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TEHGELEIDE
Vanafhetbeginvandesnijbloementeelt onderglasinNederland,isdeteelt
vanstandaardanjersvanbetekenisgeweest.Langetijdhebbenwealsweopdit
gewasdoeldengesprokenvangrootbloemigeofAmerikaanse anjer.Inde
statistiekenzijndiebenamingenvaakterugtevinden.
Destandaardanjerheeftdelaatstejarennogalterreinmoetenprijsgevenaande
trosanjer.Alhoewelopditmomentdesterkegroeiindetrosanjerteelt,welke
sederthetbeginvandezeventiger jarentezinisgeweest,enigszinsgeluwd
lijkttezijn,istochnogsteedssprakevaneenteruglopendareaal
standaardanjers.Ditneemt echternietwegdatookdestandaardanjervoorde
Nederlandsebloemisterijsector eenbelangrijkproduktblijft,bijdeteelt
waarvannieuweontwikkelingenwordendoorgevoerd.Nieuwerassen,
resistentie-ontwikkeling,nieuweteeltmethodiekenendergelijkezijnvoldoende
redenomtotnadereactualiseringvandevorigestandaardanjer-brochurete
komen.
/
Deledenvandeambtelijkegewasgroep"anjer"hebbendebrochureherzien,zich
daarbijterdegerealiserend datdezenietmeerkanzijndaneenmomentopname,
eenweergavevandehuidigestandvanzaken.
Debrochureisbedoeldomdetelereensystematischoverzicht tegevenvande
teeltvanstandaardanjersenhemindesomstochmoeilijketeeltdebenodigde
algemeneinformatieteverschaffen.Daarnaastkandezebrochureeveneensvan
nutzijnvoorhetonderwijs indesnijbloementeelt.
Wijvertrouweneropdatdebrochurealszodaniggelezenengebruiktzal
worden.

A.Wouters,
voorzitter
Ambtelijke gewasgroepanjer

1.ECONOMISCHEBETEKENIS

Het areaal grootbloemige anjers is vanaf 1975 tot 1983 sterk ingekrompen.We
zienechter nuweerwatmeer belangstelling voor degrootbloemigeanjer;voor
1984 wordt een lichte stijging (+ 3%) van het areaal verwacht. Het areaal
trosanjers is vanaf 1970 tot 1981 zeer snel toegenomen.Na 1981 zienwe het
areaal trosanjers iets inkrimpen;voor 1984wordt eenverdere daling verwacht
van4%.
Areaalontwikkelinggrootbloeaigeentrosanjers(ha)

Jaar

Grootbloemige

Tros

Totaal

1970
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
prognose
mei1984

229
246
219
194
174
150
138
143
131
125

21
182
232
247
255
293
328
332
315
295

250
428
451
441
429
443
466
475
446
420

129

283

412

Bron:meitellingP.V.S.
De belangrijkste oorzaken voor het sterk inkrimpen van het grootbloemige
anjerareaalzijn:
le Dehogearbeidskosten(overschakelingnaartrosanjers)
2e DeuitbreidingvanFusarium-vaatziekten.
De ontwikkelingen in het grootbloemig anjersortiment, naar "typen" met een
lagere arbeidsbehoefte en een grotere Fusarium-tolerantie, kunnen de
grootbloemigeanjerteeltweernieuweimpulsengeven.
Hetsortinentgrootbloeaigeanjers

Cultivar
Scania
WhiteSim
LeRêve
Pallas
Nora
Lena
Overige

Kleur
rood

wit
roze
geel
roze
roze

Areaal november
1983 in ha

Areaal (prognose) +/-inZ
nov. '84 in ha

20
15
9
9
11
9
50

15
12
10
9
9
9
58

-25
-20
+11
0
-18
0
+16

Bron:novembertellingP.V.S.
Het sortiment grootbloemige anjers bestaat voor het overgrote deel uit de
kleuren rood,roze enwit.Door deverdergaande ßortimentsvernieuwingmagmen
verwachtendatde"kleurtjes"wattoegaannemen;tochzullendekleurenrood,
rozeenwitvoorlopigdeboventoonblijvenvoeren.

Aanvoerpatroon
Het aanvoerpatroon van grootbloemige anjers is ten opzichte van vele andere
gewassenzeerongunstig.VandetotaleNederlandseproduktiewordtongeveer50%
aangevoerd indemaanden juni,julienaugustus.Indewintermaanden(november
t/mfebruari)wordtongeveer 15%vandetotaleNederlandseproduktieaangevoerd
(zieonderstaande tabel).
Aanvoerin%vandejaaraanvoerexclusiefimport
(V.B.A., Westland, Flora,Berkelen
januari
juli
2%
februari
augustus
3%
september
maart
3%
oktober
april
4%
november
mei
8%
juni
december
12%

omstreken)

20%
17%
15%
8%
5%
3%

Prijsontwikkelinggrootbloemigeanjer
Deprijsstijgingvandegrootbloemigeanjersteektvrijgunstigaftenopzichte
van andere belangrijke bloemisterijgewassen. In de periode 1975-1981 nam de
prijsvangrootbloemigeanjersmet35%toe.Trosanjersgavenindieperiodeeen
prijsstijging tezienvan25%,rozen19%,chrysanten16%.
Aanvoerenprijsontwikkelingop12V.B.N.-veilingen
Jaar
Aanvoer xmilj.stuks
prijsinet
1970
17
260
269
22
1975
26
1976
249
1977
224
27
1978
27
207
1979
29
186
'
31
1980
168
1981
31
183
32
1982
170
1983
165
33

2.BEDRIJFSOPZET
Voor een anjerteelt is eigenlijk geen andere opzet nodig dan voor andere
teelten. Immers, op de meeste bedrijven komt een middenpad voor en het is
gebleken dat het uitvoeren van allerlei werkzaamheden dan gemakkelijker gaat
dan bij een gevelpad. Grondbewerken en het opruimen van het gewas zullen
meestal met machines en gemotoriseerd vervoer gebeuren. Om die reden is een
middenpadonmisbaarinverbandmethetwendenvanmachines.Bijgebruikvaneen
gevelpad is de gevel een obstakel. Ook de breedte van een gevelpad is ten
opzichtevandeoppervlaktevandekasongunstiger.Alleendekasbreedtekande
beperkende factor zijn of erwél ofgêênmiddenpad komt.Inhet algemeen zal
men boven eenkasbreedte van 50m eenmiddenpad aanleggen.Eennadeelvaneen
middenpad kan zijn dat men dan in de anjerteelt een dubbel aantal koprekken
nodigheeft.
Het plaatsen van de koprekken inhet betonpad kangebeuren inaan tebrengen
uitsparingen. De rand van het pad mag dan niet te dun zijn en het pad moet
gewapend zijn.Ditwapenenkanopvelerleimanieren.Hetpijpjeindebetonkan
doormiddelvaneenaangelast stripje indebetonwordenverankerd.Ookkande
randdikkerwordengestort.Eenduurdereoplossingishetgehelepadtewapenen
met een betondikte van+ 10 cm. Op de meeste gronden is een dikte van 8 cm
voldoende.
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Kassenmet tralieligger,meterbreed glas en 4meter vakmaat gevendegrootste
lichtdoorlatendheid
Kas
Voor de teelt van anjers is een kas vereist waarin onder wisselende
weersomstandigheden eengoedklimaatkanwordengehandhaafd.Inverbandmetde
optimale temperatuur zullen er vooral in de zomer hoge eisengesteldworden.
Datwilzeggen,delagetemperatuurbehoeftevandeanjermaakthetnoodzakelijk

datmen eenkasheeft waarinmenineenwarmeperiodedetemperatuurlaagkan
houden.Dekaszelfkannamelijkinbelangrijkematebijdragentothetscheppen
van een goed klimaat,omdat daardoor de verhouding tussen de factorenlicht,
warmte,luchtbewegingenventilatiegoedis.
Voor een goede luchtcirculatie en warmteverdeling tijdens de zomer is een
bepaalde hoogte van de kas noodzakelijk. Een hoge,ruime kas is dan gunstig
voorhetklimaatdatanjerswensen.Eenhoogtevan3meteronderdegootisdan
geenoverdrevenluxe.
Defactorlichtspeelteenzeergroterolindeteeltvananjers.Omdiereden
komen alleen kassen in aanmerking met weinig schaduwgevende delen. In dit
opzicht heeft eenkasmet 4metervakmaat,eenglasmaatvan1meterensmalle
gotendevoorkeur.
Lachtranen
Om tijdenswarmweergoed tekunnenventilerenzijngroteopeningennodig.Het
beste wordt dit bereikt als de kas een doorgaande nokluchting heeft.Dit is
alleenbijbreedkappersterealiseren.Voorwarenhuizenzullenzogenaamdehalve
luchtramen,die demogelijkheid gevenom boven denok teluchten,devoorkeur
hebben.De3-ruitshalve luchtramengevenaanzienlijkmeer luchtingscapaciteit
dan de 2-ruits halve luchtramen. Aan beide kanten van de nok heeft men
luchtramennodig.
Schuur
De schuur op een anjerbedrijf is belangrijk. Het is de werkruimte,maar ook
vaakdeopslagruimte;zelfsalisereenkoelcelaanwezig.Hetisnodigdater
in de schuur een gunstig werkklimaat wordt gerealiseerd, evenals voldoende
gunstige omstandigheden voor het latenacclimatiseren vande anjers.Daarvoor
is een behoorlijke isolatie noodzakelijk. Deze bestaat gewoonlijk uit platen
vanpolystyreenmetofzonderaluminiumfoliebeplakt.
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1. Werk- en sorteerruimte
2.Kantine
3.Koelcel
4.Sorteertafelmetbijzettafels
4a.Lossetafel
5.Tussenruimte
6.Hoofdpad (alleenbijeenschuurophetmiddenvanhetperceel)

Een veiliger en sterker produkt voor isolatie is eenplaatvanpoly-uretaan.
Dit is een schuimplaat van fijnere structuur enbeplaktmet aluminium aande
ene en papier aan de andere zijde.De dikte van beide typen platen is 4cm.
Nietbeplakteplatenzijnmeestal5cmdik;overigenszijnallegewenstedikten
verkrijgbaar. Omdat juist ook in de winter gesorteerd engebostmoetworden,
dient er in de schuur verwarming aanwezig te zijn. Vaak wordt er zelfs
grondverwarming indevloeraangebracht.Eenschuuroppervlaktevan20x10mis
geen overdaad. Meestal wordt de hoogte van een schuur 3 , 8 - 4 meter. Voor
anjerszouditnietnoodzakelijk zijn,maarbijeventueleomschakeling zoumen
andersopmoeilijkhedenkunnenstuiten.
Indeschuurisveelalookdekoelcelondergebracht.Dezezalminstens5x6x
2,2 m moeten zijn,omdat de bloemenmeestal inemmers ofcontainers opwagens
indecelgeplaatstworden.Vrijwelaltijd zalextraverlichting nodigzijnin
deschuur,omdathetaantalramenkleinmoetwordengehoudeninverbandmethet
verkrijgen van isolatie tegen zowel warmte als koude. Worden TL-buizen voor
verlichting toegepast, dan is het gunstig voor een goede kleurbepaling om 1
lampvankleur34en1lampvankleur57perarmatuuraantebrengen.Ofereen
kantine aan of binnen de bedrijfsschuurmoet worden gebouwd hangt afvanhet
aantal personen dat er op een bedrijf werkt. Veelal is echter een passende
kantine nietmeerweg te denken.Bovendien is sanitair onontbeerlijk, terwijl
ersomsookbehoefteisaaneendouche.
De te gebruiken werktafels dienen 90 cm hoog te zijn.Voorkleinere personen
wordt danopdevloereenvlondergelegd.Ditvoorkomt tevenskoudevoetenals
ergeenverwarming indevloerisaangebracht.Debreedtevandewerktafelsis
gewoonlijk 1m met eenhelling van+_10cm.Hetoppervlakvandetafelsdient
eenniet telichtekleur tehebbeninverbandmethetvoorkomenvaneensterke
terugkaatsing van het licht.De plaats van de tafels is afhankelijk van de
beschikbareruimte.Zetzelosopdegrond,zodatzeoveralkunnenstaan.
Transportenverwerking
Voor de oogst van anjers worden dikwijls oogstwagentjes ofmonorailkarretjes
toegepast. De hangende zeiltjes zorgen dan bij verzamelen voor bescherming
tegenverdampingenbeschadiging.Indeschuurbijdeverwerkingopdebostafel
voorkomen deze handzame eenheden beschadigingen en door elkaar liggen van de
bloemen.Ookdozenopdeverzamelwagengevenbescherming bijhoge temperaturen
eneenvlotteverwerking indeschuur.Naverwerkingkomendebloemenopwater
meteenanjervoorbehandelingsmiddel testaan.Smallemagazijnwagensmet2lagen
emmers op 1 rij zorgen voor een vlotte afvoer naar de koelcel en eenvlotte
aanvoeruitdekoelcel.Dewielenvandewagensdienenaanéénzijdetekunnen
zwenken. Alle wielen laten zwenken kan ook, maar dan moeten de te rijden
afstandenniet telang zijn,vanwegedemoeilijkebestuurbaarheid.Welzijner
zwenkwielen die geblokkeerd kunnen worden, zodat de bestuurbaarheid beter
wordt.Dekoelceldientbijvoorkeurgeendrempeltehebben.

VERWARMING
Waarenergieinbrengen?
Men kan het beste energie inbrengen, daar waar het nodig is,dus zo dicht
mogelijk bijhet groeipunt.De horizontale verdeling zal zodanig moeten zijn
datalleplantentenopzichtevandewarmtebronnagenoeggelijkstaan,zodatze
allemaalevenveelwarmtekunnenopvangen.Ditheefttotgevolgdat:
1. De beste plaats voor de verwarmingsbuizen energie-technisch in het bed
tussendeplantenis.
2. Meer buizen/slangen per bed installeren gunstig is voor de optimale
warmteverdeling.
Energiebesparing/dooranderebuisligging
Erzijnaanwijzingendatdoordewarmtebronnaarbenedentebrengenruim20%op
energie kanworden bespaard, indien allewarmte beneden ingebracht wordt.Hoe
groter het aandeel van de totale warmtebehoefte is dat door de laagliggende
verwarmingsbuizen^ingebrachtwordt,hoegroterwordtdeenergiebesparing.
Wemoetendegewasverwarmingdaaromnietzienalsaanvullingofhulpverwarming,
maar het moet de primaire verwarming zijn. Pas als er omstandigheden zijn
waarbij de gewasverwarming ontoereikend is gaan we met het bovennet
bijverwarmen. Bovendien zijn er aanwijzingen dat er nog meer energie te
besparen is door een efficiëntere manier van droogstoken met de
gewasverwarming.
Lichtwlnst
Pijpen bovenin het gewas geven schaduw. Licht is de "motor" voor de groei.
Indienwelichtwlnstkunnenbereikenzaldatvooralindewinterdegroeiende
kwaliteit tengoedekomen.Hetbetekent ookeenvroegereproduktle.Elke51mm
buisgeeft1,5%schaduwper3.20m.Wordenerdriebuizenbovenweggehaald,dan
isdelichtwlnst4,5%.
/

Gevolgenvoordetemperatuur
Energie-technisch ishetgunstigerwarmteonderinofbijhetgewas tebrengen,
danwarmte bovenin dekas.Wel zalmen er rekening mee moeten houden dathet
temperatuurverloopindekasdanookverandert.

Gewasverwarming

Bovenindekasliggendeverwarming

Zoals hierboven te zien is, verkrijgt men een geheel verschillend
temperatuur-verloop bij deze twee verwarmingssystemen. Stel nu dat we een
gewastemperatuur nastreven van 6°c.De thermostaat hangt ter hoogte van het
groeipunt.Om bijboven indekas liggende pijpen een temperatuur van 6°Cin
het gewas te realiseren, zal men de thermostaat ietshoger inmoeten stellen
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dandeze6Comhettemperatuurverloopopteheffen.
Bij gebruik van gewasverwarming moet nu echter de thermostaat wat lager dan
deze 6°C worden ingesteld. Kort samengevat komt het er dus op neer dat er
energie valt te besparen door de buizen niet meer bovenin de kas aan te
brengen,maaronderinhetgewasalsgewasverwarming.
Gevolgenvoordeluchtvochtigheid
Het absolute vochtgehalte is in een kas bijna overal gelijk. Wel kunnen er
grote verschillen optreden in de relatieve luchtvochtigheid (r.v.) De
verschillen in r.v. wordenveroorzaakt door temperatuurverschillen indekas.
Onderstaande schets laat zien hoe temperatuurverschillen de r.v. kunnen
beïnvloeden.
r.v.
80%

6 ^ ^

8°C

90%

8°C

6°C

100%

,^îo°c^
^ 0

0

0

r.v.
100%

o ^-

0

0

10°C O

90%

o

Gewasverwarming

Bovenindekasliggendeverwarming

Inbovenstaande schetsishetvochtgehaltebijbeidekassengelijk,namelijk6
gram/kgdrogelucht.Wanneerwenuinbeidegevallendethermostaatopdezelfde
waarde instellen, zal in het geval waar de pijpen bovenin de kas liggen
gemakkelijk condensvorming op het gewas plaatsvinden (relatieve luchtvochtigheid: 100%). Wanneerwe nu echter temakenhebbenmet gewasverwarming,
danisereenrelatieve luchtvochtigheid van80%omenindenabijheidvanhet
gewas, dus geen condensvorming. Ook vochttechnisch gezien is het dus
verantwoord overtegaanopgewasverwarming.
Toegepasteverwarmingssystemen
1.Alleverwarmingsbuizenbovenin(meestalvier51mm-buizenper3.20m)
2.Inelkpadeen51mmbuis.
3.Verschillendevormenvangewasverwarmingzoals,
tweeofvier51mmbuizenperbed
viertubyleenslangenper3.20m
vierofacht27mmbuisjes(staal)per3.20m
Bij de alternatieven 2 en 3 is het gewenst ook nog over wat
verwarmingscapaciteit boven indekas tebeschikken.Dit kan op tweemanieren
wordenverkregen,namelijk
a.per3.20raeen51mmbuisbovenindekasaanbrengen
b.gebruikmakenvanCO„-kachelswelkezichbovenindekasbevinden.
Tubyleen—ofpolypropyleenslang,stalenofaluminiumbuizen
Bijdekeuze tussenslangenofbuizenmoetendeverschillendevoor-ennadelen
afgewogenworden.
Voordelenvanslangentenopzichtevanbuizenzijn:
a.goedkoopinaanschaf
b.vraagtweinigonderhoud
c.zijnbijteeltwisselingeenvoudigteverwijderen.
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80%

