeerdering en de overwintering.
Deze mening zou terecht zijn, als de teelt in kas inderdaad zou leiden tot een zwakker eindprodukt. Het gaat in de boomteelt niet alleen om eenbepaalde maat planten
maar ook om goed vertakte, stevige planten die door de afnemer zonder risico kunnen worden gebruikt. Uit enige jaren praktijkervaring met de teelt van boomkwekerijprodukten onder glas blijkt echter, dat vrij veel gewassen met goed resultaat in de
kas kunnen worden geteeld. Deteeltmaatregelen moeten dan wél worden aangepast!
Het belangrijkste verschil in klimaat is, dat er in de kas een lagere lichtintensiteit en
eenhogere temperatuur heersen dan buiten. Nu ontstaat er door eencombinatie van
minder licht en hoge temperatuur inderdaad een snellere maar slappere groei. De
teeltmaatregelen in de kas richten er zich daarom speciaal op, om deeventuele nadelige effecten van deze combinatie van klimaatsfactoren te ondervangen.
In het navolgende zal per teelt en per teeltfase een aantal maatregelen worden
besproken, die bij de teelt van boomkwekerijgewassen onder glas in acht moeten
worden genomen, om tot een kwalitatief goed produkt te komen. De nadruk zal
hierbij liggen op de teelt in container.
Het overwinteren in de kas
Meestal worden gewassen, diehet hele groeiseizoen inde kas hebben gestaan, ook in
de kas overwinterd. Daarnaast worden in de praktijk ook vorstgevoelige gewassen
in de loop van het najaar naar binnen gebracht om te overwinteren. Bladhoudende
gewassen kunnen al vroeg in de kas worden gebracht maar bij bladverliezende gewassen wordt vaak gewacht tot het blad gevallen is, om het risico van schimmelvorming tijdens de overwintering te voorkomen. Bij het naar binnen brengen van containerplanten is het raadzaam, om vooraf het zoutgehalte te meten. Ligt dit nl. boven een EC-waarde van 1,8dan kan, wanneer deplanten te droog worden gehouden
tijdens de overwintering, zoutschade ontstaan. Om zoutschade te voorkomen moeten de potten worden doorgespoeld.
Inprincipe ishet mogelijk, om in dewinter deplanten zodicht mogelijk bij elkaar te
zetten of te kuilen, zodat de ruimte in de kas optimaal wordt benut. Soms worden
bladverliezende containerplanten gestapeld. Er zijn echter gewassen, die niet op of
tegen elkaar kunnen worden geplaatst, omdat dan blad en takken afsterven. Voorbeelden hiervan zijn: Aucuba, Buddleia, Potentilla, Rubus, Stephanandra en coniferen. Wanneer de planten eenmaal binnen staan, dan dient met een aantal zaken rekening te worden gehouden.
Water geven
Tijdens de overwintering moet bijzonder voorzichtig water worden gegeven! In het
algemeen geldt, dat de planten en de grond zo droog mogelijk worden gehouden,
om schimmelvorming en het rotten van wortels te voorkomen. Wordt in de kas op10

gekuild, dan dient dit te gebeuren op een goed ontwaterde plaats, waarbij de grond
om de wortels matig vochtig moet zijn. Containerplanten dienen op bedden met een
goede afwatering te staan en de potgrond mag zeker niet langer dan een paar dagen
helemaal nat zijn.
Als na controle blijkt, dat het nodig is, om decontainerplanten toch iets water tegeven, dan kan dit het beste gebeuren met de slang, waarmee ieder gewas of desnoods
iedere plant apart kan worden behandeld. Dit is zonder meer noodzakelijk, omdat
de vochttoestand zeer sterk kan verschillen per potmaat, gewassoort, gewasgrootte,
standplaats etc. Wordt de potgrond éénmaal te nat dan kan het weken, zelfs maanden duren eer deze opdroogt, omdat de plant in rust dit water niet verdampt.
Temperatuur
De temperatuur dient tijdens de overwintering zo laag mogelijk te zijn, om te vroeg
uitlopen van degewassen en ook schimmelvorming te voorkomen. Dit betekent, dat
er 's winters altijd moet worden gelucht zolang het niet vriest, stormt, regent,
sneeuwt of hagelt. Het luchten heeft ook tot gevolg, dat de luchtvochtigheid lager
wordt, waardoor schimmelvorming wordt beperkt en een eventueel noodzakelijk
opdrogen van gewas en grond wordt bevorderd.