Nadelenvanslangentenopzichtevanbuizenzijn:
a.dewarmte-afgifteisongeveer20%minderdanbijstalenbuisjesmetdezelfde
diametereneenzelfdewatertemperatuur
b.Lineaireuitzetting isvantubyleen0,2mmper°C(bij50°Cteraperatuurverhogingisdatal1cmpermeterslang!)
c.kunststofveroudert.
d.kunststof iskwetsbaar,vooralbijhogetemperatuur.
Dewarmteafgiftevaneen22mm doorsneealuminiumbuismetlamellenisongeveer
gelijkaandievaneen51mmstalenbuis,bijgelijkblijvendewatertemperatuur.
De aluminiumbuisjes (met lamellen) en de benodigde koppelingen zijn niet
goedkoop in aanschaf. Een andere mogelijkheid is om voor de gewasverwarming
gebruik temaken/van 27mm doorsnee stalen buisjes.Dewarmteafgiftevandeze
buisjes is ongeveer 40% minder dan van 51 mm buizen met gelijke
watertemperatuur.
Uitonderzoekisgeblekendatbuizenofslangenkortbovendegrond 20-25%meer
warmteafgevendanbuizenvandezelfde temperatuur dieopdegrondliggen.Dus
altijdtrachten ae buizen/slangenvrijvandegrondtehouden.
Er kan slechts dan een maximale energiebesparing gekoppeld aan een optimale
klimaatbeheersing bereikt worden als het laagliggende verwarmingscircuit als
primaire verwarming wordt gebruikt. Het dient zo'n 80% van de benodigde
capaciteittehebben.
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3.ORGANISATIEENARBEID
Bij de anjerteelt vormt het onderdeel arbeid veruit de belangrijkste
produktiefactor.Enerzijdsvanwegedehieruitvoortvloeiendekosten,anderzijds
door het onregelmatige verloop van de arbeidsbehoefte. Dit onregelmatige
verloopveroorzaaktveelalgroteproblemenbijdepersoneelsvoorziening.
Meernogdanbijveelandereteeltenisdearbeidsbehoeftevananjersgekoppeld
aan het produktieverloop (+ 80% van de totale arbeidsbehoefte bestaat uit
oogstenenpluizen).
Deze koppeling van produktie enarbeid heeft ertoe geleid datmaatregelendie
deproduktiedoenspreidensteedsmeerwordentoegepast.
Tedenkenvalthierbijo.a.aan:
-variatieinplanttijdstippen
- belichtenomdeproduktietevervroegen
- doortoppen,terugtoppen
Al deze maatregelen hebben een zekere invloed op het produktieverloop en
daarmede op de arbeidsverdeling. Maar ondanks de vele verschillende
mogelijkhedenisdehiermeeterealiserenproduktiespreiding erggering,vooral
in het tweede jaar. In het eerste teeltjaar is nog wel enige resultaat te
verwachten,maarditgaatinhettweedejaarweergrotendeelsverloren.Ervalt
nu eenmaal niet te ontkomen aan het lichtafhankelijke karakter van de
anjerteelt. In perioden met veel licht is de produktie en de snelheid van
uitgroeiengroot.Indedonkerewintermaandenlopendescheutenlangzaamuiten
blijftdeproduktieperm2laag.Methettoenemenvandelichtintensiteitneemt
zoweldesnelheidvanuitlopenalsdeproduktiesneltoe.Vooraldeeerstesnee
vaneenjonggewasveroorzaakteenhogearbeidspiek.
Vanwege deze onregelmatige produktie en de daarmee in verband staande
arbeidsverdeling iseengoedebezinningvooraf bijdezeteelterggewenst.Dit
geldt niet alleen voor degenen die onbekend zijn met de anjerteelt, maar
evenzeer voor de gevestigde anjerkweker die bepaalde maatregelen wil gaan
toepassen teneinde tot een ander produktieverloop te komen. In alle gevallen
dient men de consequenties met betrekking tot de arbeid goed te overwegen.
Alvorens met de teelt te starten moeten reeds voldoende maatregelen voor de
personeelsvoorzieningwordengenomen.
Dearbeidsverdeling
De omstandigheid dat bijde anjerteelt arbeid en produktiehand inhandgaan,
houdt in dat iedere maatregel die het produktieverloop beïnvloedt een andere
arbeidsfilm teweeg brengt.Hierdoor zullen er in het Ie teeltjaar vrijgrote
verschilleninarbeidsverdeling aanwezigzijnbijteeltenmeteenverschillende
plantdatum.Van dezeverschillen isgedurende het 2e teeltjaar evenwelweinig
meerterugtevinden.
Eenenanderkomt infiguur 1en2,waarindearbeidsbehoefteinurenper1000
ra2isweergegeven,totuitdrukking.
Uit deze figuren komt duidelijk het onregelmatige arbeidsverloop tot uiting.
Dit geldt voor alle plantdata. Het meest opmerkelijke is, dat de
arbeidsverdeling gedurende het tweede teeltjaar bijna onafhankelijk isvande
plantdatum. Bijdehierweergegeven afbeeldingen,metverschillende plantdata,
Is het verloop van de arbeidsbehoefte gedurende het 2e teeltjaar bijna
identiek.Dit houdt indat verschuivingen Indeplantdataweinig invloedmeer
hebbenophetproduktie-endaarmeeophetarbeidsbehoefteverloopgedurendehet
tweede jaar.Hieruitvloeit voortdatdereedslangerbekendeproblemenbijde
personeelsvoorziening op deze manier nauwelijks kunnen worden opgelost. Het
enige dat in deze effect sorteert zijn de maatregelen die de produktie
gelijkmatiger doen verlopen. Tot nu toe zijn op dit terren nog maar weinig
verbeteringen gerealiseerd. Wel kan door "pluisarme" rassen te kiezen enig
voordeel worden behaald. Dit alles impliceert dat de personeelsvoorziening
voorlopig een ernstige handicap zal blijven bij deze teelt. Bedrijven die
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Figuur1.ArbeidsbehoefteAnjersinurenper1.000m2permaand.
April-planting.
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Figuur2.ArbeidsbehoefteAnjersinurenper1.000m2permaand.
September-planting
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hiervoor geen afdoende maatregelen treffen zullen in ernstige moeilijkheden
geraken, wat de produktie en veelal nog meer de opbrengst ernstig zal
benadelen. Gezien de rentabiliteit een onverantwoorde manier van
bedrijfsvoering.Waarschijnlijknogmeerdanbijandereteeltenisbijdeanjer
een juist inzicht vooraf vereist teneinde binnen deze teelt een optimaal
resultaattebereiken.
Organisatieenarbeid
Inditonderdeel zaldehele teelt inchronologischevolgordewordennagegaan.
Waar nodig wordt dieper ingegaan op de uit te voeren handelingen en de
arbeidskundige aspecten waarop dient te worden gelet.Over het uitplanten is
weinig mee tedelengezienhet eenmalige karakter vandezehandeling.Tochis
er een aspect waarmee men bijhet planten rekening dient tehouden,namelijk
alvorens men gaat uitplanten moet reeds het gaas en een eventuele
gewasverwarming wordenaangebracht.Hierbijstreeftmenernaaromreedsvijfà
zes lagen gaasvoor het uitplanten aan tebrengen.Degewasverzorging tijdens
deteeltfasevraagtdanrelatiefvrij weinigtijd.
Alle overige gewasverzorgingswerkzaamheden zoals ziektebestrijding en
tussensteken hebben een erg tijdgebonden karakter. Verschuiving naar een
rustigeperiodeishierdoornietmogelijk.
De resterende werkzaamheden zijn alle direct gekoppeld aan het
produktieverloop. Dit betreft het pluizen, het oogsten/sorteren en het
voorkomen van het scheuren. Behalve dat ze rechtstreeks aan het
produktieverloop zijn gekoppeld, waardoor verschuiving naar een andere,
rustige,periodenietmogelijk is,omvattendezehandelingen80procentvande
totalearbeidsbehoefte.Bij"pluisarme"rassenzalditpercentagelagerliggen.
Dit houdt in dat bij een onregelmatig produktieverloop, de arbeidsverdeling
eveneensonregelmatig zalzijn.Daardeanjereenonregelmatig produktieverloop
heeft, is de arbeidsverdeling eveneens erg onregelmatig. Dit temeer omdat de
produktie grotendeels in enige maanden is geconcentreerd. De aandacht voor
verbeteringen van werkmetoden en/of de arbeidsorganisatie dient zich daarom
volledig teconcentrerenopdegedurendedezepiekenteverrichtenhandelingen.
Verbeteringen in deze piek(en) bereikt, doen direct de arbeidsbehoefte en
daarmededearbeidskostenafnemen.
Overhetpluizenzijnweinigopmerkingen temaken.Hulpmiddelenen/ofmethoden
die dit werk helpen verlichten of versnellen zijn niet bekend. Het enige
waarmee hierbijrekening dient teworden gehouden is,dathetmet tweehanden
wordtuitgevoerd.Totopwelkedieptedepluizenwordenweggenomenhangtafvan
hetgewas.Bijeen1-jariggewaszalmenveelalminderdieppluizendanbijeen
2-jarig gewas.Ditinverbandmetdegewasopbouw.Hetverdientaanbevelingom
alle pluizen die moeten worden verwijderd tijdens het pluizen in de kas te
verwijderen,zodatmenerbijhetsorterengeenrekeningmeebehoefttehouden.
Indien het pluizen niet goed of niet volledig heeft plaatsgevonden en de
resterende pluizen moeten bij het sorteren worden weggehaald, dan kost dit
tijdenshetsorterenveelmeertijd.
Bijhet oogsten wordt van zeil enwagentjes gebruik gemaakt.Hierdoor ishet
hogelijk oramet twee handen tewerken,terwijl tevenswordtvoorkomendatmen
regelmatig een volle arm bloemen naar het hoofdpad moet brengen. De volle
zeilen "hangmappen"worden ophet hoofdpad ineenverzamelwagen gehangen.Bij
het sorterenwordt sporadischvan telapparatuur (Nico-teller)gebruikgemaakt.
Indienerveelbloemenvandezelfde sortering ineenpartijvoorkomenverdient
het aanbeveling deze gelijktijdig af te tellenen op tebossen.Deuitgesorteerdebloemenwordendannaderhandverwerkt.
Uit waarnemingen is gebleken dat het sorteren/tellen met behulp van een
telapparatuurhetvlugstwerkt.
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Tellers zijnhandig bijhet opbossen enhet behaaldevoordeelhiermee isdoor
delageinvesteringsnelterugverdiend.
Hierbijworden zowel de Ieals de 2ekwaliteitmetbehulpvaneenNico-teller
geteld. Vergelijking van de verschillende methoden van verwerking levert het
volgenderesultaat:
Arbeid inminutenper
100bloemen
12,9
7,9
7,4

1.Voorsorteren,daarnaopbossen
2. Sorterenengelijktijdig opbossen
3.Sorteren/opbossenmetNico-teller

Op een bedrijf van 6000m2 zijnhierdoor op jaarbasis bijeen produktie van
gemiddeld 170bloemenperm2devolgendeurentebesparen.
Methode2tenopzichtevan1 850uur
Methode3tenopzichtevan1 936uur
Methode3tenopzichtevan2
86uur
Hieruitblijktdatdoorenigeaanpassingenvandewerkmethodegrotebesparingen
te realiseren zijn. Ook de Nico-teller in vergelijking met methode 2 is
verantwoord geziendegeringejaarkosten.
Somswordtookgebruikgemaaktvanbosmachines,maaronderzoekheeftaangetoond
dathiermeeweinigvoordelentebehalenzijn.
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Een aanslag in combinatie met een vaststaand snijmes zorgt voor de juiste
lengte,zodoendezijnallebossenevenlang

Uit onderzoek is gebleken dat een bosmachine alleen op een groot bedrijf
rendabelis.Erwordtdanuitgegaanvanvieroplegplaatsen
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4.GRONDSOORTENENEISENAANHETPERCEEL
Grond bestaat uit vaste delen en holten daartussen. In deze holte, poriën
genaamd,kanzowelwateralsluchtvoorkomen.Nederlandkenteengrotevariatie
van grondsoorten. Deze lopen uiteen van zuiver zand tot zware klei en van
humusarm totveen.Doorallerlei ingrepenkanvrijwel"elkegrondsoort geschikt
gemaaktwordenvoordemeestegewassenwaaronderanjer,mitshetprofielvande
grondgoedis.
Voor de ene grondsoort brengt dit echtermeerkostenmet zichmeedanvoorde
andere grondsoort.De geschiktheid vande grond voor eenanjerteelt isdaarom
meereeneconomischevraagdaneenbodemkundige.
Debewerkbaarheid vaneenlichtegrond ismakkelijker danvaneenzwaregrond.
Dit speelt een rol bijhet plantklaarmakenvan dekasgrond. Tevens verdient
het aanbeveling, gezien het besmettingsgevaar voor vaatziekten, om de
mogelijkhedentotstomenindebeoordelingvandegrondtebetrekken.
Structuurvandegrondenbeworteling
Omdateenanjerteeltvrijlangduurt,moetaandebewortelbaarheidvandegrond
hogeeisengesteldworden.
Devolgendeaspectenzijnvangrootbelang:
a.deproflelopbouw
Hierbijmoetgeletwordenopscherpeovergangen,welkeveelalstorendwerken
zoals:zandlageninkleigronden,kleilageninveengrondenenveenlagenin
klei-ofzandgronden.Dezescherpeovergangenwerkenongunstigopde
beworteling.Ookverdichtelagenwerkenstorendopdebeworteling enluchtenwaterhuishouding.
b.delucht-enwaterhuishouding
Wateroverlastveroorzaaktluchtgebrekmetalsgevolg:wortelafsterving.Door
middelvanontwatering (drainage)engrondbewerking ishierverbeteringin
tebrengen.Ookkennenwegrondendieslempgevoelig zijn(zavelgronden).Het
optredenvanslempisfunestvoordeluchthuishoudingvandegrond.Door
inbrengenvanorganischestofisdelucht-enwaterhuishouding Inveel
gevallenteverbeteren.
Grondbewerking
Voorhetuitplantenvandeanjersmoetdegrondgoedwordenbewerkt.MeestalIs
een grondbewerking van 25-30 cm voldoende, tenzij er dieper in het profiel
storende lagen voorkomen. Aan de grondbewerking moet veel aandacht besteed
worden, omdat een fout hierin tijdens de teelt nietmeerhersteld kamworden.
Vooral het vochtgehalte van de grond tijdens de grondbewerking speelt een
belangrijke rol. Bij te vochtige kleigronden kan bij bewerking makkelijk
structuurbederf optreden. Langdurig stomen kan ook natte plekken veroorzaken
meteenslechtestructuur(pasopvoornitrietvergiftiging).Ookhetuitspoelen
van de kasgrond voor de teelt kan leiden tot eenaanzienlijk structuurbederf
als er piasvorming optreedt. Dit komt veel voor op slempgevoelige gronden.
Beter is het dan om meerdere keren kort uit te spoelen. Toevoegen van
organische stofvermindert deslempgevoeligheid,evenalshetgrof latenliggen
vandegrond.Eengevolgvaneenslechtestructuurvandebovengrond isdathet
planten minder gemakkelijk gaat, terwijl het plantmateriaal moeilijker
aanslaat. Dit alles kan leiden tot een verhoogde uitval door voetrot. Inde
meeste gevallen wordt de grond bewerkt met een spitfrees. Op de zwaardere
grondenworden de bedden nog eens extra bewerktmeteenfrees.Vooralbijhet
stomenmet zeilen is een goede grondbewerking v66r het stomennoodzakelijkom
het beste resultaat te verkrijgen. De stoom kan gemakkelijker de grond
indringen,waardoordetemperatuurverdelingIndegrondgunstigerwordt.
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Diepegrondbewerking
Eendiepegrondbewerking isnormaalvoordeteeltvananjersnietnodigenook
niet gewenst. Pas als bij onderzoek blijkt dat de ondergrond een te dichte
structuur heeft, moet men dieper bewerken. Diepere grondbewerking kan
bijvoorbeeldwelnodig zijnopdiebedrijvenwaardeglasopstandengerenoveerd
zijn en waarbij tijdens deze vernieuwing met zwaar transport op de grond
gereden is. Voor de diepe grondbewerking wordt de laatste tijd meer de
spitfrees dan de ondergrondwoeler gebruikt. Wordt op het perceel een systeem
voor drainstomen aangelegd, dan is daarna het uitvoeren van een diepe
grondbewerkingnietmeermogelijk.Ditzoueventueelvoorafmoetengebeuren.
Organischestof
Organische stofwordt toegediend omde structuur enhetvochthoudend vermogen
vandegrondoppeiltehoudenofteverbeteren.Dehoeveelheid organischestof
is niet voor alle gronden gelijk.Meestal wordt gebruik gemaakt vanmengmest
(bolster + stalmest), waarvan 1 à 1,5 m3 per 100 m2 wordt doorgewerkt.Het
organischmateriaalmagniet tediepwordendoorgewerkt (nietdieperdan25-30
cm)omreducerentevoorkomen.Inminderematewordtchampignonmest enstalmest
gebruikt. Champignonmest is wel goed geschikt als structuurverbeteraar.
Stalmest kan zout zijn, wat de groei van de jonge anjerplanten sterk kan
belemmeren. Op zwaardere gronden (40-50% afslibbaar) is het beter om geen
stalmest te gebruiken, omdat door de zogenaamde "plakvorming" de structuur
eerderverslechtertdanverbetert.Ooktuinturfisvoordezezwaregrondenniet
aan te raden, omdat het vochthoudend vermogen van de grond te groot wordt.
Beter is om hier bolster of veencompost te gebruiken. Het gebruik van
boomschors komt steeds meer in de belangstelling; het is een goede
structuurverbeteraar. Vooral bijgebruik van ongecomposteerde boomschorsmoet
men er op bedacht zijn dat dit materiaal, door de hoge koolstof/stikstof
verhouding (C/N), stikstof vastlegt. In het begin zal daarom een extra
stikstofgiftnodigzijn.
Bezanding
Bij verschraling van de bewortelbare laag, door bezanding, moet de
korrelgrootte overeenstemmen met die van het reeds aanwezige zand in het
profiel. Is de korrelgrootte afwijkend dan zal het ingebrachte zand
uitselectereneneenvasteondoordringbarelaagindebodemvormen.
Eisenaanhetperceel
Aanhetperceelmoeteenaantaleisengesteldworden:
~j>erceelsvorm
Energietechnischenarbeidstechnischgezieniszovierkantmogelijkbouwen
gewenst.Eenlengte-breedteverhoudingvan3:1 isdaaromhetmaximum.
Langwerpigeofgerendepercelenzijnongewenst,omdathierdoorde
investeringenstijgen.
~perceelgrootte
Naarmatehetbedrijfgroteris,zullendekostenperm2dalen.De
schaalvoordelenzijn,bijeenanjerteelt,uitgewerktbijeenbebouwde
oppervlaktevan1tot1,5ha.Erisookruimtenodigvooreenwoonhuis,
schuureneventueeleenbassin.Eenperceeloppervlaktevanminimaal1,5-2ha
isdaaromgewenst.Eenperceelafmetingvan100mbreedenca.200mlang
heefteenidealevormengrootte.

19

- ontsluiting
Hetbedrijfmoetgoedbereikbaarkunnenzijn;ookvoorwatzwaarder
materieel.Deafstandvanhetbedrijftotdeveiling isvanbelanginverband
metdetransportkosten.
- gietwater
Ermoetvoldoendeengoed(ziektenvrij)gietwaterbeschikbaarzijn.Een
anjergewasvraagtmetnameinhetvoorjaarendezomerveelwater.Ditkanin
dezeperiodeoplopentot130à140literperm permaand.Ookde
waterkwaliteit speelteenzeerbelangrijkerol.Vooralhetzout-en
chloridegehaltezijnvanbelangvoordewaterkwaliteit.Gebruikvan
oppervlaktewater isdemeestgoedkopewatervoorziening.Alsditwaterslecht
vankwaliteitiskanmendenkenaaneenbassin,vooropvangvanregenwaterof
osmose-water.Delaatste tweemogelijkhedenbrengenbelangrijke investeringen
metzichmee.Eenanderfacetbijgebruikvanoppervlaktewater isde
mogelijkebesmettingmetFusarium.Vooralinglastuinbouwgebieden isdeze
mogelijkheidaanwezig.Ditkaneenbelangrijkeredenzijnomgeengebruikte
makenvanoppervlaktewater.
Drainage
Voor een optimale groei ishet noodzakelijk dat de lucht-enwaterhuishouding
vande grond isorde is.Een goedeontwatering ishierbijessentieel.Ditkan
het beste gerealiseerd worden door een drainagesysteem. Helaas wordt er bij
nieuwbouw nogal eens bezuinigd op de drainage; soms wordt er zelfs geen
drainageaangelegd.Ditisechtereenverkeerdebezuiniging,watkanleidentot
een opbrengstderving die vele malen groter is dan de investering van de
drainage. Kortom: een investering in een drainagesysteem is een
vanzelfsprekendezaakbijelkemeerjarigeteelt.
Hetdrainagesysteemverrichtdevolgendefuncties:
1.denormaleontwatering
2.verbetereneninstandhoudenvandestructuurvanboven-enondergrond
3.vergrotenvandebewortelbarelaag
4.opheffenvanfoutenbijhetwatergeven
5.doorspoelenenuitspoelenvaneventueleovertolligezoutenen/ofschadelijke
restenvan chemischegrondontsmettingsmiddelen.
6.eventueelkaneensysteemaangelegdwordenwatnaastbovengenoemdefuncties
ookonderdrukkanverzorgentijdenshetstomen.
Met name bijhet doorspoelen van dekasgrond wordt erinkorte tijdeengrote
hoeveelheid watergegeven.Decapaciteit vanhet systeemmoethieropafgestemd
zijn.Isditniethetgeval,danzalhetgrondwaterniveau stijgen,hetgeenkan
leidentotmassalewortelafsterving.Hetplaatsenencontrolerenvaneenaantal
grondwaterstandbuizen geeft een goede indicatie over het gedrag van de
grondwaterstand. Dit geeft weer een inzicht over de werking van het
drainagesysteem. Indien, na een grote watergift (doorspoelen), het
grondwaterniveau snel(ca.éénà tweedagen)wegzaktnaarhetdrainniveau,zal
hetsysteemoverhetalgemeengoedwerken.
Draindiepte
Dedraindiepte isondermeerafhankelijk vandeprofielopbouwendegrondsoort.
Over het algemeen bedraagt de draindiepte 80 cm- 100cm.Bijveengrondenmet
hogegrondwaterstandenwordtgedraineerd op60-80cm.
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Drainafstand
Deafvoercapaciteitvanhetdrainage-systeemwordtinhogematebepaalddoorde
drainafstand. In verband met doorspoelen is een drainafvoer nodig van ca.60
mm/etmaal. Hierdoor is het nodig om op een afstand van 3.20 m (elkekap)te
draineren.Alleen op zeer goed doorlatende of hoog liggende grondenhoudtmen
eengroteredrainafstandaan.
Buissoort
Vroeger werd voor drainage alleen de gebakken aarden buisgebruikt.Nuwordt
hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de ribbel P.V.C.-buis en de gladde
P.V.C.-buis.
Drainage-systeem
In de meeste gevallen wordt een samengesteld drainage-systeem aangelegd. Dat
wilzeggen:dezuigdrainswordenopeenhoofddrainaangesloten.Dezehoofddrain
kanhetwaternaareenslootafvoerenbijeenconstantvoldoendelaagpeil.Bij
laagliggende percelenof ingebiedenwaardeslootwaterstand testerkwisselt,
moetdehoofddrainopeenverzamelputmetpompwordenaangesloten.Hetverdient
aanbeveling om het drainage-systeem zo uit te voeren dat het per afdeling
afsluitbaar is.Dit om te voorkomen dat eventueel ontsmettingsgas van de te
ontsmettenafdelingviadedrainagenaareenafdeling trektmeteengewaserin.
Indien het systeem niet per afdeling afsluitbaar is kan men bij chemische
ontsmetting het systeem vol water zetten om verplaatsing van het gas te
verhinderen. Dit is echter een riskante oplossing, omdat de waterafvoer van
andereafdelingengeblokkeerdkanworden.
Onderhoudvandedrainage
Het drainage-systeem vraagt denodige aandacht.De buiskaninwendig eninde
zaagsneden verontreinigd rakendoor:zand,slib,ijzerverbindingen enwortels.
Deafvoercapaciteitwordthierdoorsterkverlaagd.Regelmatigschoonspuitenvan
de drains met behulp van een hoge drukpomp voorkomt dichtslibbing. Als het
gewas is gerooid verdient het aanbeveling om de drainage op zijn werking te
controleren.Mankementen,zoalsverzakkingenenkapottedrainbuizen,kunnendan
verholpenworden.
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5.WATERVOORZIENING
Dealgemeengebruikte installatie bestaatuitêênregenleiding perbedvan1m
breed (inclusief pad 1.60 m breed). Perwarenhuiskap van3.20 m zijndit dus
tweeleidingen.Bijdeomschakelingvandegroenten-naardebloementeeltmoet
deregeninstallatie danookwordenomgebouwd.Erzijninhetalgemeentweemaal
zoveel leidingen,viermaal zoveel sproeidoppen en tweemaal zoveel elektrische
kranen nodig als in de groententeelt, althans wanneer in de groententeelt
gebruikwerd gemaakt van êênregenleiding perkap.Beregening bovenhetgewas
is niet gewenst en niet gebruikelijk. Er ligt êên regenleiding van 28/32mm
diameteropdegrond inhetmiddenvanhetbed.Deafstandvandesproeidoppen
isdoorgaans0,75 m.Peroppervlakte-eenheidkomenviermaalzoveeldoppenvoor
alsbijdegroententeelt.Deoppervlaktevandegietvakkenisongeveerdehelft
vandegietvakkenbijdegroententeelt,namelijkca.170m2perafsluiter.Het
is raadzaam deverdeelleiding, ofwel semi-leiding,temakenvanp.v.c.-buizen
van 46/50 mm diameter. Vroeger werden algemeen 36/40 mm verdeelleidingen
gebruikt. Dat deze laatste buismaat te veel leidingweerstand veroorzaakt is
inmiddelswelgebleken.Ditlaatstegeldtoverigensvoorelkeregeninstallatie.
Regenleidingen van 30 à 40 m lengte kunnen het beste in het midden worden
gevoed.Ditzietmeninhetalgemeenopmodernebedrijvenvan70à80mbreedte
toegepast.Deafstandvanaf semi-leiding totaanheteind isdannietmeerdan
15 à 20 m. Er kan dan worden volstaan met êên maat (kleur) sproeidoppen.
Verspringing indopmaatistot20mvanaf devoeding namelijknooitnodig.Bij
leidingen van bijvoorbeeld 30m lengte met kopvoeding ishet bijsteeldoppen
voldoende om tweesoortensproeidoppen tegebruikelijk,namelijk deeersteca.
10m vanaf de semi-leiding êên dopmaat en de laatste 20m vande leiding één
maat groter. De dopmaat van steeldoppen verspringt bij demeeste fabrikanten
0,1 mmperkleur.Dedopmaatvannylonboogdoppenverspringt0,25 mmperkleur.
Bij deze doppen mag men geen verspringing toepassen, ook niet bij lange
leidingenvanbijvoorbeeld 30mmetkopvoeding.Indepraktijkwordtheelvaak
te veel verspringing in dopmaat toegepast, hetgeen leidt tot een grotere
waterafgiftverdervandesem^-leidingaf(overcorrectie).
Een beregeningsvak met steeldoppen van circa 170m2 heeft 140 à 150doppen.
Gerekendnaareendopgiftvanca.2,5literperdopperminuut isditca.300à
400 liter per minuut perkraan.Dit isongeveer denormale capaciteit vande
gebruikelijke pompen en kranen, die in de tuinbouw worden gebruikt. Bij
gebruikt van dubbel T-afsluiters met een 2-duims doorlaat en een flinke
gietpomp met motorvermogen van 7,5 pk kan men gaan tot ca. 500 liter per
minuut,ofwel200sproeidoppen.Deoppervlaktevandegietvakkenisdanca.240
m2.Bijdegenoemdewaterafgiftvan2,5 literperminuutperdopisdewerkdruk
op de doppen 0,6 à 0,8 ato. Dit isvoldoende omhet gehele bed met water te
bereiken,ookondereendichtanjergewas.
De regenintensiteit isdanca. 120liter perm2 per uur ofwel 2liter perm
per minuut. Men moet zich wel realiseren, dat dit ongeveer de dubbele
intensiteit is van een groententeeltregenleiding. Er komen in de praktijk
evenwel flinke verschillen inwatergift voor,enwel variërend vanca.80tot
ca.200literwaterperm2peruur.
Het is van belang, dat men bekend is met de regenintensiteit van de eigen
installatie, temeer omdat de hoeveelheid water in de omgangstaal wordt
uitgedruktinminutenberegenen.
Wesprekentotnutoeoversteeldoppen.Hetkanvoorkomendatdezesproeidoppen
min of meer verstopt raken door algengroei en kalkafzetting.De steeldopmet
zijn nauwe doorlaat is hiervoor wat gevoeliger dan de nylonboogdop met zijn
ronde sproeiopening. Controle op verstopping onder een dicht anjergewas is
moeilijk.Daaromwordt delaatste jarenintoenemendemategebruikgemaaktvan
nylon-boogdoppen.De watergift per dop hiervan is tevens iets kleiner,zodat
het aantal doppen per kraan, en dus ook de groottevande beregeningsvakken,
wat grotermag zijn.Dewatergift isongeveer 2literperdopperminuut.Per
kraankunnen150à200doppenwordengevoed.
Grootte van de beregeningsvakken 180â 240m2 .De regenintensiteit ligtrond
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2
de100literperm2peruur(=1,7 literperm perminuut).Dewaterverdeling
bijnylon-boogdoppenisgoed.Welwordthetwaterwathogeropgeworpendanbij
steeldoppen.
Giethoeveelheden
Deanjerverdampthetmeestindemaandenmei,junienjuli,namelijkgemiddeld
140mm per m2 permaand • 140liter/m permaand.De giethoeveelheden moeten
hiermee in overeenstemming zijn. Het is mogelijk de giethoeveelheden af te
stemmen op de instraling van zonlicht. De instraling is namelijk voor het
leeuwendeel de motor van de verdamping. De instralingsgegevens kunnen vanaf
diverseproefstationsenveilingentelefonischwordenverstrekt.
Bijhetwatergeven- al of niet inafhankelijkheid vandeinstraling- ishet
nodigderegenintensiteitvanderegenleidingophetbedrijf tekennen.Dezeis
opvrijhandigemaniermeetbaar.
Voorbeeld
Twee regenleidingen per 3.20 m kapmetdopafstandvan75cm.Dedopgiftiste
meten door de dop af te schermen met een klein conservenblikje dat op twee
plaatsen tegenover elkaar halfrond is ingeknipt zodat het blikje op de
sproeileiding kanworden geklemd.Hetwaterwordt door het blikje onderschept
en vloeit in een platte teil of schaal,die onder de leiding isaangebracht.
Het ingraven van de teil of schaalverdient devoorkeur.Met eenhorlogemet
secondenwijzer of met een stopwatch meet men de tijd en laat de beregening
bijvoorbeeld tweeminutenwerken.Steldatmenpertweeminuten4,8'literwater
opvangt,ofwel 2,4 liter perminuut perdop.Vermenigvuldig dedopgiftmet50
en U heeft de regenintensiteit in mm/uur ofwel liter/m2/uur. Dus in het
voorbeeld 2,4 x 50- 120mm/uur.Perminuut dus 120 :60- 2mm/minuut.Voor
eenwatergiftvan5mm/etmaal opeenflinkzonnigedagmoetmendan5:2» 2\
minuut beregenen.Demetingmoet op enkele plaatsen gebeuren endaarvanneemt
menhet gemiddelde.De factor 50behoort bijgenoemde dop-enleidingafstand.
Bijandereafstandenisdefactorookanders.Defactorissteeds:
60
oppervlaktedieêêndopbestrijkt

Grondwaterstandsbuizen alsaanwijzingbijhetwatergeven
Optalvanbedrijvenmaaktmengebruikvandegrondwaterstandsbuisalscontrole
opdegrondwaterstand.Ditheeftalleenzininstrekenwaardegrondwaterstand
zichnietdieperdancirca1mbevindt.
Debuis isvan onderen geperforeerd,waardoor dewaterstand indebuisgelijk
is aan de grondwaterstand in de omgeving. Een meetlint op een vlottertje
gemonteerdgeeftdegrondwaterstandaan.
Dezeisdusgemakkelijkaftelezen.Debuisisêênvandehulpmiddelendiemen
kan gebruiken. Ze verschaft ons een globale aanwijzing, echter nietmeer dan
dat.Daarnaast ishetooknuttigvantijd tottijddevochtigheidvandegrond
zelf te controleren met behulp van een spade of schop.Ook eengrondboorkan
v
oor dit doelworden gebruikt.Met dezemiddelen isgoedwaar tenemenofeen
bepaalde grondlaag normaal vochtig, tenat of tedroog is.Tenatte grond is
schadelijk; een droge laag echter niet minder. Zoals reeds werd gemeld, de
grondwaterstandsbuis kan ons nuttige aanwijzingen geven naast de andere
aanwijzingen.Eengrondwaterstand tijdens de teelt van tussen de60en80cm,
afhankelijk van grondsoort enontwateringstoestand isdoorgaans juist.Wanneer
n
a eengietbeurt degrondwaterstand stijgt endezeisbinneneenhalveofeen
hele dag (afhankelijk vande gietfrequentie)weer opdeoudestand terug,dan
is men ongeveer op de goede weg. Stijgt de grondwaterstand na een gietbeurt
aanzienlijk en duurt het lang voor deze weer normaal is, dan is dit een
aanwijzing dat men te veel water geeft. Ook kan er wat mankeren aan de
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detailontwatering (drainage). In feite geeft men dan, relatief gezien, ookte
veel,althansmeerdanverdamping enontwatering samenkunnenverzwelgen.
Ook het tegengestelde is mogelijk. Wanneer men regelmatig beregent en de
grondwaterstandsbuis laat na een gietbeurt geen enkele verhoging van de
grondwaterstand zien, dan is de kans groot, dat er teweinig wordt beregend.
Het zou zelfs kunnen voorkomen, dat de grondwaterstand, ook al giet men
regelmatig,deneigingheeftomzelfsnogietstedalen.Danmoetmenduidelijk
meer water geven. Dit verschijnsel doet zich soms voor op nog maar pas
gedraineerde percelen, waar het gietwater het eerste jaar nog te gemakkelijk
door de verse losse drainsleuven verdwijnt. Gelukkig komt dit slechts êênà
tweejarennadeaanlegvandrainagevoor.
Indergelijke gevallen ishet nuttig vóór een beregenlngsbeurt dedrainageaf
te sluiten of de putbemaling uit te schakelen.Dedrainagemoet danechterna
enkele uren weer worden ingeschakeld. Hiermee moet men per bedrijf ervaring
opdoen. Lang achtereen, bijvoorbeeld 24 uur of meer, de drainage stopzetten
moetwordenontraden.
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6.BEMESTING
Anjers worden op alle grondsoorten met goede resultaten geteeld. Op gronden
waarhetgemakkelijkgroeit,ishetnoodzakelijkdegroeizodanigtebeheersen,
dat er geen slap gewas ontstaat.Vooral in de lichtarme winterperiode isde
kansopeenslapgewashetgrootst.
KoolzurekalkenpH
Als het koolzure kalkgehalte van de grond en de pH lager zijn dan in de
onderstaande tabelisaangegeven,zalinhetalgemeeneenkalkbemestingworden
gegeven.Dekalkmeststoffendienenintensiefdoordegrond tewordengewerkten
kunnendusalleenbijdevoorraadbemestingwordengegeven.
Tabel.
Grondsoort
Diluviaalzand
Alluviaalzand
Zavel
Zeeklei
Rivierklei
Humeuzeklei

Koolzurekalkgehaltein%

PH water
6,0
6,5
6,5
6,7
6,5
6,3

0,1%
0,3%
0,5%
0,3%
0,5%
0,3%

Als kalkmeststoffen worden aanbevolen koolzure landbouwkalk of koolzure
'ûagnesiakalk.Inextreem zuregevallenlandbouwpoederkalk.Isdegrond zuuren
tevensarmaanfosfordankanonderanderethomasslakkenmeelwordengegeven.
Van de pH-verhogende organische meststoffen kan afgewerkte champignongmest
worden genoemd. Een normale onderhoudsbemesting komt op 20-30 kg koolzure
landbouwkalk per 100 m . Indien er flinke pH correcties nodig zijn zullen
giftenvan50-75kgnodigblijken.
Na stomen van de grond kunnen hoge nitrietgehalten in de grond voorkomen,
waarbij gevaar voor nitrietvergiftiging aanwezig is (zie hoofdstuk Ziekten,
Plagenenbeschadigingen).
Zouttoestand
Anjershebbende reputatieminofmeerzouttolerant tezijn.Waarschijnlijkis
dit toe te schrijven aanhet feit dathetanjergewasuiterlijkvrijweinigop
verzoutingvandegrond reageert.Dezoutgehaltesmoetenalhooggestegenzijn
voordaterdaarvan ietsaanhetgewas temerken is,zekerbijouderegewassen.
Desalniettemin is er al sprake van latente zoutschade bij een vrij geringe
verzoutingsgraad van de grond. Zowel de produktie als de kwaliteit gaan
achteruit. Om de zoutgehaltes zo laag mogelijk te houden zijn de volgende
Puntenvanbelang:
~gauitvaneengoeduitgespoeldegrond
~gebruikgoedgietwater(maximaal200mgClperliter)
-mestoordeelkundigbij
"*spoelzonodiginhetgroeiseizoenwatopgehooptzoutuit
Hetspreektvoorzichdateengoededrainagevandegrondonontbeerlijkis.Het
verdientaanbevelingomdezoutcijfersonderdevolgendewaardentehouden:
Totaalzoutgehalte(geleidbaarheid ofEC) 2mmho
Chloor(keukenzout)
3mval
Speciaal in het westen van ons land, waar het oppervlaktewater vaak flink
chloor bevat, zal het niet altijd eenvoudig zijn aan deze eisen tevoldoen.
Regelmatig grondonderzoek, vooral in het groeiseizoen, verschaft inzicht in
welke mate water geven gewenst is met betrekking tot zoutaccumulatie in de
grond.
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Stikstofbeaesting
Anjers hebben een grote stikstofbehoefte. De vegetatieve ontwikkeling en de
produktieverlopengunstigbijveelstikstof.Hettoegestanestikstofgehalteis
echter wel sterk afhankelijk van de tijd van het jaar. De groei van anjers
wordt in hoge mate door het beschikbare zonlicht beheerst. In de donkere
periode van het jaar is de groeiactiviteit van het gewas gering. Het
stikstofgehalte in de bodem moet daarom ook verlaagd worden. Een te hoge
concentratie leidt indelichtarmeperiode toteenslapgewas.Zodrahetlicht
toeneemt, kan men de stikstoftoestand weer aanpassen aan het stijgende
lichtaanbod. Te snel opvoerenvanhet stikstofgehalte kan eengroeiremmingen
eenverlagingvandeproduktieveroorzaken.
Kalibeaesting
Dekalibehoeftevananjers isgeringerdandestikstofbehoefte.De invloedvan
kali op de bloemopbrengst isminder danvan stikstof.Indelichtarmeperiode
wordt de bemesting van kalium opgevoerd. Enerzijds kan hierdoor een beter
evenwicht tussen stikstof- en kali-opname worden bewerkstelligd, terwijl
anderzijdseenextrakaligiftdeosmotischewaardevanhetbodemvochtverhoogt.
Tenslottewerkteenruimekali-voorziening eenstevigweefselindehand.
Voedingstoestand
In de onderstaande tabel zijn de hoeveelheden voedingsstoffen opgenomen die
gegeven worden bij de voorraadbemesting, afhankelijk van de voedingstoestand
vandegrond.
Tabel.
Stikstof (N)
laag
matig
normaal
vrijhoog
hoog

kgkalkammonsalpeterper100m2
8-12

Fosfaat(P)
laag
matig
normaal
vrijhoog
hoog

kgdubbelsuperper100m2
10-15
5-10
0-5

Kali(K)
laag
matig
normaal
vrijhoog
hoog

kgpatentkaliper100m2
10-15
5-10
0-5

Magnesium
laag
matig
normaal
vrijhoog
hoog

kgmagnesiumsulfaat per100m2

4-8
0-4
—

_

i

—

5-7
3-5
0-3
-
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Indien organische meststoffen als voorraadbemesting worden gebruikt kunnende
daarin aanwezige voedingsstoffen van de benodigde hoeveelheden worden
afgetrokken.Vooralwanneererverhoudingsgewijs voorafveelkunstmestgegeven
moet worden (arme grond), de meststoffen zo geconcentreerd mogelijk geven en
intensief door de grond werken. Het gebruik van langzaam werkende
kunstmeststoffen oforganischemeststoffendraagtertoebijdatermindersnel
bijgemestbehoeftteworden.
Bijnesten
Doorderelatieflangegroeiperioden(lien2jaar)wordteengrootdeelvande
totalemesthoeveelheid gegevenalsbijbemesting.Inverreweghetmerendeelvan
degevallenwordthierbijgebruikgemaaktvanderegenleidingmet ofeventueel
ook zonder concentratiemeter. Tijdens de voorjaar- en zomerperiode is de
concentratie aan voedingsstoffen doorgaans lager dan in de herfst enwinter.
Dit temeer daar in voorjaar en zomer veel meer water wordt gegeven dan in
herfstenwinter.Doorregelmatigbijmestonderzoekheeftmencontinuinzichtin
dezout-envoedingstoestand, zodatzonodig corrigerend opgetredenkanworden.
Het spreekt vanzelf dat bij het bijmesten ook de stand van het gewas
medebepalend is.Inhet algemeen dient ernaar gestreefd tewordendevolgende
voedingstoestandinvoorjaarenzomerterealiseren(inmmol):
._