Volgroeide leverbare planten kunnen best enige vorst verdragen. Vaak staan er in
dezelfde ruimte ook vorstgevoelige planten en bewortelde stekken, die geen vorst
kunnen verdragen. Om deze reden is het vaak nodig, de kas vorstvrij te houden, of
door middel van pijpverwarming of met een hete lucht kanon. Voor deze laatste
geldt een algemene norm van 1 brander op circa 1000m2 kas afhankelijk van type en
capaciteit van de brander en van de kas. Beide systemen zijn door deze aan te sluiten
op een thermostaat te automatiseren, waarbij de thermostaat kan worden ingesteld
op + 2 tot +5°C.
Bij het vorstvrij houden van de kas door verwarmen is het aanbrengen van noppenfolie aan de buitenkant van de kas snel rendabel, bijv. al bij circa ƒ 2000,- stookkosten op een kas van 1000 m2.
Als de gewassen in de kas toch bevroren zijn, omdat er geen verwarmingsmogelijkheden zijn of omdat de verwarming om de een of andere reden niet werkte, dan
moet men oppassen voor een snelle ontdooiing, waardoor bastscheuren kunnen ontstaan, maar het kan ook gebeuren dat het gewas bovengronds ontdooit, terwijl de
pot of de grond bevroren blijven. Vooral bladhoudende gewassen verdampen dan,
terwijl de wortels nog geen water kunnen opnemen, zodat de plant verdroogt.
Als de planten bevroren zijn en het isoverdag zonnig, dan ishet raadzaam het gewas
in de kas te schermen, om te voorkomen, dat de temperatuur te snel oploopt. Ook
kan plastic over de planten worden gebracht om de verdamping te beperken. De
temperatuur mag nooit te snel worden opgejaagd met een hete lucht kanon.
Schimmelvorming
Tijdens de overwintering kan bij veel gewassen schimmelvorming ontstaan. Dit is te
voorkomen door veel te luchten, een temperatuur zo laag mogelijk boven nul aan te
houden en door ervoor te zorgen, dat de planten en de potgrond zo droog mogelijk
zijn. Daarnaast kan bij het naar binnen brengen preventief en gedurende de overwintering curatief worden gespoten met bijvoorbeeld afwisselend Eupareen M en
Rovral.
Als het voorjaar nadert, dan zijn de maatregelen die moeten worden getroffen afhankelijk van wat er met de gewassen gebeurt. Als de overwinterde gewassen buiten
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moeten worden uitgeplant of opgepot, voordat zezijn uitgelopen, dan dient hetuitlopen van de planten zo lang mogelijk te worden tegengehouden. Dit is mogelijk
door zwaar teschermen ensteedsteluchten. Doorhetschermvermindert delichtinval,waardoor detemparatuur minderhoogoplooptenhetluchtenregeltdewarmteafvoer. Op deze manier zijn de meeste gewassen te remmen tot eind maart/begin
april. Moeten ze langer in rust worden gehouden, dan moeten deze gewassen naar
buiten worden gebracht of gekoeld.
Het aantrekken van gewassen in dekas
Gewassenworden indeperiodeseptember tot enmetmaart opof overgepot eninde
kasgeplaatst tot circahalf mei.Daarna wordenzebuitenopdecontainerbeddengeplaatst of uitgeplant indevollegrond. Metdezewerkwijzewordt schadedoor regenval, wind, vorst, nachtvorst etc. voorkomen en wordt vaak een groeiwinst verkregen.Ook hier moet erweervoor wordengezorgd eenkwalitatief goedegroeite krijgen; deplant mag niet te slapgroeien, wat betekent, dat zoveelmogelijk licht moet
worden benut en de temperatuur niet te hoog mag oplopen. Veel luchten bij nietvriezend weer is dus noodzakelijk.
Velegewassen kunnen tot half meiindekasblijven staan,vooralconiferen enbladhoudende gewassen. Toch zijn er enkelebladverliezende gewassen diena het doorwortelen liefst zo snel mogelijk buiten moeten worden geplaatst, bijv. Callicarpa,
Kolkwitzia, Philadelphus, Spiraea, Weigela. Dezegewassengroeien indekasteslap
en regelmatig toppen leidt niet tot een steviger groei.