N
4à5

P
0,20à0,25

K_
1à1,5

Mg
2

Ça
3

Hetisraadzaam indeloopvandezomerlangzaamaandevoedingstoestand opte
voeren,opdatvoldoendevroeginhetnajaareenhogerniveauisbereikt.
-

N
3-4

P
0,20-0,25

K
2à3

Mg
2

Ça
3

Vooral op grondenwaar het gemakkelijk groeit iseenflinke verhoging van de
voedingstoestand eendermiddelenomhetgewasstevigtehouden.Wanneermetde
f
egenleiding wordt bijgemest zal- omvoldoende niveau tehouden- bijiedere
watergift tevens mest gedoseerd moeten worden. Dat hierbij af en toe
uitspoelingsverlies optreedt lijkt onontkoombaar, alhoewel in alle opzichten
dezeuitspoeling toteenminimumdienttewordenbeperkt.
Spore—elementen
Onder spore-elementen verstaan we voedingselementen waarvan de plantengroei
maarzeerweinignodigis.Uithetfeitdatermaarweinigvannodigismagmen
beslistnietafleidendatdespore-elementengeengroteinvloedopdegroeivan
hetgewaszoudenkunnenhebben.Hetbetekentalleendaterinvergelijkingmet
dehoofdelementenveelmindervanwordtopgenomen.
Eenbemestingmet spore-elementen isinderegelnietnodig,omdatdegronder
a
lvoldoendevanbevat.Slechtseenkleindeelvandeaanwezigespore-elementen
Inde grond zal inhet bodemvocht zijn opgelost,en dusdirect door deplant
kunnenworden opgenomen. Bijdeze oplosbaarheid speelt de pH eenbelangrijke,
z
o nieteenbeslissende rol.Voorvijfvandezesspore-elementengeldtdatde
opnamedoorhetgewasslechterverlooptbijeenhogepH.
°e laatste jaren is het gebruik van spore-elementen steeds meer naar voren
gekomen.Ditdoorhetgebruikvangezuiverdwater.Hetmaaktvooraltenaanzien
vandevoorziening met spore-elementen heelwat uit ofmenslootwater,danwei
r
egenwater of water van de omgekeerde osmose-installatie gebruikt.
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Eenoverzichtvandespore-elementengeefthetvolgendelijstje:
Fe
Mn
Cu

Mo
Zn
B

Ijzer
Mangaan
Koper

Molybdeen
Zink
Borium

Ook voor een aantal spore-elementen geldt,dat men niet alleen aandachtmoet
hebbenvooreentekort,maarookmoet oppassenvooreenteveel.Ookhierisde
pHweerdebepalendefactor.
Sortiment
De streefwaardenvandeverschillende elementen zijngebaseerd opde teeltvan
'Sim'-typen. Cultivars van een ander type (Middellandsezee-typenof hybriden)
kunnen in kwalitatief opzicht een verbetering zijn ten opzichte van de
'Sim'-typen.Vooral indewinter enhetvoorjaar isditverschil inkwaliteit
duidelijkaanwezig.
Een aanpassing van deN/K-verhouding in het najaar is danveelal nietnodig.
Bij sommige cultivars Is dit zelfs ongewenst, daar een hoger K-cijfer de
groei8nelheidvermindertendebrosheidvandebloemsteeldoettoenemen.
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7.SORTIMENT
Het sortiment standaardanjers isminder sterkaanwisseling onderhevig danhet
sortiment trosanjers.Trosanjers variërenniet alleen inbloemkleur,dochook
vrijsterkinbloemvormengroeiwijze.
Grootbloemigeanjersdaarentegenzijnvaaksportsuitdebekenderoodbloeiende
Amerikaanse zaailing,vernoemd naar de winner William Sim. 'William Sim'als
rood bloeiende anjer gaf en geeft nog steeds sports en heeft in een aantal
gevallenookzeergoede selectiesopgeleverd.Vaakverschillendie sportsniet
alleen van bloemkleur, doch in bepaalde mate ook in groei en bloeiwijze,
tijvoorbeeld:bloeiduur,bladkleurofvormvanhetblad.
Nietallevariatieshebbengeleidtotuitstekendehandelsanjers,maareengroot
deelvandesportsuit 'WilliamSim'eneenaantalkruisingenuit 'WilliamSim'
bepalen al een groot aantal jaren het sortiment anjers.Het aantalcultivars
datgéén sport van 'William Sim' isof ermee gekruist,isnog niet zogroot
als de 'Sim' sports, maar een toename is waarneembaar. Het telen van
laatstgenoemde kan een verbreding van het sortiment inhouden, terwijl een
aantal cultivars minder vatbaar voor vaatziekten is. Naar oppervlakte per
cultivar (15 ha als grootste) blijkt dat de volgende tien cultivars de
belangrijkstezijn:
'Scania', 'White Sim', 'Le Rêve Salmon Sim', 'Pallas', 'Nora', 'Astor',
'Charmeur','Calypso'(inclusief 'EmberRose')en 'WilliamSim'.
Indeze groep behoren zeven cultivarsnog tothet zogenaamde 'Sim'-sortiment.
Deoverigezijngeenselectieofmutatieuiteen'Sim'-sport.
!nde 'Sim'-groep zijn de bloerakleuren rood,wit enwat lichter of donkerder
zalmrozevertegenwoordigd.
Rood:'Scania'en'WilliamSim'
Wit:'WhiteSim'
Zalmroze:'Nora",»LeRêveSalmonSim»,'Lena'en'Calypso'
De

groeiwijzevande'Sim'-groepspreektdemeestetelerswelaan.'Sim'-sports
Producerenvaak grote,goed houdbare bloemen opmeestal stevige stelen.Naast
Periodenmetveelbloemen (langedagen,veelzon)ooknogeenvrijregelmatige
Produktie inde andere jaargetijden.Zelfs inhetminder lichtrijkegedeelte.
Tegenover deze gunstige markteigenschappen staat helaas de nogal grote
gevoeligheid voor vaatziekten.De neiging tothet scheurenvandekelkenhet
vormen van een groot aantal pluizen hebben bij de veredelaar, naast de
v
aatziektegevoeligheid de aanzet gegeven cultivars te winnen, die minder
vaatziektegevoelig zijn,minderpluizenhebbenenhopelijkminderscheuren.In
de
genoemdegroepvantiencultivarskomendanooknogvoor:
'Pallas': grote,enigszinsplattegelebloemenmetrodestreepjes.De
stelenzijnlangenstevigenhetgewastoonteensterke
,
groeikracht.
Charmeur':paarskleurigebloemendievaakeenwitterandhebben.Lange,
rechtestelendievaakvanIekwaliteitzijn.Bijeengoede
,
behandeling langhoudbaar.
Astor': rode,vrijscherpeingesnedenbloemen(dieeenbeetjein
afmetingvariëren) oplange,dikke,vrijhardestelen.De
bloei-regelmaatwijktwatafvande'Sim'-sports.
N

*et totde 'top-10'behorencultivarsdie tevensgeenofnauwelijkserfelijke
binding met de Sim-groep hebben en de laatste jaren op het Proefstation te
Aalsmeerbeproefdwerden,zijn:
Manon'
bloemkleurroze,zonderverkleuringennaarbinnen-of
buitenzijdevandebloem.
Produktiehogerofgelijkaan'Lena».
,
Inhetnattejaargetijdenogalvochtgevoelig.
Malva»
Donkerpaars.Grotebloemenopharderechtestelen.
Produktieongeveerals»Scania».VeelIekwaliteit.
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'OrangeTriumph'oranjekleurigesportvan 'Pallas',heeftvrijweldezelfde
teelteigenschappenals'Pallas'
'RaggiodiSole'bloemkleurwatlichterdan 'OrangeTriumph'.
Deknopontwikkelingisietslangzamerdanbijvoorbeeld bijde
Sim-sports,dochdebloemenzijnsterkgevuldenzeer
houdbaar.
'Ernesto'
geel-ookindesortimentsproefopgeplant-heeftinonsland
weinigopganggemaakt.
Behalve bovengenoemde cultivars zijn er bij de veredelingsbedrijven nog een
grootaantalnieuwighedeninbeproeving.Houdduscontactmetdezebedrijvenom
naverloopvantijdeenmodernengezond sortimenttekunnentelen.
Waaropletten?
Bij de keuze van de juiste cultivars zullen teeltwijze engrondsoort inacht
genomenmoetenworden.Opgrondenmeteenhooggehalteaanorganischestofdie
bovendiengoeddoorluchtzijn,kandeontwikkelingvanscheutenenbladsneller
en sterker zijn en de produktie hoger. Dit kan belangrijk zijn wanneer
bijvoorbeeld (door niet te toppen)dehartbloemen geoogst gaanwordenofdoor
versnellingvandegroeieenvroegevoorjaarsproduktiekanwordenverkregen.In
tegenstelling tot trosanjers kunnen verschillende Sim-sports wel"in êên
afdelingwordengeteeld.
Uit de beschouwing van het sortiment blijkt dat niet alle cultivars voor de
verschillende teeltwijzen (bijvoorbeeld vroeg uitplanten en voor de bloei
belichten)geschiktzijn.
Alsvoorbeeld zoukunnengelden:
Voorvroeguitplantenvoorbloeiomstreekseindapril-beginmei:
'Lena', 'Scania', 'Le Rêve Salmon Sim', 'Calypso', 'Nora', 'Pink Calypso',
•WilliamSim'en 'WhiteSim'. ,
Lateruitplantenvoorwinterbloei:
'Scania','WilliamSim', 'WhiteSim', 'Lena','LeRêveSalmonSim', 'Nora'e.a.
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8.VERMEERDERINGENFLANTMATERIAAL
De vermeerdering van anjers voor de bloementelers gebeurt door stekken.Deze
stekken worden genomen van moerplanten. Zowel aan de moerplanten als aan de
stekken worden hoge kwaliteitseisen gesteld. Aangezien de bloementelers niet
zelf hun eigen stekken telen gebeurt dit op specialevermeerderingsbedrijven.
De controle van de gezondheid en de rasechtheid van de moerplanten en de
stekken ervan berust naast de verzorging door kwekers van het
vermeerderingsmateriaal, bij de Ned. Alg. Keuringsdienst voor Siergewassen
(N.A.K.S.). Hetmakenvanonderlinge,goeduitvoerbareafspraken,bijvoorbeeld
over levering en/of verzorging van stekken, en de eventuele gecontroleerde
uitvoeringdaarvan,zalvoorbeidepartijentoteengroteretevredenheidkunnen
leiden.
Moerplanten
Anjerstekken zijngeenbijprodukt van een snijbloementeelt.Voor de teeltvan
stekken is een speciale bedrijfsopzet noodzakelijk. Deze speciale teelt in
tabletten stelt danook vergelekenmet het telenvanbloemenandere eisenaan
de teler en zijn medewerkers. De hygiëne en de gezondheidszorg bijvoorbeeld
wordt op vermeerderingsbedrijven tot het uiterste doorgevoerd. Een goed
"geplande" bescherming van het moerplantengewas is hiervoor dan ook
noodzakelijk.
Ter voorkoming van eventuele parasitaire aantasting worden de moerplanten
regelmatig voorbehoedend bespoten.Bewortelde stekkenwordenenkeledagenvôôr
het oprooien nogmaals bespoten om een eventuele aantasting door
bladvlekken-ziektetevoorkomen.
Gezondheidenrasechtheidvanhetuitgangsmateriaal
Moerplanten worden geteeld uit speciaal voor dit doel geselecteerde en op
gezondheidgecontroleerde stekken.Degezondheidscontrole omvateencontroleop
deaanwezigheid vanvirus envaatziekten.Deze controlewordt doormiddelvan
verschillende toetsingen uitgevoerd. Bij de controle op vaatziekten wordt
meestalover"testen"gesproken.Decontrolewordtvooreengrootgedeeltedoor
deN.A.K.S.uitgevoerd, die deuiteindelijke controle,voordat de stekkenvan
demoerplantengepluktmogenworden,geheelzelfinhandenheeft.
Vanzelfsprekend wordt ook gecontroleerd of de stekken geen uitwendige
afwijkingen vertonen, zoals bijvoorbeeld het aangetast zijn door roest of
bladvlekkenziekte. De selectie in het moerplantenbestand heeft betrekking op
eenverbetering binnenhet ras,metanderewoordenhetontwikkelenvanstammen
diemeerenbeterebloemenproduceren.
Eenminderevatbaarheid voorverschillendekwalenwordteveneensindeselectie
e
n bijhet winnen van nieuwe cultivars betrokken.Bijhet uitvoeren vandeze
teelthandelingenwordendestekkentelersbijgestaandoordeN.A.K.S.Zijhelpt
b
ij het virusvrijmaken van het uitgangsmateriaal door middel van
"»eristeemcultuur en de controle op de hieruit groeiende planten. Voor de
controle op vaatziekten, evenals op de aanwezigheid van een virusbesmetting,
worden de moerplanten regelmatig bemonsterd en onderzocht. Wat betreft de
rasechtheid en de selectie die hiermee verband houden: moerplanten moeten
allemaal inbloeikomenvoordesoortechtheidscontrole.Bijuitzondering enna
toestemming van de N.A.K.S. kan dit voor de zogenaamde "vaste" kleuren
tijdelijk teruggebracht worden tot 10%van demoerplanten.Voor de zogenaamde
"minder vaste"kleuren,bijvoorbeeld bloemenmet streepjesen/of randjeswordt
geen gedeeltelijke ontheffing verleend en moeten de planten dus voor 100%
bloeien.
°oaldezehandelingenoptijd tekunnenuitvoerenwordteengrootgedeeltevan
de moerplanten (als stek) omstreeks juni uitgeplant. Na het toppen en de
bloeicontrole worden overige zijscheuten ingetopt voor de stekproduktie.
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Meestal zal omstreeks augustus van datzelfde jaarmet de stekafname begonnen
worden. Vooral het regelmatige plukken van de stekken van de gevraagde
afmeting, geeft uniforme partijen stek,waarindesondanks tijdelijk envooral
bijdeeersteafnamezogenaamdedoorschieterskunnenvoorkomen.
Na het plukken worden voor een beter arbeidsverloop, de stekken in een cel
opgeslagen bijeen temperatuur van+1°C tot+0,5°C.Ditvooreenbewaringvan
enkele dagen tot enkele weken. Het op tijd bestrijden van de dierlijke
parasieten en de preventieve schimmelbestrijding leidt tot gezond
uitgangsmateriaal (ziebij"Moerplanten").
Evenals de afnemer, is de stekteler gediend met een juiste planning van de
stekleverantiesmetbetrekking tottijdenendegroottevandepartijen.
Bewortelen
Voor het bewortelen van de stekken worden kassen met tabletten op gunstige
werkhoogte gebruikt. Als stekmedium wordt een mengsel van perlite met turf
genomen.Hierinmakendestekkeneengoedwortelgestel.Omdeverdampingvande
stekken tijdens het bewortelen te beperken, is boven de tabletten een
"watemevel"-installatieaangebracht.
Meestal worden per m2 ca. 600 stekken gestoken, die bijeenbodemtemperatuur
van18-20°Cinruimdriewekenbeworteldkunnenzijn.Vooraltijdensdelaatste
week van de bewortelingsduur, waarbij niet meer of zeer weinig "geneveld"
wordt,ontwikkelenzichdemeestewortels.Deluchttemperatuurisdoorgaanswat
lagerdandebodemtemperatuur.Omdezeverdeling tekunnenhandhavenzalinhet
voorjaarendevoorzomervaakgeschermdmoetenworden.
Behalve de zojuist omschreven methode, worden tijdelijk, op verzoek van de
afnemer, stekken beworteld in een ander medium (bijvoorbeeld in een
turfprodukt) afgeleverd. Deze stekken blijven soms na het bewortelen nog een
maand of langer op het vermeerderingsbedrijf, alvorens ze afgeleverd worden.
Somsisdeperiodewatlangerenwordendeplantenophetvermeerderingsbedrijf
reedsgetoptenmetkleinezijscheutjeseraanafgeleverd.
Ook wordt materiaal vanuit het buitenland geïmporteerd. De stekken afkomstig
vanzuidelijker strekenmetmeerzonindewinter,kunnendanbeterontwikkeld
zijn.
Wat betreft het Nederlandse materiaal, is er het voordeel dat tot en met de
beworteling, de N.A.K.S.-controle plaatsvindt.Als bewijs van de hoedanigheid
vandedoordeN.A.K.S.goedgekeurde stekken,wordt eencertificaatafgegeven.
Samenwerking tussen stekkentelers en N.A.K.S. is zeer belangrijk, doch sluit
allerminsthetcontact tussenafnemerenteleruit.
Het onderhouden van een goed contact tussen laatstgenoemden voorkomt
moeilijkheden en zal tot een betere start vanhet jongemateriaal en tothet
succesvanhet teeltverloop bijdragen.Elkepartijstekkenmoetbijaflevering
worden begeleid dooreenkeuringsdocument.Eendergelijkdocumentwordt alleen
afgegeven voor partijen stek die conform de N.A.K.S.-voorschriften zijn
goedgekeurd.DeN.A.K.S.kentdiversekeuringsdocumenten.
Het gewone certificaat wordt afgegeven voor partijen stek afkomstig van
moerplanten welke visueel vrij zijn van virus, doch niet in één van de
Elite-klassenkondenwordeningedeeld.
Het Elite-certificaat (E-certlficaat)is eenbijzonder certificaat waarvande
tekstafwijktvanhetgewonecertificaat.Hetcertificaatwordt afgegevenvoor
partijen stek afkomstig van moerplanten,waarvan door middel van toetsing is
vastgestelddatdevirusbesmettingbenedendegrensvan10%isgelegen.
Het EE-certificaat (dubbel Elite) is het hierboven omschreven E-certificaat
waarop een EE-stempel is afgedrukt met de woorden "virus-tested". De
virusstatus wordt eveneens door middel van toetsingenvastgesteld,waarbijde
toelaatbare grens op slechts 1% ligt. De EE-stekken worden doorgaans niet
verhandeld,maar ophet vermeerderingsbedrijf gebruikt voor de opkweek vande
Elitemoerplantenvoordehandelsstekproduktie.
Het TT-certiflcaat is een gewoon certificaat met een TT-stempel. Dit
certificaat wordtdesgevraagd afgegevenbijpartijenstekbestemd voorexport.
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Destekkenmoetenafkomstigzijnvanmoerplantendievia laboratorium-onderzoek
speciaalopvaatziektenzijngetest.
Een Eigen-verklaring wordt door deN.A.K.S.verstrekt aan de stekproducent of
leveranciervandestekkenenvervolgens doordezezelfuitgeschreven* Hijmag
dit uiteraard slechts doenvoorgoedgekeurde partijen.DeN.A.K.S.controleert
het juistegebruikvandezeEigenVerklaringenenontvangt deafschriften.
_EenEigenVerklaring "klasseElite"iseenbewijsalshiervooromschreven,doch
bestemd voor partijen stek welke in de klasse Elite zijn goedgekeurd. De
stekkweker is vrij in deze keuze om gebruik temaken van een certificaat dan
weleenEigenVerklaring.
Het Certificaat van geen bezwaarwordt afgegeven bijpartijen stekwelkedoor
eenvermeerderingsbedrijf zijngeïmporteerd enwordendoorverkocht.De stekken
mogen bij aflevering geenwaarneembare afwijkingen vertonen,maar tenaanzien
van de innerlijke gebreken, soortechtheid en afkomst kan de N.A.K.S. geen
uitspraakdoen.Tegendeverhandeling bestaatgeenbezwaar,maarhetrisicodat
het gebruikvan geïmporteerd stekmet zichbrengt isgeheelvoor importeuren
afnemer.Dit isbijdeaankoopeenoverwegingvanbelang.Overigensbehoorthet
certificaat bijaflevering bijde partijen te zijnenkanhetgunstig zijnUw
stekleverancier naardekeuringsuitslag van zijnbedrijf tevragen.OvertuigU
vandekwaliteit van het stek enlaat bijtwijfeloverhetvirusvrijzijndit
vaststellen aan de hand van een monsteraame door deN.A.K.S.Het certificaat
heeft dus zeker wel een waardevolle betekenis, doch bedenk dat wijziging van
eenorderofuitstelvanlevering ophetlaatstemoment,risico'sinhouden.
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9.OPKWEEKVANANJERSTEK
Inhet algemeenwordt devoorkeur gegevenaanhet rechtstreeksuitplantenvan
het stek. De start en de verdere ontwikkeling ondervindt hierbij de minste
stagnatie.
Erzijnechteromstandighedenwaarbijhetwenselijk ishetstekvoorkortereof
langere periode op tekweken.Omdat devermeerderingsbedrijvenzijn ingesteld
op het afleveren van beworteld stek is de opkweek vaak elders. Sommige
vermeerderingsbedrijvenwillenwelbemiddelendoptreden.
Mogelijkhedenvanopkweek
Verspenen
Bij deze methode wordt een wachtbed gemaakt van een humeusmengsel.Wanneer
eerst plasticfolie op de grond wordt gelegd kanwordenvolstaan met eenlaag
van6à8cm.Leterwelop,dathetgoedvochtigmakenvandergelijkmateriaal
enkele dagen vergt.Omdat de stekkennaderhand nietmeer kunnenwordenwijder
gezetisopdezemanierslechtseenopkweekvanca.vierwekenmogelijk.
Afhankelijk van de tijd vanhet jaarverspenenwe op8cminhetvierkant.In
meiis10cmaantebevelen,omdatdantijdensdeopkweekwordtgetopt.
Oppotten
P e r s k l u i t
Wanneer de opkweek door derden geschiedt, zal dat vaak op een
groenteplantenbedrijf plaatsvinden. Omdat hier algemeen perskluiten worden
gebruikt zijn we hieraan gebonden. Wanneer een goed potgrondmengsel wordt
gebruikt en de opkweek niet te lang duurt (ten hoogste zes weken) is een
perskluit redelijk bruikbaar. Vraag een potgrondhandelaar naar een
anjermengsel.Hijisopdehoogtevandespecifiekewensenenookdebemesting
ishieropaangepast.Overhetalgemeenwordteen8cmperskluitgebruikt.
P l a s t i c - p o t
Opkweken in plastic-pot verdient de voorkeur boven alle andere methoden.Het
voordeel is, dat de stekken op alle gewenste afstanden kunnen worden
verplaatst.Ookbijhetuitplanten iswortelbeschadiging minimaal.Bijgebruik
van plastic potten kan een zeer humeus mengsel worden gebruikt.Hier hoeven
immers geen eisen te worden gesteld in verband met de persbaarheid van het
materiaal.
Potten zonder sterk aandrukken tot de rand vullen.Neem de tijd om de grond
voldoende nat temaken.Enkele dagen achter elkaar kleine beetjeswatergeven
kan tot een goed resultaat leiden. Deze methode van opkweek wordt toegepast
voor een langere opkweek.Eennadeel isdatdezeopkweekmeestal opheteigen
bedrijf zalmoeten plaatsvinden.Houd er rekening mee,datom3.000m anjers
tekunnenplanteneenopkweekruimtevanca.1.000m2nodigis.
Enkelealgeaeneponten
1.Deopkweekruimtemoetvoldoendelichtzijn(denkaandescheutontwikkeling).
Klimatologischgoedregelbaar.Ditlaatsteisbijplantentelersvanwegede
groteruimtensomsmoeilijk.
Grondverwarmingisnietnoodzakelijk,maarideaalomhetklimaatzooptimaal
mogelijkteregelen.
2.Gebruikbijvoorkeurdrinkwaterofregenwater (zoutarmenziektevrij).
3.Potgéénstekop,datmaaraanéénkantisbeworteld.Ditgeeftlaterzeker
teleurstellingen.
4.Praktijkervaring leert,dattoppentijdensdeopkweekindemaanden
november/decembernietisaanteraden(teweinig scheuten).Beterisomdan
ongetoptuitteplanten.Wanneerdeplantenergzijngerektenerwordtin
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januariuitgeplant,dankanmenbetereersttoppenendirectdaarna
uitplanten.Bijoppotten,bijvoorbeeld inoktobermoetmenproberennogvôôr
novembertetoppen,daarandersdelichthoeveelheid testerkafneemtvoor
eengoedescheutontwikkeling.
5.Voorbehoedendmoetgespotenofgestovenwordentegenbladvlekkenzlekten(zie
hoofdstuk 15:Ziekten,plagenenbeschadigingen).