Bij het aantrekken moet op de volgende punten worden gelet:
Water geven
Gedurende de winter is te veel water in de pot erg schadelijk, omdat daardoor de
kansophetrottenvandewortelssterk vergroot. Nahetoppotten moetendeplanten
één keer goed worden aangegoten. Daarna kan dewatergift zeer beperkt blijven tot
ophet moment, dat dewortels zijn doorgekiemd endeplant bovengronds begint uit
telopen. Vanaf dat momentzaldeplant door verdampingwater uitdepot opnemen
en zal er regelmatig water moeten worden gegeven. Er moet worden geprobeerd de
watergift zoveelmogelijk aantepassen aandevochttoestand indepotten. Dezekan
namelijk sterk verschillen afhankelijk van pottype, potmaat, gewassoorten, standplaats etc. Het verdient daarom aanbeveling om degewassen minstens één keer per
week met deslang na te lopen, om devochttoestand per gewassoort of per plant te
corrigeren.
Temperatuur
Omdat de gewassen worden aangetrokken in een lichtarme periode, moet ervoor
worden gezorgd, dat detemperatuur zolaagmogelijk maar boven nul is,om eente
snelle en te slappe groei tegen tegaan. Dit betekent dat bij niet-vriezend weer ruim
wordt gelucht. Ondanks deze maatregel zullen degewassen toch sneller uitlopen in
vergelijking met buiten. Het grootste probleem in deze periode zijn de dagen met
felle zonneschijn en drogende wind. Detemperatuur kan dan in de kas hoog oplopen tot circa 30°C. Sommigegewassen kunnen dat indezeperiode nog niet verdragen. Onder deze omstandigheden zal luchten alléén niet voldoende zijn en moet er
worden geschermd en het gewas worden bevochtigd.
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Licht
Het is bekend, dat een plant bij weinig licht geneigd is om sterk te rekken, waardoor
een slappe groei ontstaat. In verband met de kwaliteitseisen, die aan boomteeltgewassen worden gesteld, moet ervoor worden gezorgd, dat er altijd voldoende licht is
in verhouding tot de temperatuur. Weinig licht en een hogere temperatuur is funest
voor de kwaliteit. Tijdens het aantrekken moet er voor worden gezorgd, dat het licht
optimaal wordt benut. Schermen is daarom in principe uit den boze.
Gevoelige gewassen zoals Rhododendron en gewassen, die onvoldoende zijn doorgeworteld lopen gevaar te verbranden door te hoge temperatuur en felle zonneschijn. Deze gewassen zullen tijdens de hete en droge dagen in april moeten worden
geschermd. Dat wil echter niet zeggen, dat op de hele kas een krijtscherm moet worden aangebracht.
De niet-gevoelige en goed doorgewortelde gewassen zouden dan gedurende de hele
periode van aantrekken te donker staan. Ook bij deze planten zal op hete en droge
dagen iets aan de temperatuur en de relatieve vochtigheid moeten worden gedaan.
Een uitstekende maatregel isdan het broezen. Hierbij wordt gedurende 1 minuut de
regenleiding aangezet, waardoor de relatieve luchtvochtigheid stijgt van circa 30%
tot circa 80% en de temperatuur circa 2°C daalt of constant blijft. Het effect van
broezen op relatieve vochtigheid en temperatuur duurt ongeveer 2uur in die zin, dat
de R.V. na broezen pas na 2uur weer tot de oorspronkelijke lage waarde daalt, terwijl de temperatuur gedurende die 2 uur nagenoeg constant blijft.
In de praktijk isgebleken dat één keer broezen om ongeveer 12uur 's middags op de
meeste dagen voldoende is,om verbranding in een ongeschermde kas te voorkomen,
als het water tenminste een laag zoutniveau heeft.
Relatieve luchtvochtigheid (R. V.)
De relatieve luchtvochtigheid is een klimaatsfactor die, in tegenstelling tot licht en
temperatuur, niet rechtstreeks bijdraagt tot de groei van de plant. Toch is de R.V.
belangrijk in het kasklimaat, vooral wanneer de R.V. te laag is(lager dan 35%) ofte
lang hoog (boven 90%). Als de R.V. te laag is, wordt de plant sterk tot verdampen
gestimuleerd. Als de wateropname de verdamping niet kan bijhouden, kan de plant
slap hangen en verbranden, bijvoorbeeld bij gewassen, die onvoldoende kiemwortels hebben zoals pas opgepotte gewassen of planten, waarvan een gedeelte van de
wortels niet goed functioneert, omdat ze bijvoorbeeld verrot zijn. Bij deze planten
moet de R.V. voldoende hoog worden gehouden door schermen en/of broezen of
soms alleen door de paden nat te houden. Als de R.V. te lang te hoog is kan schimmelvorming en wortelrot ontstaan. Een en ander kan worden voorkomen door de
planten voldoende ruim te zetten en door te luchten.
Potafstand
In het algemeen kunnen gewassen, die tot half mei worden aangetrokken na het op
of overpotten tegen elkaar worden geplaatst. Hierdoor wordt een optimale ruimtebenutting van de kas verkregen. Wanneer de planten buiten worden gezet, komen ze
op afstand te staan. De ruimte in de kas kan dan worden benut om gewassen, die in
de kas blijven staan, op afstand te zetten. Sommige gewassen kunnen na het oppotten niet tegen elkaar worden gezet, omdat ze dan onderin gemakkelijk verstikken,
zoals "gevulde" coniferen (Chamaecyparis pisifera 'Boulevard', Thuja occidentalis
'Sunkist' etc.) en de grotere maten van bladhoudende heesters (Aucuba, Leucothoe,
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Ulmus carpinifolia 'Wredei' in plastic zak.
Pieris etc). Deze planten worden na het oppotten zó weggezet, dat ze elkaar niet
raken.
Snoeien en toppen
De meeste gewassen kunnen voor het oppotten worden gesnoeid. Er zijn echter belangrijke uitzonderingen. In de praktijk is gebleken, dat insterven van takken en
soms geheel afsterven van de plant kan voorkomen bij o.a Acer palmatum cultivars,
Andromeda, Azalea, Berberis, Chaenomeles, Cornus, indien deze gewassen worden
gesnoeid, als ze in rust zijn. Het is daarom aan te raden, om deze gewassen pas te
snoeien of te toppen op het moment, dat zegekiemd zijn en beginnen tegroeien. Het
toppen van de planten, om vertakking te bevorderen, zal, als wordt gestreefd naar
een korte stevige groei na de eerste snoei in deze periode nog nauwelijks nodig zijn.
Dit betekent, dat het gewas niet mag worden geforceerd door hoge temperaturen bij
lage lichtintensiteit. Indien nodig is het beter om de planten te toppen nadat ze buiten weer aan het groeien zijn. In dit verband moet er voor worden gewaakt, planten
te forceren met het doel om, voordat deze naar buiten worden gebracht, nog stek
van de planten te knippen. De hergroei van deze planten is dan vaak erg slecht, tenzij met het naar buiten brengen worden gewacht tot de knoppen zwellen.
Het beheersen van het klimaat tijdens de aantrekperiode iseropgericht, om de plant
te beschermen, om daardoor groeiwinst te verkrijgen. Toch moet er op worden gelet, de nadruk niet te sterk op de lengtegroei te leggen. Het regelen van het klimaat
dient er ook op tezijn gericht, om de plant voor te bereiden op het naar buiten brengen en om een stevige groei te krijgen. Een optimale lichtbenutting en veel luchten
zijn hierbij erg belangrijk.
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Teelt in de kas gedurende het hele groeiseizoen
Veel gewassen kunnen het helejaar in een kas worden geteeld, mits de teeltmaatregelen worden aangepast. Hieronder zullen enkele van deze maatregelen worden
besproken, waarbij een onderscheid zal worden gemaakt naar 2 tijdstippen van oppotten; de periode september/november (najaar) en de periode januari/april (voorjaar).
Oppottijdstip september t/m november (najaar)
Steeds vaker worden beworteld stek en plantgoed in deze periode op of overgepot,
waarbij de beste resultaten worden verkregen, als de planten nog voor de winter
doorwortelen. De praktijk leert, dat gewassen, die in september en oktober worden
opgepot, nog voldoende doorkiemen. Om deze reden moet er naar worden
gestreefd, gewassen als Ericaceeën (Azalea, Rhododendron, Pieris etc.) en coniferen, in de herfst als eerste te potten. Na deze gewassen kunnen de heesters worden
gepot. Na het oppotten kunnen de planten tegen elkaar worden gezet, om de ruimte
zo veel mogelijk te benutten. In het voorjaar worden de gewassen, die ruimte nodig
hebben, op afstand gezet, om verstikking te voorkomen.