Opgekweektanjerstek
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10.FYSIOLOGIE
Vooral in deze tijd met steeds hogere energiekosten is het noodzakelijk het
klimaat zo optimaal mogelijk te regelen.Hierbijis enigekennis van debouw
van de plant endeeffectenvandeverschillendeklimaatsfactoren opdegroei
vandeplantnodig.Eenenanderzalindithoofdstukbesprokenworden.
1.Opbouwvandeplant
Elkeplantbestaatuit:a.bladeren
b.stengel
c.wortels
Voordatdeverschillendefunctiesvandezeplantedelenbesprokenzullen
worden,zaleerstdebouwvandezeorganenaandeordewordengesteld.
a.Bladeren
De bladeren bestaan uit nerven en bladmoes. Het bladmoes bestaat uit
parenchym waarin de vaatbundels lopen. Het parenchymweefsel bevat veel
grote intercellulairen (openingen). Bovendien bevatten de cellen
bladgroenkorrels,welke van belang zijn bijde assimilatie.Een blad is
aan deboven-en onderzijde bedekt door de epidermis.Aandeonderzijde
van eenblad bevinden zichhuidmondjes.De huidmondjes staan incontact
met de intercellulairen enerzijds en de buitenlucht anderzijds. De
huidmondjes kunnen geopend en gesloten worden. Hierdoor kan een
gasuitwisseling plaatsvindenwelkevanbelang isvoordeuitoefeningvan
de functies van het blad (zie hiervoor verderop in dit hoofdstuk). De
bladeren zijn veelal zo gevormd dat ze naar verhouding een groot
oppervlak hebben om licht op te vangen, ze zijn veelal afgeplat.Dit
lichtspeeltweereenrolbijdeassimilatie.
b.Stengel
De stengel is ook voorzien van een epidermis afgedekt door een
ondoorlatende laag,cuticula genoemd.Verderbevinden zichindestengel
devaatbundelswelkevoorhettransportvanvoedingsstoffenzorgen.
c.Wortels
Een wortelstelsel bevat zowel dikke als dunnere wortels. De dunne
wortels,wortelharen genaamd,zijnhetbelangrijkst.Doordewortelharen
wordt de oppervlakte enorm vergroot. Hierdoor ontstaat een groot
aanrakingsoppervlak tussen grond en wortel.De wortelharen zorgen voor
het opnemen van water en voedingsstoffen. Voor een goede opname iseen
zekere wortelgroei noodzakelijk omdat de wortelharen maar een beperkte
levensduurhebben.

2.Functieshoofdorganenvandeplant
Achtereenvolgens zullennudefunctiesvandedriehoofdorganenvandeplant
besprokenworden.
Functiebladeren
Het blad zorgt voor de assimilatie,dus de produktie vankoolhydraten.Ook
vindt via het blad verdamping plaats, waardoor voedingsstoffen opgenomen
kunnenwordenendebladtemperatuurmindergauwtehoogwordt.
Functiestengel
De stengel dient voor het vervoer van voedingsstoffen welke door de
vaatbundels plaatsvindt. Vanaf de wortels wordt water met opgeloste
voedingsstoffen naar de bladeren vervoerd. Koolhydraten worden van de
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bladerennaaranderedelenvandeplantvervoerd.
Functiewortel
Doordewortelharenwordtwatermetvoedingsstoffenuitdegrondopgenomen.
Tevenszorgtdewortelvoordeverankeringvandeplantindegrond.
3.Opnanevanwaterenvoedingsstoffen
Alenigekerenisdeopnamevanwater tersprakegekomen.Waterindeplant
is erg belangrijk. Globaal kunnen de volgende functies van het water
onderscheidenworden.
- teraperatuurregelaar
:doorverdamping,waarvoorenergienodigis,
zorgtdeplantervoordatdebladtemperatuur
niettehoogkanoplopen.
- bouwstofbijdeassimilatie:zieparagraafassimilatie.
- drukregelaar
:demicroscopischkleinedelen(cellen)van
eenplantwordendoorwateronderdruk
gehouden.Bijwatergebrekgaatdeplantslap
hangen.
- oplosmiddel
- transportmiddel.
Door deze functies van het water is het noodzakelijk dat de plant altijd
overvoldoende water kan beschikken.De opname vanwaterwordtgrotendeels
veroorzaaktdoorverdampingvanwaterbijdebladeren.Deluchtbevatminder
waterdandeplant.Wanneer dehuidmondjes openzijnzalwaterzichnaarde
luchtverplaatsen.Deplantzalnuproberendehoeveelheidwaterdienaarde
lucht verdampt aan tevullen enhetwatertransport komt opgang.Dekracht
waarmee de lucht aan het water trekt wordt zuigspanning genoemd. Ook de
grond oefenteenbepaalde zuigspanning uit opdeplant.Dezemoetuiteraard
lagerzijndandezuigspanning vandeplant,andersdroogt dezeuit.Hetis
daarom belangrijk dat de grond altijd voldoendevochtig blijft daaranders
de zuigspanning vande grond tehoogwordt endeplant geenwatermeerop
kannemen.
De zuigspanning van de lucht en dus ook de verdamping van de plant zijn
afhankelijkvandehoeveelheid waterdamp indelucht.Alscondensatie opde
plant plaatsvindt (r.v. 100%), zaldezuigspanningvandeluchtgeringzijn
en zal de verdamping stoppen. Hierdoor zal ook geen water- en
voedingsstoffen-opname meer plaatsvinden. Ook de assimilatie en ademhaling
worden geringer: de plant wordt inactief. Bij een te lage r.v. zal de
verdamping tehoogkunnenworden,waardoordeplantslapzalgaanhangen.De
mate van wateropname door dewortelharen is sterk temperatuurgevoelig. Hoe
hoger deboderatemperatuur,hoebeterdewateropname.Dewortelactiviteit is
ook afhankelijk van de hoeveelheid lucht in de grond. Zorg dus voor
voldoende lucht indebodem.Hoe deopnamevanvoedingsstoffen plaatsvindt
is grotendeelswel bekend,maar iseen ingewikkeld proces.Hierzalindit
kadernietopingegaanworden.
4.Levensprocessenindeplant
Assimilatie (fotosynthese)
Het proces waarbij energie (licht) wordt vastgelegd in de plant wordt
assimilatie genoemd. Onder invloed van licht (zonenergie) worden uit C0 2
(koolzuurgas)enH 2 Q (water)suikersgevormd.
Informule:
6C0

2+6H2o+ zonenergie

>C 6 H 1 2 0 6+ 60 2 .
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Voordezereactieisbladgroennoodzakelijk.Alleendebladgroenkorrelszijn
instaatzonlichtvastteleggen.
Opmerking: Rode planten zijn 'groene' planten, alleen de rode kleurstof
overheerstdebladgroenkleur.
Blad datgeelisdoorveroudering ofdoorgebreksziekteassimileertminder.
Deassimilatievindtalleenbovengrondsplaats.
Assimilatieentemperatuur
Behalve veel licht en ruimewatervoorziening isdeassimilatie afhankelijk
vandetemperatuur.
Tot 20C neemt de assimilatie toe,blijft dan gelijk tot ongeveer 35°Cen
daalt daarnaweer.Boven45Cvindtgeenassimilatiemeerplaatsengaatde
plant dood. Beneden een bepaalde temperatuur, afhankelijk van het
plantensoort, is geen assimilatie mogelijk. De anjer is zelfs bij lage
temperatuuraltotassimilatieinstaat.
AssimilatieenCO^
Hetnatuurlijke Ct>2gehalte indelucht isongeveer0,03%. (300ppm).Zodra
het licht iszaldeplanthetkoolzuurgasgaanverbruiken,waardoorhetC0„
gehalte in de lucht sterk zal kunnen dalen. Het is daarom zinvol C0_ te
doseren(zieindithoofdstuk:5.C.Koolzuurgas).
Samenvattendkunnenweduszeggendatassimilatieplaatsvindt:
1.alleenoverdag(licht)
2.alleenbovengronds
3.alleenindegroenedelenvandeplant
Hoe meer assimilatie, hoe meer bouwstof; dan is ook meer groei en een
steviger gewas te verwachten. De assimilatie vindt alleen plaats bij
voldoendevocht,bijvoldoendeC0_ enonderlichte(zonnige)omstandigheden.
Detemperatuurspeeltdaarnaastookeenrol.
Dissimilatie (ademhaling)
De dissimilatie of ademhaling ishet omgekeerde vande assimilatie.Bijde
ademhaling worden de koolhydraten afgebroken tot koolzuurgas en water.
Hierbij komt energie vrij, welke gebruikt kan worden voor de
levensverrichtingenvaneenplant.
De ademhaling vindt zowel overdag als 'snachts plaats.Alle delen vande
plant zijn tot ademhaling in staat. Het is noodzakelijk dat niet alle
koolhydratenafgebrokenwordenomdatandersgeensuikersoverzoudenblijven
voordegroeivandeplant.Deassimilatiezaldaaromgrotermoetenzijndan
deademhaling.Hoehogerdetemperatuurdestegroterisdeademhaling.Voor
de ademhaling is zuurstof nodig. In formule verloopt de ademhaling als
volgt:
C H

6 12°6+ 6 0 2

> 6C0

2+ 6 H 2+

ener

8le'

Totslotwillenwehetvolgendeoverzichtgeven:
assimilatieevengrootalsademhaling: plantleeftmaargroeitniet
assimilatiegroterdandeademhaling : plantleeftengroeit
assimilatiekleinerdandeademhaling: plantleeftmaarteertin.De
plantwordtdunengerekt.
5.Invloedklimaatsfactorenopdegroeiendebloei
Nadebesprekingvandelevensverrichtingenvaneenplantzalhet
gemakkelijk tebegrijpenzijnwelkeinvloedendeverschillende
klimaatsfactorenopdeplanthebben.
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A.Licht
Licht isomtweeredenenvoordeanjervanbelang,namelijk:
- de anjer is een kwantitatieve langedagplant, dat wil zeggen dat de
lichtduurvoordebloemvormlng vanbelangis.
Als er minimaal 6-7 bladparen gevormd zijn kan de bloemaanleg
plaatsvinden. Of er dan bloemaanleg plaatsvindt isafhankelijk vande
daglengte.Daarom isdeproduktievanbloemen sterkafhankelijk vande
daglengte en zal de hoogte produktie in de zomer plaatsvinden. Door
middelvanbelichtenishetechtermogelijkdebloeitevervroegen(zie
hoofdstuk13.Teeltmaatregelen).
- licht heeft een belangrijke invloed op de assimilatie, dus de groei
enstevigheidvanplantenbloemen.
B.Temperatuur
Hoehogerde tempeoratuurdestegroter isdeassimilatie enademhaling.
Onderlichtarmeomstandighedenzalechterdelichthoeveelheid alsminimum
fungeren,waardoordeassimilatienauwelijksmeerbeïnvloedwordtdoorde
temperatuur. De ademhaling zal in dit geval groter zijn dan de
assimilatie. De plant leeft dan wel, maar teert in. Dit wordt mede
veroorzaakt doordat bij hoge temperaturen de celdeling groot is (veel
cellen). Er worden dus relatief veel cellen gevormd maar er is geen
energie:deplantwordt slap.Bijlagetemperatuur enveellichtverloopt
de celdeling traag en worden er weinig cellen gevormd. Het gewaswordt
dusstevig (zwaar).
C«Koolzuurgas
DoorverhogingvanhetCO--gehalteindekaszaldeassimilatietoenemen,
dus is meer energie beschikbaar. Normaal is het CO.-percentage in de
buitenlucht 0,03%. Bij recente praktijkmetingen is gebleken dat dit
percentage tot 0,02% kan zakken als gevolg van C02-gebruik bij de
assimilatievandeplant.CO-dosereniszoalsgezegd zeerzinvol.Inhet
algemeen zal geprobeerd moeten worden een CO„-percentage van 0,1% te
realiseren.Bijgeopende luchtramen isditniet haalbaar,danisdoseren
tot 0,03% wel te bereiken. Uit onderzoek is gebleken dat ook bij lage
lichtintensiteiten C0_ doseren zinvol is.Ook dan zal een verhoging van
de CO.-opname door de plant plaatsvinden als het C02-percentage in de
luchtverhoogdwordt.
VerhogingvanhetC0--gehalte indekaskanopverschillendemanieren:
-MetCO»-cylinders.Ditiseendureendaaromnietveeltoegepaste
methode.Eenvoordeelisdatgeenschadekanoptredendooronvolledige
verbrandingsgassen zoalsCOenethyleen.Ookzaletgeen
temperatuurverhoging plaatsvinden.
- centraleCO--doseringvanuitdeketel.Daarbijdeanjerteeltnietveel
gestookt behoeft tewordenzaldaaromnietaltijdCO-gedoseerdkunnen
worden.
OmbijgeopendeluchtrameneenCO--percentagevan0,03%terealiseren
is2,5m3aardgasper1000m2nodig.Erzijnweinigbrandersmetzo'n
kleinregelbereik.Devrijkomendewarmtekanwordenopgeslageninde
ketelenineenspeciaalhiervoorgeïnstalleerdwaterreservoir.
Deomvangvandit reservoirisafhankelijkvandekleinste standvan
degasbrander.
~ CO-doseringmetC02~branders.Ditistotnutoedemeest toegepaste
methode.OmeenCO--percentagevan0,1%indelucht tebereikenishet
nodigom2,5m3gasper1000ra2teverbranden.
Hetgevaarvanonvolledigeverbranding isaanwezig.Hetisdaarom
zinvoldebrandersregelmatig schoontemakenenopnieuwaftestellen.
AlsnadeelgeldtdatdoordezemetodevanCX^-doserenvocht indekas
wordt gebracht,namelijkongeveer 2literperm3gas.
Bijgeslotenluchtrameniscontinubrandenvandebranderniet
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noodzakelijk.Uitmetingenindepraktijk isgeblekendathetCO_-percentagebijgebruikvanC02-brandersvrijsnelhetgewensteniveau
bereikt.HetbesteisnatuurlijkeenC02-concentratiemeterindekas
diedeC02-doseerinstallatieregelt.
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D.Luchtvochtigheid
Zoalseerderopgemerkt speeltderelatieveluchtvochtigheid eengroterol
bijdeverdamping vandeplant.Weonderscheiden tweebegrippen,namelijk
absolute en relatieve luchtvochtigheid. Onder absolute luchtvochtigheid
(a.v.)verstaan we het aantal gramwaterdamp perkgluchtwelkezichin
de lucht bevindt.Onder relatieve luchtvochtigheid (r.v.)verstaanwede
verhouding tussen dehoeveelheid vochtwelkezichindelucht bevindten
dehoeveelheid vochtwelke zichmaximaal indelucht zoukunnenbevinden
zonder dat condensatie vanwaterdamp plaatsvindt.Hoeveel vocht erzich
maximaal in lucht kan bevinden is afhankelijk van de temperatuur.
Opvoeren van de temperatuur heeft een verlaging van de r.v. totgevolg.
Dea.v.blijftevenwelhetzelfde.Verschillendemetingeninkassenhebben
aangegeven dat de a.v. op verschillende punten ineenkashetzelfdeis.
De r.v. is echter niet overal hetzelfde omdat er temperatuurverschillen
in een kas voorkomen. Bij stoken met verwarmingspijpen boven indekas
gelegen zal het beneden in de kas (bij het gewas) het koudst zijn,
waardoordekansopcondensatieophetgewasgroot is.Hetisdusgunstig
om te stoken met gewasverwarming of doormiddel van laag gelegen 51mm
Pijpen.Het isergmoeilijkaantegevenwelker.v.optimaalis.Algemeen
kunnen we stellen dat een r.v. boven 90% en onder 65% vermeden moet
worden.
Samenvattend kunnenwezeggendatder.v.
1.eengroteinvloedheeft opdeverdampingvandeplantmetalsgevolg
dewateropnamevandeplant.Eenhoger.v.heefteeninactief,weinig
groeiendgewastotgevolgmetkansopziekten.
2.niet tehoogmagzijninverbandmetcondensatievanwaterophet
gewas.Dekansopschimmelziektenzoals 'spat','roest',scheutrot
etc.isdangroot.
Inhoeverre de r.v. beheerst kanworden zal inhoofdstuk 11.Kasklimaat
wordenbehandeld.
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11.KASKLIMAAT
Kaskllaaatbijverschillende ontwikkelingsstadia
Op het anjervermeerderingsbedrijf worden de stekken bij 18-20°Cbeworteld.Om
een geleidelijke klimaatsovergang te krijgen, zodat de stekken gemakkelijk
kunnen aanslaan is na het planten een minimum kastemperatuurvan 15°Cnodig.
Vooral de temperatuur van de grond is van belang en moet eveneens ca. 15C
zijn.
De relatieve vochtigheid moet na het planten de eerste tijd hoog worden
gehouden. Een te sterke verdamping kan anders slapwordenvan de stekkentot
gevolg hebben.Eventueel broezenkannodig zijn.Tijdens dewintermaanden kan
een tijdelijk foliescherm worden aangebracht. Enerzijds resulteert dit in
energiebesparing, terwijl het uitlopen van scheuten ookwat gemakkelijker zal
kunnen verlopen. Ongeveer êên week na het toppenmoet het scherm verwijderd
worden.
Wanneer de stekken zijn aangeslagen kan afhankelijk van de teeltmetode de
temperatuurzakken.Bijeenseptemberplantingisvroegheidechtergewenstzodat
een te lage temperatuur (beneden 10°C)niet isaanteraden.Nahetbelichten
zalbijdeze teeltmethodede temperatuurweerverhoogd moetenworden,zodater
in april met een temperatuur van 14°Cwordt gewerkt.Tijdens de teelt isCO«
doserengunstig (ziehoofdstukFysiologie;CO-doseren).
In de zomermaanden kan het aanbrengen van een licht schermnodig zijn.Vooral
bijeenseptemberplantingkanbijscherpweerinhetvoorjaarhetondergewasna
de Ie snee gemakkelijk verhouten, waardoor de scheutontwikkeling wordt
belemmerd.
Klimaatperjaargetijde
Achtereenvolgens zal het zo gunstig mogelijke klimaat per jaargetijde worden
besproken.Ookzalaandachtwordenbesteed hoeuditklimaat,indienmogelijk,
hetbestekuntverwezenlijken.
Najaar
Het najaar kenmerkt zich door een afnemende lichtintensiteit, en een in
verhouding met de lichtintensiteit vrij hoge temperatuur. Ook de
luchtvochtigheid is hoog. Dit zijn minder goede groeiomstandigheden en het
gewaszaldeneiginghebbenomslapteworden.
Vanwege de hoge r.v. zal het gewas weinig verdampen en daarom weinig actief
zijn.Degevoeligheidvoorziekten,zoalsspat,Alternaria,roest,scheutroten
bloemsmetneemtdaardoortoe.
De te nemen maatregelen zullen de r.v. moeten verlagen en daarmee het gewas
actiever maken (meer verdampen). In de eerste plaats kan de verdamping
gestimuleerd worden door te luchten.De luchtramen zullen indeze tijdveelal
dag en nacht geopend zijn. Alleen bij zeer koude nachten moeten de ramen
gesloten worden. Ook tijdens regenachtig weer moet van de wind af gelucht
worden. Inregenen moet voorkomen worden. Daarom is vooral 's nachts een
regenmeldernoodzakelijk.
Een andere goede maatregel om de r.v. te verlagen is droogstoken. Door
gedurende eenkorte periodemeteenhogere buistemperatuur(55-60°C)tewerken
kanveelvochtwordenafgevoerd.Hetmeest geschikt oraeentemperatuurstootte
geven is gewasverwarming. De temperatuurstoot wordt \-l uur voor zonsopgang
begonnen en duurt 2-3 uren. Bij gewasverwarming zullen de ramen tijdens de
stoot op eenkiermoeten worden gezet.Alleen bijzeerlage.buitentemperatuur
(lager dan4°c)isdit nietaantebevelen.Indepraktijk zienwe ooksteeds
meer ventilatoren in de kassen verschijnen. Deze ventilatoren hebben wel
invloedopdeluchtbeweging indekasmaarbedenkweldatder.v.nietverlaagd
wordt. Bij het gebruik van gewasverwarming is het instellen van een minimum
buistemperatuurlagerdan35°cnietaanteraden.Erzaldannamelijkteweinig
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vochtafvoer tussen het gewas optreden, terwijl deverdamping wel gestimuleerd
wordt. Het optreden van verschillende schimmelziekten en smetten van bloemen
kandaarbijhetgevolgzijn.
Periode februarit/mapril
Tijdens deze periode neemt de daglengte en lichtintensiteit weer toe. In de
eerste maanden zal de temperatuur nog gematigd moeten worden gehouden,
bijvoorbeeld 10C. Alleen bij een septemberplanting zal in deze periode de
temperatuur sterker verhoogd worden om het gewas te forceren en daarbij
vroegheid tebewerkstelligen.
Deluchtvochtigheid isindezetijdveelalaandelagekant.Erzaldaarommaar
weinig gelucht moeten worden. Een hoge temperatuur kan indergelijke gevallen
minder schadelijk zijn dan een lage r.v. Vooral sterke overgangen moeten
voorkomenworden.Wanneer tochgeluchtwordt,danalleenvandewind af.Juist
indeze periodekunnende luchtramen omwille vanenergiebesparing eerder inde
middag gesloten worden. Eventuele zonenergie kan hierdoor voor de nacht
gespaard worden. Bij een periode van hoge luchtvochtigheid zal de verdamping
door stoken verlaagd moeten worden om het gewas actief te houden (zie
klimaatregelennajaar).
Zomer
Indezomer zijndebuitentemperaturen veelal tehoog.Doorhet broeikaseffect
zal de temperatuur in de kas veelal nog verder oplopen. Het regelen van de
temperatuur is in deze periode niet gemakkelijk. Omdat in deze periode veel
geoogst wordt zal het gewas minder makkelijk het klimaat zelfkunnenregelen.
Vooral bij een zoute grond zal de vochtaanvoer stagneren, waardoor een
spichtig,stuggewasontstaat.Eenruimeregelmatigewatergift isdaaromnodig.
Vooralinaugustuszienweophetbemestingsadviesveelalhogechloorcijfersen
hogeEC-waarden.Ditwordt veroorzaakt doorhet feit dat teweinigwaterwordt
gegeven om enig doorspoeleffect te verkrijgen. Het water dat beregend wordt
gaatgeheelopaanverdamping vandegrond enwateropnamedoorhetgewas.Extra
watergeven(doorspoelen)isdaaromzekeraanteraden.Omdetemperatuur inde
kas toch nog enigszins te beïnvloeden kunnen de volgende maatregelen genomen
worden:
L u c h t e n
De eerste maatregel om de temperatuur te beïnvloeden is luchten. Het meest
geschikt Iseendoorlopende tweezijdige nokluchting.
S c h e r m e n
Eentweedemaatregelomdetemperatuurverhoging indekasdoorinstraling tegen
tegaanisschermen (krijten).Eennadeelvankrijten isdathetveelaltelang
aanwezig is. Alleen midden op de dag is schermen noodzakelijk, maar ook
gedurende deavond-enochtenduren ishetkrijtscherm aanwezig.Daarnaast komt
eenlangdurige zonnigeperiode inonslandnietveelvoor.Alsschermmiddelzal
daarom in de meeste gevallen witvast of La Blanche het best bruikbaar zijn.
Ideaal zou een beweegbaar scherm zijn,maar dat Iseconomisch gezien nogniet
haalbaar.
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12.TEELTHETHODEN
Anjers kunnen gedurende het grootste deel van het jaar worden uitgeplant.
Planten in de periode 15 juli - begin september is echter economisch gezien
nieteffectief.
Meestalwordt het bewortelde stek rechtstreeks indekasuitgeplant.Voorhet
behalen van tijdwinst (later planten vrijwel zonder verlating van het
bloeitijdstip) kan tevens worden uitgegaan vanmateriaal,dat na beworteling
gedurende kortere of langere tijd is opgekweekt (zie elders over opkweek).De
teeltduur wordt bepaald door de eisen die aan een redelijke arbeidsspreiding
worden gesteld, de stand van het gewas en helaas ook door het optreden van
vaatziekten. Indemeeste gevallen komt dit neerop2 jaar.Opbedrijvenwaar
anjers worden geteeld incombinatie met andere bloementeeltgewassen speelt de
optimale planttijd van die gewassen een rol.Indepraktijk blijktweldatde
voordelenvanarbeidsspreiding,hoeaantrekkelijkgecombineerd telenooklijkt,
nogaleenstenietwordengedaandoorconcessiesaanderentabiliteit.
Korteteelten(éénjarigofzelfséénsnede)komenIndepraktijkwelvoor,maar
bijeen nadere beschouwing blijkt dat dit gebeurt omdat eenlangere teeltduur
vanwege vaatziekten onmogelijk blijkt.Opbrengstgegevenswijzenechteruitdat
hetbijnaonmogelijkisomditopeeneconomischverantwoordewijzetedoen.
Bij het streven naar bloeispreiding (arbeidsspreiding) wordt op de eerste
plaats gedacht aanverschillende planttijden. Ineenvorig hoofdstuk Isreeds
gewezen op de invloed van de daglengte op het bloeitijdstip.Hieruit valt te
concluderen,datverschilinplanttijdvooralinheteerstejaarbloeispreiding
geefteninveelminderemateinhettweedejaar.
Elkeondernemer zalopzijneigenbedrijfmoetenbezienwelkeplanttijdenvoor
hem het meest aantrekkelijk^zijn. Omdat hierbij diverse aspecten een rol
spelen,willenwenaasthetnoemenvandeverschillende planttijden tevenswat
kanttekeningenmaken.Aandehandvandezegegevens ishetmogelijkomtoteen
verantwoord teeltplantekomen.
Planttijdenenteeltmethoden
Vanaf 10september-beginoktober,beworteld stek
Hetdoelvandezeplantmethodeisomindeeerstehelftvanmeivolopproduktie
tehebben.Daarbijisbelichten noodzakelijk. Om eenvoldoend grote produktie
tekrijgenmoethetuitgangsmateriaalbestaanuitjong,kruidachtig stek.Opde
meestestekbedrijvenwordteengedeeltevandemoerplantenopeenzodanigtijdstipopgezet,datna 2x toppengelijkmatig stek^kanwordengeplukt.Eengoede
uitloop van scheuten van de op dezemanier geteelde stekken, isdanvoor een
groot deel gewaarborgd.Vanaf het planten strevenwe naar optimale omstandigheden om eengoede gewasontwikkeling vôôr dewintermogelijk temaken.Immers
om omstreeks half januari te kunnen belichten, moeten de scheuten over tenminste7bladparenbeschikken.
Deze teeltmethode stelt hoge eisen aan de verwarming om strenge vorst op te
kunnenvangen.Alleenmodernekassendielichtzijn,komeninaanmerking.
Om verzekerd te zijn van een vroege produktie zal na het belichten de
groeisnelheid hoogmoeten zijn.Erwordt daaromveel inzichtvandeondernemer
gevergd om een gunstig klimaat te scheppen waarbij een vroege bloei gepaard
gaatmeteengoedekwaliteit.
Eindnovember-begindecember,opgekweekteplanten
Het uitgangsmateriaal bestaat uit stek dat eind september is opgekweekt.Ook
hier is jong, kruidachtig stek gewenst in verband met een redelijke
scheutbezetting. De benodigde opkweekruimte bedraagt ongeveer 1/3 van de te
betelen oppervlakte.Dit laatste is nodig, omdat de planten worden uitgezet,
opdat voldoende zijscheuten zich kunnen vormen. De scheutbezetting is ten
opzichte van rechtstreeks uitplanten geringer en ongelijker. Later dan begin
december uitplanten kost produktie en kwaliteit. Het bloeitijdstip is (mits
belicht)gelijkaanhetrechtstreeksuitplanten.
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Begin- 15december,getopteZuidstek
De kwaliteit van het uitgangsmateriaal en de weggroei bepalen of er in de
eerste helft van mei sprake kan zijn van een goede produktie. Ook hier is
belichting noodzakelijk. Door de vrij grote overgang is de weggroei wat
moeilijker en moetenwat gematigder temperaturenworden aangehouden.Overhet
algemeen geldt dat de beworteling bij rechtstreeks uitgeplant stek beteris.
Het aantrekkelijkervan deze methode is tocheenvroege bloeizonderdeextra
zorg die nodig is om eengoedeplant optekweken.Wezullenbijzuidstekwel
altijd extra attent moeten blijven op de kwaliteit. Ofschoon rechtstreeks
planten vananjerstek indecember, januari en februari mogelijk is,wordtdit
niet aanbevolen. Deze teeltwijze vergt veel energie en het produktieverloop
brengt teveelrisico'smetzich(arbeidspiekenenprijsvorming).
Januari-planting
Bijdeze planttijd wordt een los stekje uitgeplant in januari.Debeworteling
valt vaak tegen en daardoor is de start traag. De eerste snee valt in de
periodehalfjuni-halfjuli,eenperiodemetgroteprijsrisico's.
_Februari-maartt teeltvanharttakken
Bij deze teeltwijze wordt niet getopt. Het resultaat staat of valt met de
kwaliteit vanhet stek.Bijmatig stek (kopstek)ishetuitgeslotenomnogeen
goedehartbloem tekunnen oogsten.Goedeafsprakenmetdestekleverancier zijn
dan ook noodzakelijk.Deze teeltwijze isalleen interessant wanneer eengoede
hartbloem in de maand mei kan worden geoogst. Planten in februari is dan
gewenst. Laat men de hartbloem doorkomen, dan heeft dit tot gevolg dat de
"eerste"snedeveelongelijkerwordt.Ditisoverhetalgemeengunstig.
_April-planting
We geven devoorkeur aan een start inde eerstehelft vandeze maand.Vande
scheuten die na het toppen ontstaankan eengedeelte (30-40%)een tweedemaal
wordengetopt.Hetdoelhiervanisomdeoogstgedeeltelijk teverleggentotna
de zomer en een betere opbouw van de plant te krijgen (zie elders over
teeltmaatregelen).
Bijhetstrevennaarbloeispreidingopeenanjerbedrijf geefteenaprilplanting
gunstige mogelijkheden. In een betrekkelijk rustige periode wordt het oude
gewasopgeruimd-degrondontsmet-enopnieuwgeplant.Deplantkanzichgoed
ontwikkelenendeoogstbegintvanafaugustus,zodateendergelijkeafdelingin
mei-juni praktisch geen arbeid vergt. Een goede combinatie is mogelijk met
bijvoorbeeld eensepteraberplanting.Denkerwelomdatdeproduktievaneen2e
jaarsgewas zowelbijeenseptember-alseenaprilplanting vooral injuni-juli
valt.
Bijeengoedeplanningvandeplanttijdenkanditgrotendeelswordenvermeden.
Meiplanting
De eerste snede valt vanaf september.Wanneer bijde oogstvoldoendescheuten
worden gespaard is een vroege produktie in het tweede jaar mogelijk. Op een
gespecialiseerd anjerbedrijf zal deze planttijd niet zoveel voorkomen, omdat
eenvoorgaandeanjerteelt opeenongunstig tijdstipmoetwordengerooid.
Om inmei nog te kunnen oogsten van het overjarig gewas en toch redelijk op
tijdmeteennieuweteelttestartenishetnodigdeplantenoptekwekenenin
juniuitteplanten,omzodoendevanafseptembertekunnenoogsten.
Juniplanting
Hetisnietaanteradeninjuninogbeworteld stekuitteplanten.Beterisom
uittegaanvanopgekweektmateriaal.Daartoewordthetstekomstreekshalfmei
opgepot ineenperskluit ofverspeend ineenvenigmengsel.Beginjunitoppen.
Uiterlijk in de tweede helft van juni indekasuitplanten.Later uitplanten
geefteenmatiggewas.
Bijdeze teeltmethode moetenwe onsgoed realiseren,dathet opruimenvanhet
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oudegewasenhetplantenvanopgekweektmateriaalmoetgebeuren ineendrukke
periode. Grondontsmetting is noodzakelijk (zowel wat betreft de plaats van
opkweek als de grond waarin uiteindelijk wordt uitgeplant). Verder moet de
plant inbetrekkelijk korte tijd eengewas opbouwen enkomtdebloeirelatief
snel. In de praktijk blinken dergelijke plantingen dan ook niet uit in
kwaliteit van de bloem. De produktie in het tweede jaar is niet altijd
voldoendehoogenoptijd.