In de herfst moet het kasklimaat erop zijn gericht verbranding te voorkomen en kieming te bevorderen. Hiervoor zal het nodig zijn, op hete dagen te schermen of te
broezen. Ook moet in deze periode niet worden geforceerd door de temperatuur te
hoog te laten oplopen. Er bestaat dan kans, dat gewassen, die reeds in rust zijn, opnieuw uitlopen. Vooral bij bladverliezende heesters is dit nadelig, omdat de nieuwe
scheutjes een zwakke eindknop vormen. In deze periode zal er ruim moeten worden
gelucht en niet teveel water moeten worden gegeven. Voorkomen moet worden, dat
de potten te nat de winter in gaan. Er moet alleen véél water worden gegeven, alszeker is, dat de potten voor half november voldoende opdrogen.
Planten, gepot in de herfst, behoeven niet te worden bijgemest, omdat er voldoende
mest in de potgrond aanwezig is.
Voor de behandeling van de planten vanaf 1 november wordt verwezen naar de
paragraaf over de overwintering en de paragraaf over het aantrekken.
Oppottijdstip januari t/m april (voorjaar)
Ten aanzien van klimaat- en teeltmaatregelen bij deze teeltwijze kan voor de periode
vanaf januari tot begin mei worden verwezen naar hetgeen is beschreven onder de
paragrafen "aantrekken van planten in de kas" en "overwintering".
De volgorde van potten in deze periode is als volgt: bladverliezende heesters, groenblijvende heesters, coniferen, Ericaceeën.
Ten aanzien van de onderwerpen klimaat, water geven, potafstanden en -maten en
snoeien gelden voor zowel najaars- als voorjaarspotting dezelfde regels. Deze worden hierna beschreven.
Klimaat (licht, temperatuur, R. V.)
Het licht, dat op de kas valt, moet zoveel mogelijk worden benut, waardoor een stevige, goed vertakte plant wordt verkregen.
Het is niet aan te raden de kas te schermen, omdat dit de meeste dagen niet nodig is.
Loopt de temperatuur te hoog op en is de R.V. relatief laag dan is het klimaat in de
kas middels broezen, water geven in de paden en ruim luchten voldoende te verbete15

Magnoliastek in 7-cm pot
ren. Gezonde planten, d.w.z. planten, die voldoende water op kunnen nemen en
verdampen, zullen dan niet verbranden. Soms zijn er planten met zwakke of weinig
ontwikkelde wortels. Deze zullen op dergelijke dagen extra moeten worden geschermd.
Veel problemen, die op hete dagen ontstaan, kunnen worden voorkomen door de
planten goed "op te voeden", voor te bereiden op dergelijke weersomstandigheden,
door vanaf het begin van de teelt veel te luchten, zodat de planten wennen aan een
lage R.V. Het is niet gewenst in het begin de luchtramen dicht te houden. Er ontstaan dan hogere temperaturen en een hoge R.V., waardoor de planten sneller groeien, maar ook ergzwak worden, waardoor dekans opverbranding bij extremeweersomstandigheden groter wordt.
Water geven
Bij het begin van de teelt, als het gewas nog niet verdampt, moet niet te veel water
worden gegeven. Later zal de watergift moeten worden aangepast aan de verdamping.
Er moet voor worden gezorgd, dat er onder één beregeningseenheid (bijv. 1kap)gewassen staan met éénzelfde waterbehoefte. Als dit niet het gevalis,kunnen namelijk
bepaalde gewassen te droog of andere te nat staan. Ericaceeën en coniferen kunnen
bij elkaar staan, gescheiden van de heesters, die meer verdampen. Bij de indeling
moet rekening worden gehouden met plantgrootte en potmaat. Kleine planten verdampen minder dan grote planten, en kleine potten (7 en 9 cm) drogen sneller uit
dan grotere potten of zakken. Worden deze regels in acht genomen, dan nog is de
waterverdeling niet altijd goed.
Vrijwel alle beregeningssystemen hebben een onregelmatig sproeipatroon. Dit kan
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wordenverbeterd door tezorgenvoordejuistedruk (circa2ato)niettelangeleidingen(totmaximaal 30m)enregelmatigecontroleopverstopping vandedoppen. Het
blijft echter noodzakelijk, omeensper week met deslangallepotten natelopenen
water te geven waar dit nodig is.
Potafstand
De lichtintensiteit in een kas is minder dan buiten, omdat glas en constructie licht
onderscheppen. Voor de vertakking hebben planten juist onderin veel licht nodig.