46

13.TEELTMAATREGELEN
Steunaaterlaal
Vooral beginnende telers onderschatten wel eens het belang van goed
steunmateriaal.Juistwatbetreftdekoprekkenmoetmenhogeeisenstellen.Het
materiaal moet niet te dun zijn om het doorbuigen in een later stadium te
voorkomen.Eenkoprekbestaatmeestaluit tweestalenpijpen.Dezewordengoed
indegrond verankerd. Bijhet stortenvaneenbetonpad ishetaantebevelen
uitsparingen in het pad aan te brengen,waarin later een koprek kan worden
geplaatst.Detweestalenpijpenwordenverbondenmetdwarliggers,waaraanogen
z
ijn gelast.Deze dwarsliggers zijn op alle gewenste hoogtenaan tebrengen.
Een nadeel van genoemde dwarsliggers is wel, dat de afstand tussen de twee
hoofdhuizendezelfdemoetzijnalsdelengtevandedwarsliggers.Daaromworden
indepraktijkmeestaldwarsliggersgebruikt(ookvanhout)dieaanweerszijden
vanhetkoprekoverstekenendaardooraltijd passen.Opelkedriemeterinhet
bed wordt een tussenrek geplaatst. Het meest ideaal zijn tussenrekken van
staal. De dwarsliggertjes zijn bevestigd in plastic of metalen klemmen en
eveneens op elke gewenste hoogte aan te brengen. Kies dwarsliggertjes die
voldoendestevigzijnomdoorzakkentevoorkomen.Degangbaretussenrekkenzijn
meestal+ 2meterhoog,waarvanca.35cmindegrondkomt.Hetismogelijkde
eerder genoemde tussenrekken te verhogen met daartoe in de handel zijnde
opzetstukjes.Aldezematerialenbehorengegalvaniseerd tezijn.
Omhetgewas testeunengebruikenwechrysantengaas (maasgrootte 12ix 12|cm)
vanweggooikwaliteit.Bijdeaanschaf vanhetmateriaal lettenweeropgelijk
gefabriceerdepartijentekrijgen.Meestalisditaandekleurvanhetlabelte
zien,ookhetcodenummergeefthieromtrentweleenaanwijzing.Informeerbijuw
leverancier.

De

nettenregelmatigmetdegroeivanhetgewasophalen.
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Bij gelijke partijen is het mogelijk dat de mazen boven elkaar vallen. Met
behulp van een rollenrek ishetmogelijk 4netten tegelijkuitterollen.Bij
hetstukvoorstukuitleggenvandenettensteedsopdezelfdeplaatsbeginnen.
Overhetalgemeenworden 5nettenneergelegd alvorens teplanten.Wegebruiken
gaasvanëênmeter breed.Let erop datdenettengoed strakwordengespannen;
ditvoorkomtveelnarigheid tijdensdeteelt.Wanneerdenetten regelmatigmet
de groei van het gewasworden opgehaald bespaart men zichveel narigheid.Om
misverstanden tevoorkomenmoetenwe erwelopwijzen,dat tehoogophalenvan
denettenhetoogstenbelemmert.
Plantafstand
Uitgegaan wordt van een bedbreedte van 1-1,25 meter. De normale
planthoeveelheid bedraagt 32plantenpertn2bed.Proevenhebbenuitgewezendat
nogdichterplantentenkostegaatvandekwaliteit.Eenenanderisnatuurlijk
afhankelijk van de teeltduur enhet ras.Plantenwebijvoorbeeld voor 1snee,
danplantenwe48plantenperm2bed.
Uitplanten
Controleer naontvangst vanhet stek enkele dozenom tezienhoedekwaliteit
is. Voelt het stek voldoende frisaan,isdebeworteling goed enzijnergeen
symptomen van Alternaria of spat aanwezig? In twijfelgevallen direct de
leverancieropdehoogtestellen.Ookuwbedrijfsvoorlichter stelthetopprijs
alshijvroegtijdig wordt geraadpleegd. Plant nooit een partijuitwaaroveru
niettevredenbent.Bijaanwezigheid van"vlekjes"brengteenspuit-adviesgeen
uitkomst. We moeten hoge eigen stellen aan het uitgangsmateriaal. Bij elke
partijbehoorteenNAKS-certificaatbijaflevering tewordenafgegeven.Alser
"virusvrij" stek is gekocht, overtuig u of dit een E-certificaat is (rode
letters).
Het uitplanten moet zo ondiep mogelijk gebeuren. Uiteraard moeten we hierbij
niet overdrijven, omdat het anders de weggroei kan belemmeren door de droge
bovengrond.Naastdezorgomindebeginperiodedegrondgoedvochtig tehouden
ishethandhavenvaneenhoge luchtvochtigheid zekerzobelangrijk.Vooralbij
planten inapril-mei is indit verband hetvoorafkrijtenvandekasgewenst.
Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het scherm na4à 5weken erweer
af.
Toppen

,

Behoudensindiegevallenwaarhetaanhoudenvandehartbloemaantrekkelijkis,
wordtaltijdgetopt.We'toppenop5bladparen.Bijplanteninmeiwordtweleens
wathogergetopt.Ditomeenhogerenajaarsproduktietekrijgen.Tochzoudenwe
terwillevandekwaliteit ineendergelijkgevaldevoorkeurgevenaanwatmêêr
plantenperm2enhetop5bladparentoppen.
Wat betreft het tijdstip van toppen kan met globaal de volgende regels
aanhouden.
Wanneerzosnelmogelijknahetplantenwordtgetopt(2à3weken)verloopthet
uitlopen van de scheuten het snelst. Daarom geven we bij planttijden als
8eptemberm/oktober,eneindmei/beginjunihieraandevoorkeur.Hierstrevenwe
immersnaareensnelleontwikkeling vandescheuten.Langerwachtenmettoppen
bevorderthetuitlopenvandeonderste scheuten.Bijplanten inapril/half.mei
hebbenwe daarom minder haast.Het nadeel van enigeverlating speelt bijdeze
planttijd een geringere rol. Natuurlijk gaat het toppen vlotter wanneer de
vochtspanning indeplanthoogis;dusnagietenenindeochtend.
Heeftmeneindmaart/aprilgeplant,zodatdeeerstesnee indezomervalt,dan
kanmendezesneegedeeltelijkverschuivennaarhetnajaardoorhetgewas"door
te toppen".Zijn nahet eerstekeer toppen denieuwe scheuten flinkgegroeid,
dan kan men van deze scheuten ongeveer 30 à 40% nog eens toppen. Dit
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"doortoppen" moet tot uiterlijk half juni gebeuren. Doet men dit later,dan
verlegtmendesneenaardewintermaanden.Doordit"doortoppen"heeftmendus
indezomerminderwerkeninhetnajaarmeerwerkinhetgewas.
Gietenenbijnesten
Zoals reedsbijhetonderdeelbemesting tersprakeisgekomen,moetenweervan
uitgaan bij elke gietbeurt meststoffen toe te dienen.Een uitzondering wordt
gemaaktvoorhetevenbroezenwanneer langerdanca.8minutenwordtgeregend.
Indat laatste geval ishet betereerst tegieten (spoelen)zondermestende
laatste vijf minuten mest mee te doseren.Omvoldoende inzicht tekrijgenop
welke manier het voedingsniveau op peil is te houden is enige administratie
nodig.Zekeraan eenbeginnende anjertelerwillenwe adviseren tenoterenhoe
langenhoeveelergegotenwordtenhoeveelenwaarmeewordtbijgemest.Wanneer
mendaarbijdeanalysedjfers betrekt,krijgtmeninzichtopwelkemanierdeze
oppeilkunnenblijven.
Hoewel we er geen voorstander van zijn om met de hand bij te mesten
(uitstrooienvandrogemeststoffen)kanditinverbandmethetopvoerenvanhet
kaligehaltenodigzijn.Wedenkenhierbijaandeperiodeaugustus.
Over de gietfrequentie willen we enkele opmerkingen maken. Vooral in het
voorjaar en de zomerheeft deanjerveelbehoefteaanwater.Dekleurvanhet
gewasendevolheidvandebloemenkunnenhiervooraanwijzingengeven.Beteris
om te letten op de instraling en de gietfrequentie hierop aan te passen.
Controleerregelmatigookdevochttoestandvandetweedesteek(zieeldersover
ontwatering).Inverbandmetdegietwaterproblemenmoetenweinhetvoorjaaral
vroeg attent zijn om de chloorcijfers opeenlaagpeiltehouden.Dit laatste
geldt ook in de nazomer. Immers,dan hebben we nog de mogelijkheid door te
spoelenhierinverandering tebrengen.
Vooral inhetnajaar proberenwehetgietenzoveelmogelijk tebeperkenenaan
te passen aan de geringe verdamping. Ook gezien de kans op allerlei
schimmelziektenisdatlaatstegewenst.
We zullen wel attent moeten blijven in perioden waarbij de verdamping sterk
wordtbeïnvloed,namelijkbijlagetemperaturenenhogebuistemperaturen.
Vanaf januarimoet alwatmeerwaterworden gegeven.Bijplanten inapril/mei
ishetbeterdeplantwatmeertelaten"zoeken",danveelvuldigtegieten.Bij
dit laatstewerken wevooral schimmelziekten, zoalsRhizoctonia envoetrot in
dehand.
Belichting
Van de mogelijkheden om bloeispreiding te verkrijgen zijn reeds genoemd het
verhogenvandetemperatuur,hetkiezenvandiverseplanttijden,hetaanhouden
vandehartbloem ende sortimentskeus.Juist de laatste jarenwordtbelichten
(dagverlenging) algemeen toegepast om bloeispreiding te verkrijgen. Het is
hierdoormogelijk omeensnede inzijntotaliteit+ 10dagentevervroegen.We
zulleneenaantalaspectenronddebelichtingvananjerswatnaderbekijken.
Geïnstalleerd vermogen
Voor de belichting wordt gebruik gemaakt van gloeilampen. Over het algemeen
worden 150 Watt lampen gebruikt. Eén lamp van 150 Watt op 15 m2. Meestal
resulteert dit inéén snoer per 3bedden,metomdedriemetereenlichtpunt.
°it komt overeen met een lichtwaarde variërend van 38-50 Lux/m2. Een
°Phanghoogtevanca.1,80mbovenhetgewasgeefteengoedelichtverdeling.Bij
overjarige gewassen moeteneruiteraard concessieswordengedaan.Wanneerde
°Phanghoogtenietmeerdan50cmbovenhetgewasbedraagt,ishetbeteromêên
snoerpertweebeddenteinstalleren,waarbij100Wattlampenwordengebruikt.
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Belichtingsduur
Omvoldoende effect tekrijgen isbelichten gedurendedehelenachtwenselijk.
Webelichtenvanafschemering totbeginvandevolgendeochtend.
Een scheut moet over 7 uitgegroeide bladparen beschikken om bloemknop aante
leggen. Dit laatste varieert enigszins wat betreft ras en de natuurlijke
lichtomstandigheden waaronder de scheut ontwikkeld is. Globaal kunnen we
stellen, dat bij belichten in januari-februari de scheuten over tenminste 7
bladparen moeten beschikken, terwijl in maart reeds bij 5 à 6 bladparen
bloemknopaanleg plaatsvindt.Hebbenwe temakenmet eengewasmet scheutenvan
ongeveer gelijke grootte, dankanworden volstaan met een belichtingsduur van
14dagen (bijvoorbeeld jong gewas).Bijeenerg ongelijke scheutgrootte ishet
beteromnatweewekenonderbrekingnogeens14dagentebelichten.Inmaartis
een periode van tien dagen voldoende. Temperatuurverhoging tijdens de
belichting isniet gunstig.Wehandhaven hetzelfde klimaat als zoudenweniet
belichten.
Welkegewassenkomeninaanmerking
Belichten ismogelijk gedurendehet hele jaar.Inhoeverre dit zinvolishangt
af van het gestelde doel. Belichten doen we op de eerste plaats om
arbeidsspreiding tekrijgen. Zeker bijbeginnende telers ishet ideaalomeen
gedeelte van een snede iets te vervroegen, zodat de oogstwerkzaamheden
enigszins gespreid zijn.Vooral omdat routine endus prestatie bijhetbossen
nogontbreken.
Verder ishetmogelijk omdoormiddelvanbelichtenbijeenbepaaldeplanttijd
nog voldoende produktie tekrijgen ineenprijstechnisch interessanteperiode.
Bijvoorbeeld bijeenseptember-planting voorproduktie inmei.
Ookhetnogvoldoendebloemenoogstenalvorenshetgewasopteruimenwordtbij
belichtenredelijkerwijs gerealiseerd.Menspreektdanwelvanafbelichten.
Enkelevoorbeelden:
Belichten in januari/februari omnog voldoende produktie tehalen indemaand
mei.
Belichten in augustus bij gewassen die tegen het einde van het jaar worden
geruimd.
Belichten in september/oktober om van gewassen die vôôr april worden gerooid
nogeenredelijkeoogst tekrijgen.
Nogenkelepunten

,

Belichten gaat enigszins ten koste van de kwaliteit. Zeker bij gewassenwaar
relatief veel scheuten staan die reeds bloemknop hebben gevormd.Daarom laten
we het belichten in het 2e teeltjaar, behoudens voor de laatste snede,
achterwege.Eenuitzondering vormen gewassen,die inmei zijngeplant,waarbij
injanuari/februari (deeerste snede iserdanaf)daaropvolgend wordtbelicht
omde2esnedetevervroegen.
Door belichten ontstaat een zekere reductie van de scheutvorming. Wanneer
hiermee bijhet snijden rekening wordt gehouden, behoeft dit geengrooteuvel
tezijn.
De mogelijkheden voor belichten worden sterk beïnvloed door de mate van
stroomvoorziening. Om zoveel mogelijk te kunnen belichten op een optimaal
tijdstip (aantal bladparen), ishet gewenst hiervoor een oplossing tezoeken.
Indiendeaanlegvoor eenzwaardere bekabeling tekostbaar (ofonmogelijk)is,
bestaat de mogelijkheid een diesel-aggregaat te huren. Omdat een
noodstroom-aggregaat op een stookbedrijf onmisbaar is, kan bij aanschaf ook
rekeningwordengehoudenmetbovenstaande toepassingsmogelijkheid.
Als richtlijnkangeldendat eencapaciteit van 20KVAvoldoende isomca.100
lampenvan150Watt tegelijktelatenbranden.
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14.OOGSTENENVEILINGKLAARMAKEN
Oogsten
Inhetalgemeenwordenstandaardanjersgesneden.Hetsnijstadiumisbereiktals
de bloem half geopend is (zie tekening). De houdbaarheid van de anjer en de
uitbloeiopdevaaswordtinbelangrijkematebepaalddoordesnijrijpheid.

De bloemen dienen in een voldoende rijp stadium te worden aangevoerd. Het
eerste stadium isaltijd te rauw.Stadium 2 ishetminimaleaanvoerstadiumin
net zomer-halfjaar. Stadium 3 is het minimale aanvoerstadium gedurende het
winterhalfjaar.
Tijdens het oogsten kunnen de volgende transportmiddelen als hulpmiddel
gebruiktworden:
~ anjerplukwagen
~monorail
""karretjeopbulsrailsysteera.
Indemeeste gevallenwordt nog van deanjerplukwagengebruikgemaakt.Opdie
bedrijvenwaarde51mmverwarmingsbuizen omlaag zijngebrachtkanechtergoed
van het buisrailsysteem gebruik worden gemaakt. Dit systeem wordt in de
groenteteeltalveeltoegepast.
De snijdiepte bij de oogst is van grote invloed op de totale produktie en
kwaliteit.Wordterondiepgesneden,"gespaard",danzaldeproduktietoenemen
maardekwaliteitvandevolgende snedeachterblijven.Bijtediepsnijdenzal
d
eproduktieachterblijven.Dejuistesnijdieptewordtbepaalddoordecultivar
e
"het tijdstipvanhet jaar.Nahalf junimoeterminderdiepgesnedenworden
en meer scheuten worden gespaard om voldoende produktie in het najaar te
verkrijgen. Vroeg in het voorjaar kanwel diep wordengesneden.Hetuitlopen
vannieuwescheutenzaldanweersnelplaatsvinden.
D
e produktieeneengoedekwaliteitzaldaaromindezomergewaarborgdzijn.