Daarom worden de potten in de kas op een ruimere afstand geplaatst dan buiten,
vooral die gewassen, die tot leverbaar worden geteeld. Afhankelijk van gewastype
engewasgrootte worden er 15 tot 30planten per m2geplaatst, zodanig dat deplanten elkaar niet raken. Dit laatste geldt ook voor gewassen in de kleinere potmaten.
In de kasgroeien veelplanten zwaarder dan buiten. Het kan daarom gewenst zijn,
voor die gewassen een grotere maat pot of zak te kiezen in vergelijking tot deteelt
buiten. Ditgeldt somsookvoorplantgoed. Hetvereistenigeervaring,omtebepalen
inwelkemaat poteengewasmoetwordenopgepot, omeenjuisteverhoudingtussen
pot en opgewas te verkrijgen.
Toppen
Omplantenineenkastelatenvertakken moetendezeminimaaléénkeerwordengetopt. Demeestegewassen worden tijdens het groeiseizoen 2à 3maal getopt, om te
voorkomen, dat het gewas te slap en met te weinig takken groeit. Vaak wordt het
snoeisel gebruikt alsstek, maar ermoet op worden gelet, dat het toppen niet wordt
uitgesteld alleenomstekteverkrijgen. Hetisdanvaak moeilijk, omdeplantnogop
dejuiste wijze en op tijd te laten vertakken.
Bij gewassen die van onder uit vertakt moeten zijn, ishet raadzaam om al met het
toppen te beginnen, nadat de stek beworteld is bijv. Azalea. Tijdens de teelt van
plantgoed wordt nog 1of 2 keer getopt, waardoor goed vertakt uitgangsmateriaal
voor deteelt van leverbare planten wordt verkregen. Tot slot moet nogworden opgemerkt, dat het toppen van Ericaceeën, die in rust zijn, soms leidt tot afsterving
vandeplanten. Deplanten moeten gekiemd zijn enbovengronds uitlopen voordeze
kunnen worden getopt.
Bij opgaande gewassen zoals Ilex en Cupressocyparis wordt na deeerste maal toppen een stok gezet; hieraan wordt de nieuwe topscheut gebonden.
Het afharden
Eind augustus kan worden begonnen met het afharden van degewassen. Degroei
van deplanten moet dan geleidelijk worden afgeremd, omdeplant volledig telaten
afharden. Hiertoe wordt vanaf begin september metdebemesting gestopt en wordt
geleidelijk minder water gegeven. Op het eind van het afhardingsproces (eind september, begin oktober) staan de potten soms zodroog, dat deplanten net niet verwelken.
Tijdens het afharden wordt detemperatuur laag gehouden door zoveelmogelijk te
luchten. Als de planten zijn afgehard, krijgen ze nog één keer veel water, zodat ze
zichkunnenvolzuigen. Ditmoetopeenzodanigtijdstipgebeuren, datdepottennog
kunnen opdrogen, om te voorkomen, dat deplanten te nat de winter ingaan.
Tijdens het afharden moet het zoutgehalte in de pot regelmatig worden gecontroleerd, omdat bij deverminderde watergift hetzoutgehaltesterk kanoplopen. Veelal
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ontstaat tijdens deafhardperiode zoutschade aan degewassen. Dit istevoorkomen
door vóór het afharden het zoutgehalte temeten. Isdit hoger dan 1,0 EC dan kunnen depotten vooraf nogeenkeer worden doorgespoeld, tot deECisteruggebracht
tot 1,0 of minder.
Bij langzaamwerkende meststoffen kunnen nog tot laat in het najaar meststoffen
vrijkomen, waardoor gemakkelijk zoutproblemen kunnen ontstaan.

TEELT IN DE VOLLEGROND
Laanbomen en heesters
Voor een aantal gewassen kan het voordelen bieden, zein de vollegrond in de kas te
telen. Gewassen die voldoende winterhard zijn, waarbij de teeltduur met een jaar
kan worden bekort, komen als eerste in aanmerking.
Minder winterharde gewassen, die buiten elk jaar min of meer fors invriezen, groeien, door ze in de kas te telen, beter en kunnen eerder, dus beter, worden afgehard.
Dit laatste geldt ook voor de teelt van laanbomen, waarmee eerst in Boskoop en later op de proeftuin de Boutenburg goede ervaringen zijn opgedaan. Vooral de teelt
van stammen, die in één seizoen de gewenste lengte moeten bereiken om een rechte
stam te krijgen, kan interessant zijn.
Een nadeel van de teelt in de vollegrond is, dat de kas gedurende het gehele groeiseizoen niet voor andere doeleinden kan worden benut. Door het gebruik van een koelcel of door de gewassen eerst op te potten en later uit te planten, kan hieraan enigszins tegemoet worden gekomen.
Er moet op worden gelet dat deplantafstand voldoende groot is, om een kwalitatief
goed produkt te telen.
Alvorens kan worden geplant, moet de kas zonodig worden doorgespoeld om het
zoutniveau beneden EC= 1,0 te laten dalen. Daarna kan een lichte organische bemesting in devorm van verteerde stalmest worden gegeven. Een hoeveelheid van 400
kg/are is voldoende.
Het sortiment laanbomen, dat in de kas kan worden geteeld, bestaat o.a. uit: Acer
campestre, Acer cappadocicum, Catalpa, Corylus colurna, Ginkgo, Gleditsia, Juglans, Liriodendron, Liquidambar, Magnolia kobus, Malus, Morus, Prunus, Quercus, Sophora, Tilia, Ulmus, Zelkova, etc.
Als uitgangsmateriaal worden meestal éénjarige zaailingen, enten of bewortelde
stekken genomen.
Andere gewassen, die in de vollegrond in de kas worden geteeld zijn: Acer palmatum cultivars Aristolochia, Aucuba, Hibiscus, Magnolia, Skimmia, Wisteria, etc.
De teeltduur in de kas is meestal 1jaar, maar soms kan het interressant zijn gewassen voor twee jaar uit te planten bv. Quercus cultivars. Uit proeven isgebleken, dat
gewassen op bodemwarmte niet beter groeien dan gewassen, die niet op bodemwarmte staan.
Aanvankelijk zijn de gewassen op bodemwarmte iets groter, maar aan het einde van
het seizoen zijn de planten, die niet op bodemwarmte hebben gestaan, minstens even
goed ontwikkeld. Daarom wordt het installeren van bodemverwarmingssystemen
bij de teelt ontraden.
Ook worden wel stekplanten in de kas uitgeplant, om tijdig over voldoende, onbeschadigd vermeerderingsmateriaal te kunnen beschikken.
De maatregelen, die moeten worden genomen met betrekking tot het klimaat, verschillen niet wezenlijk van hetgeen hiervoor reedsis beschreven. Het enige belangrijkeverschil is, dat de R.V. in een kas met laanbomen iets hoger is dan in een kas met
lagere gewassen, omdat het volume gewas meestal groter is.
Begin september moet worden begonnen met het afharden van het gewas door de
planten geleidelijk aan minder water te geven, ze daarna droog te houden en de kas
zoveel mogelijk te luchten. Kort voor het oprooien is het gewenst, ruim water te geven om de planten voldoende vocht op te laten nemen, voordat de wortels van de
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Populus canescens cultivais op Populus alba in de vollegrond.
planten worden afgestoken, zodat ze in goede conditie kunnen worden gerooid en
gekuild.
De gewassen, die op deze wijze zijn afgehard, zijn meestal veel harder dan de buiten
gegroeide planten. De kans op bevriezen isdaarna minimaal, ook alworden ze reeds
vóór de winter buiten gekuild. Een aantal gewassen groeit in de kas in de vollegrond
minder goed. Vooral coniferen maar ook veel heesters groeien te slap, waardoor de
kwaliteit te wensen overlaat. In het algemeen moet erop worden gelet dat het zoutniveau in de kasgrond gedurende het groeiseizoen voldoende laag blijft, door ruim
water te geven.
Onder het hoofdstuk sortiment is aangegeven, welke planten voor de teelt in de vollegrond in aanmerking komen.
Het zaaien
Van oudsher worden boomteeltgewassen zoals Araucaria, Azalea, Rhododendron
en dergelijke onder plat glas gezaaid. Nu meer kassen op de boomteeltbedrijven
worden gebouwd, neemt ook de belangstelling voor het zaaien in de kas toe. Voordelen zijn het betere klimaat, nauwelijks nachtvorstschade, vroegere zaaidatum, betere groei, minder uitval enz.
In de kassen van deproeftuin te Noordbroek isen wordt aleen aantal jaren ervaring
opgedaan met zaaien onder glas in de vollegrond.
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