51

Sorterenenbossen
Het sorteren en bossen kan zowel in de kas als in de schuur plaatsvinden.
Voorwaarde bij in de kas sorteren isdatweinig 2e soort aanwezig is.Enkele
rassen die weinig 2e soort geven leven zich hier goed voor. Wanneer in de
schuurgesorteerdengebostwordtkanhetgebruikvaneensorteer/bosmachinein
sommigegevallennuttig zijn.Grootbloemige anjerswordenper20stuksgebost.
Indemeestegevallenwordt aandebovenkantvandeboseen2eelastiekgedaan
om breken tevoorkomen.Op ditmomentworden proevengenomenmethet inhoezen
van grootbloemige anjers met als doel het breken te voorkomen. De kans op
smetten van de bloemen neemt echter toe.De proeven zijn nu nog ineenpril
stadium,zodatconclusiesnognietgetrokkenkunnenworden.
Nahetbossenwordendebloemenopwatergezet.Hetgebruikvaneenkoelcelis
aan te bevelen. De temperatuur van de cel kan het beste op 8C worden
afgesteld.Voorkomenmoetwordendat tegroteklimaatsovergangenplaatsvinden.
Nahetsnijdenmoetendebloemeneerstenigetijdindeschuuracclimatiseren.
Kwaliteitenvoorbehandelingsmlddel
Eengoedekwaliteitisergbelangrijk.Metnamedoordetoenemendeconcurrentie
uitandere landenzoalsColumbia,IsraëlenKeniaishetvanbelangdat"onze"
Produkten een zo goed mogelijke kwaliteit hebben en een zo lang mogelijk
vaasleven. Het gebruik van een voorbehandelingsmiddel dat zilverthiosulfaat
bevatisdaaromsterkaanteraden.Enkeleveilingenhebbenperdit1juli1984
verplicht gesteld. Op dit moment zijn er drie voorbehandelingsmiddelen in de
handel,namelijk ChrysalAVB,Florissant enFlorever.Al dezemiddelen hebben
een anti-ethyleenweking. Anjers/zijn erg gevoelig voor ethyleen, de bloemen
gaankrimpen.Ethyleenwordt doordebloem zelfgeproduceerd,maarkanookvan
buitenaf
komen
(uitlaatgassen
van
motoren,
fruit).
Genoemde
voorbehandelingsmiddelen remmen de eigen ethyleenproduktie van de bloem,
terwijl ook de gevoeligheid van de bloem voor ethyleenwordt verminderd.Het
vaasleven zaldaarbijdus toenemen.Toch reageert deenecultivarbeteropeen
VB-middel dan de andere cultivar; de verlenging van het vaasleven kandaarom
uiteenlopenvanenkeledagentoteenweek.HettoedienenvaneenVB-middelmoet
zo snel mogelijk na het snijden gebeuren.Voor het gebruiksvoorschrift ende
concentratieverwijzenwenaardeverpakking.Deoptimalebehandelingsduuris4
tot 48 uur. De maximale behandelingsduur is 72 uur. De minimale
behandelingsduur (alleen toepassen als 4 uur echt onmogelijk is) bedraagt 2
uur. Korte voorbehandelingen (2 tot 5 uur) moeten bulten de koelcel
plaatsvinden.Langdurige behandelingenmoeten indekoelcelwordenuitgevoerd.
De maximale gebruiksduur van een VB-oplossing is êênweek.De resten moeten
volgensdegebrueiksaanwijzinggeloosdworden.
DekostenvanhetgebruikvaneenVB-middelzijnongeveer0,1 etperbloem,dit
komtdusneerop2etperbos(exclusiefarbeidenafschrijvingvat).
OoksteedsmeerimportanjerswordenmetVBvoorbehandeld.
Uit het oogpunt van concurrentie ishet daarom zekernodigdatdeNederlandse
anjersookvoorbehandeldworden.
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15.ZIEKTEN,PLAGENENBESCHADIGINGEN
Dedoseringenstaanaangegevenper100literwater,tenzijandersvermeld.
Schimmel-enbacteriezlekten
Bladvlekkenzlekten
a.Alternaria-soorten
Onregelmatige,grijzevlekken,vaakmeteenpaarserandomgeveneneenfijn
donkerschimmelpluisinhetcentrum.Komtmeestalniettotboveninhet
gewasvoor.
b.Spat
Rondeofovale,papierachtigevlekkenmeteendonkerroderandenvaakeen
donkercentrum.Treedtmeestaloptotboveninhetgewas,waarbijookde
bloemkelkenwordenaangetast,vooralbijtrosanjers.
Maatregelentervoorkoming:
- Alleengezondmateriaaluitplanten.
-Luchtvochtigheid laaghoudendoorstokenen/ofluchten.
- Condensvormingophetgewasvoorkomen.
Bestrijdingsmiddelen tegenAlternaria:
- Voorbehoedend stuivenmet200gzinebspuitpoederper100m2ofspuitenmet
eenvandevolgendemiddelen:
. 200gRovralofAgrichemIprodion+30mlAgralLN
. 200gDaconil2787of300mlDaconil500vlb+ 30mlAgralLN
. 200gmaneb+30mlAgralLN
. 200gOrthoPhaltan75+ 30mlAgralLN
- Tegeneenaantasting spuitenmet:
. 200gRovralofAgrichemIprodion+30mlAgralLN
Bestrijdingsmaatregelen tegenspat:
- Voorbehoedend ofbijlichteaantastingeenruiratebehandelingmet
straalmotorspuitvolgensgebruiksaanwijzinguitvoerenmetêénvande
volgendemiddelen:
. 300mlTopsinMvlb.per1000m2
. 300mlDaconil500vlbper1000m2
- Tegeneenaantasting spuitenmetêênvandevolgendemiddelen:
. 200gDaconil2787of300mlDaconil500vlb+30mlAgralLN
. 100gof140mlTopsinM+ 30mlAgralLN
. 200gmaneb+ 30mlAgralLN
Grauweschimmel(Botrytis)
Opdebloemvormtzicheendik,grijsbruinschimmelpluis.
Maatregelenomeenaantasting tegentegaanzijn:
- Luchtvochtigheid laaghoudendoorstokenen/ofluchten.
- Zorgvooreengoedebedrijfshygiëne.
- Tegenaantastingvandebloemeneenruimtebehandeling uitvoerenmetéénvan
devolgendemiddelen:
. 10Allisanrookgeneratorenper1000m2
. 25TermilH tablettenper1000m2
. 300mlTopsinMvlbper1000m2metstraalmotorspuit (fogapparatuur)
. 200-300mlRonilanFlper1000m2metstraalmotorspuit (fogapparatuur)
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Meeldauw
Voornamelijk bijtrosanjerswitte,meelachtigevlekken opbladeren,knoppenen
bloemen.
Terbestrijdingêênvandevolgendemaatregelenuitvoeren:
- Opeengewaszondergeopendebloemenstuivenmet:
. 200gstuifzwavel
- Spuitenmet:
. 30-40mlCuramil+ 30mlAgralLN
Pokken
Op rode anjers grijswitte plekjes, op roze en witte anjers roodroze
verkleuringen aan de randen van de bloemblaadjes. Oorzaak is een te hoge
luchtvochtigheid bijeentelagetemperatuur.Hetverschijnsel treedtvooralop
inhetvoorjaarnabeëindigingvanhetstookseizoen.
Bestrijding:ziegrauwe schimmel
Roest
Op de bladeren en soms op de stengels ronde of langwerpige, bruine
sporenhoopjes. Het omgevend bladweefsel is geel. Deze hardnekkige aantasting
komtmeestalpleksgewijsvoor,vooraloplekplaatsen.
Maatregelenomeenaantasting tegentegaanzijn:
- Hetgewasdrooghouden.
.
- Luchtvochtigheid laaghoudendoorstokenen/ofluchten.
- Voorbehoedend stuivenmet:
. 300gzineb-stuifper100m2
Bijaantasting:
- 2xbinnen10dagenspultenmet:
. 200gBaycor-speciaal+ 30mlAgralLN
. 200gCalirus+60mlAgralLN
Daarnavoorbehoedend stuiven.
Scheutrot
Vanaf snijwonden enbeschadigingen sterven de scheuten in.Zijscheuten kunnen
hierdoor vandewatertoevoer afgesnedenworden enzodoendeverwelken.Meerdere
schimmels (o.a. Botrytis, Alternaria, Fusarium)kunnen de oorzaak zijn.Laat
daaromeerstvaststellenwat deziekteverwekkeris.
Maatregelenomeenaantasting tegentegaanzijn:
- Luchtvochtigheid laaghoudendoorstokenen/ofluchten.
- Ziekescheutentotophetgezondeweefsel terugsnijden.
- Voorbehoedend opsneehoogte stuivenmet:
. 300gthiram-stuifper100m2
Bijaantasting spuitenmetéénvandevolgendemiddelen:
. 200gRovralofAgrichemIprodion+30mlAgralLN
. 200gDaconil2787of300mlDaconil 500vlb+ 30mlAgralLN
. 100gof140mlTopsinM+ 30mlAgralLN
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Sclerotiënrot
Geheleplanten/ofdelenvanplantenverwelken.OpdeaangetastedelenInwendig
indestengelontwikkelt zichdik,wit schimmelpluis,waarineerstwitte,later
zwartwordende Sclerotien(schimmelkluwens).
Maatregelenomeenaantasting tegentegaan:
- Degrondstomen,ziehoofdstuk16.Grondontsmetting.
- Hetgewasdrooghouden.
- Aangetasteplantenverwijderen.
- Hetgewasonderinovervloedig spuitenmetéénvandevolgendemiddelen:
. 50gRonilan
. 200gRovralofAgrichemIprodion
. 100gquintozeen75%(kansopschade)
Spat

/

Ziebladvlekkenzlekten.
Vaatziekten
Plantenverwelkenpleksgewijs.Ziekeplekkenbreidenzichuit.
a.Fusarium
Vaakscheefgegroeide scheuten.Bruinverkleuringvanzowelhoutalsmerg,
vaakaanêênkantvandestengel.Hethoutwordtvezeligenzilverkleurig.
b.Phialophora
Vaatbundelsonderdebastzijnbruinverkleurd, terwijlhetmerglanggezond
blijft.Bijvelecultivars(Sim-sports)treedteenpaardrode bladverkleuring
op.Ditopzichzelfhoeftnietopaantasting tewijzen.
Maatregelen omaantasting doordezeziektentegentegaanzijn:
- Teleninsubstraatheefthetvoordeeldatgemakkelijk tot 100°Cgestoomdkan
worden.
- Grond zeernauwkeurig enzodiepmogelijkstomen(zeilstomenis
onvoldoende);devoorkeurgaatuitnaarstomenmetonderdruk.
- Isdegrondeenmaalbesmet,daneerstdeaangetasteplekken,deonderbouw
vandegehelekasendeopnieuwtegebruikenmaterialenvôôrhetstomen
behandelenmet:
. 1 1 handelsformaline op9literwater
- Het isvaakmoeilijkdekasgrondnaaantastingweerziektevrijtekrijgen.
Teelt inbassins,tablettenofsubstraatteelt dientdanoverwogenteworden.
- Trachtgoedgekeurde,ziektevrijestekkentegebruiken.
- Ziektevrijgietwatergebruiken(oppervlaktewaterblijktzeervaakbesmette
zijn).
Tervoorkoming:
- Gereedschappenenanderematerialen telkensgoedschoonmakenenontsmetten
met:
. 1 1 handelsformaline in9literwater
- Schoeiselaltijd ontsmettenvôôrhetbetredenindekasineenbakmet:
. 1 1 handelsformaline in9literwater
- Indieneenaantastingvoorkomt eerstvast latenstellendoorwelke schimmel
ofbacteriëndeaantastingwordtveroorzaakt.
- Ziekeplantenvlakbovendegrondafsnijden,verwijderenenverbranden.
- Aangetasteplekkenterplaatseontsmettenmet:
. 1 1 handelsformaline in9literwater (tegenFusarium enPhialophora).
Ditmiddelveroorzaakt schadeaandeomringendeplanten.Dezeschadeis
onvermijdelijkbijeenserieuzeaanpak.Omdeschadezobeperktmogelijkte
houdenishetaantebevelendegrondnabehandeling directaftedekkenmet
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vochtigeturfmolmmetdaaroverheenplasticfolie.
- DeuitbreidingvanFusariumkanwordentegengegaandoordeziekeplekkenen
eenrandvan1raeromheentebegietenmeteenoplossingvan:
. 30gTopsinMin5à10literwaterperm2
Debehandeling indeloopvandeteeltherhalen.
Voetziekten(Alternaria,Fusarium,Rhizoctonia,Phytophthora)
Vooral bij stekken en jonge planten verkleurt de stengelvoet bruin. Later
verrot de stengelvoet en de plant verwelkt. In een oud gewas vaak uitval op
druipplekken ofplaatsenmeteenslechtebodemtoestand.Alternariakomtvooral
voorbijtrosanjers.
Maatregelenomeenaantastingtegentegaanzijn:
- Gebruikgezond stekmateriaalenplantniettediep(zohoogmogelijk).
- Zorgvooreengoedeontwateringenhouddebodemtemperatuurop15Ctotdat
deplantendegroeihebbenhervat.
- Vastlatenstellenwelkeschimmeldeziekteheeftveroorzaakt.
- TegenAlternariadewortelhalsovervloedigbespuitenmetéénvandevolgende
middelen:
. 200gRovralofAgrichemIprodion
. 200gOrtho-Phaltan-75
. 200gmaneb
- VoorhetplantentegenRhizoctoniaoverdegrondspuitenmet:
.3-4gRizolexperm2en+ 5cminwerken
- Nahetplantenbijaantastingdewortelhalsovervloedigbespuitenmet:
. 200gRovralofAgrichemIprodion
. 200gquintozeen75%( + 2 1perm2bedoppervlakte)
- TegenFusariumischemischebestrijdingmoeilijk(ziebovenstaande
maatregelen.Spuitenmet:
. 200gTopsinM
- TegenPhytophthoraaangetasteplanteneneenzoneeromheenaangietenmet:
. 6gFongarid 25WPperm2
Zonodigbehandelingnadriewekenherhalen.
Zygophiala jamaicensis
Op de bladeren vettige, groene vlekken veroorzaakt door een uitstralende
schimmel,diemeteenloepzichtbaaris(metdeloepiseenspinwebinstervorm
te zien). Deze schimmel tast uitsluitend de waslaag aan en veroorzaakt bij
geringeaantastinggeenschade;bijsterkeaantastingeenslechtegroeivanhet
gewas,waarbijdejongescheutendunensprieterigzijn.
Komtalleenvooralshetklimaat indekasteoudentenatisvooranjers.
Ter voorkoming en bestrijding de luchtvochtigheid laag houden door stoken en
luchten.
Dierlijkeparasieten
Bladluizen
Luizen zuigen aan jonge groeiende plantedelen en bloemknoppen en scheiden
honingdauwaf.
- Terbestrijding spuitenmetêênvandevolgendemiddelen:
. 50gPirimor
. 75gUndeen
. 50mlHostaquick
- Ofeenruimtebehandelinguitvoerenmetêênvandevolgendemiddelen:
• 1Pirimor-rookontwikkelaarper700m3
. dichloorvo8volgensgebruiksaanwijzing
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- Danwelstuivenmetêênvandevolgendemiddelen:
. 200gparathionstuif
. 300gUndeen-stuif
Emelten
Grauwe,taaie,pootlozelarvenvanlangpootmuggenvretenvooralinhetvoorjaar
en in de zomer aan de wortels en onderste bladeren. Vooral op gescheurd
grasland.
- Onderglasterbestrijdingêênvandevolgendemiddelenstrooien:
. 400-800gJeboterra-korrelsper100m2
. 250gAbateper100m2
. 400-800gDursban-korrelsper100m2
Miljoenpoten
Langwerpige, ronde dieren met twee paar poten per segment vreten aan
plantedelen.
- Terbestrijdingopdegrondspuitenmet:
. 20gUndeenin101waterper100m2
- Ofoverdegrondstuivenmetêênvandevolgendemiddelen:
. 300gUndeen-stuifper100m2
. 300gparathion-stuif per100m2
Ritnaalden (koperwormen)
Deze larven vankniptorren zijn 2à4cmlangenheldergeel totgeelbruinvan
kleur. Ze vreten aan wortels en kunnen in o.a. knollen en bollen boorgangen
maken.Ookvretenzijjongeplantenvlakonderdegrondaf.Deontwikkelingtot
volgroeide larve kan 2 tot 4 jaar duren.Volwassen kniptorren vreten ookaan
planten,maarditheeftinderegelnietveeltebetekenen.
Maatregelenterbestrijding:
- Vôôrhetplantenofzaaienoverdezaaiklaargemaaktegrondspultenmetêên
vandevolgendemiddeleneninwerken:
. 30gofmllindaan21%per100m2
. 120gDursbanspuitpoederper100ra2
Ofstrooienmet:
. 1000glindaan-stuifper100m2uitstrooieneninwerken
- Zijndeplantenreedsbovendegrond,dangietenmetêênvandevolgende
middelen:
. 30gofmllindaan21%per100m2
. 50gofmlparathionper100m2
Middelenmetveelwaterinspoelen.
Springstaarten
SpringendewitteInsekten,dievooralvoorkomenopvochtigeplaatsen.Zevreten
aanzachteplantedelen.
Terbestrijdingêênvandevolgendemaatregelenuitvoeren:
- Gietenmet:
. 100gofmlparathionper100m2
- Stuivenmetêênvandevolgendemiddelen:
. 300glindaan-stuif per100m2
. 300gparathion-stuif per100m2

57

Woelrat
Maatregelentervoorkoming:ziebedrijfshygiëne.
Dewoelrat kan inwaterrijke gebieden worden bestreden door hetwegvangenmet
dezogenaamdewoelratfuiken,woelratvallenofvangpotten.
Wortelduizendpoot
Dit diervan ongeveer i tot 1cm lang iswitvankleur,heeft opvallend lange
voelsprieten en 1paar poten per segment. Ze zijnlichtschuw, lopenzeersnel
enlevenvanplantaardigvoedsel.Doorhetafvretenvanjongewortelskangrote
schadeaangerichtwordenaanjongeplanten.
- Bijaantastinggietenmet:
. 100mlPhytosolemulsieof500mlCuratervlbper100m2
Ofstrooienmet:
. 2kgCurater-Granulaatper100m2eninwerken
Wortelknobbelaaltjes
De planten worden sterk in groei geremd. De wortels vertonen knobbeltjes,
waarin de aaltjes zitten. In een verder stadium gaan de wortels tot rotting
over.
Maatregelen omeenaantasting tegentegaanzijn:
- Gezondplantmateriaalgebruiken.
- Grondontsmettinguitvoeren.
- Indieneenaantastingwordtgeconstateerd, strooienmet:
. 900gTemik10Gper100m2eninwerken
- Ofindienhetgewashetverdraagt,aangietenmet:
. 50-100mlVydateLper100m2 /
Indiennodigomdetweewekenherhalen.
Muizen
Maatregelen tervoorkoming:ziebedrijfshygiëne.
Wanneernogweinigmuizenvoorkomen,demuizenbestrijdenmet:
1.Middelenopbasisvancrimidine (AseptaCrimidineKorrels,
Castrix-korrels enLuxanMuizendood)ofmet
2.Middelenopbasisvanzinkfosfide(o.a.AseptaMuizenkorrels,Finimouse,
LepitGifkorrels).
N.B.Bijgebruikbuitendekaskorrelsuitsluitend indemuizegaatjes strooien,
ofafdekkenzodatdevogelsernietbijkunnen.
Slakken
Slakkenverradenzichdoorhetaanwezig zijnvanslijmsporen.
Maatregelenterbestrijding:
- Alleswat slakkentotschuilplaatskandienenendusgelegenheid biedttot
hetleggenvaneierenopruimen,datwilzeggenzorgenvooreenschonegrond.
- Daarnaast eengoedeonkruidbestrijding uitvoeren.
- Terbestrijdinggedurendeeenlangeperiodegeregeld strooienmet:
. 50gMesurol-Slakkenkorrels pêr100m2
Trips
Door het zuigen aan de bladeren ontstaan zilverkleurige vlekjes. De
bloemblaadjes worden door het zuigen misvormd, terwijl hierdoor bij witte
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anjers rode vlekjes en bij rode anjers witte vlekjes op de bloemblaadjes
ontstaan.
Ter bestrijding een ruimtebehandeling via straalmotorspuit (fog apparatuur)
uitvoerenmet:
. 50mlpermethrinper1000m2
. 100mlDecisper1000m2
. 100mlCymbushof50mlRipcordper1000m2
. 300mldichloorvosper1000m2
- Stuivenmetêénvandevolgendemiddelen:
. 200gparathion-stuif
. 300gUndeen-stuif
Spint
Roodgekleurdespintmijtenmakeneenspinsel.Treedtvooralopaandeonderzijde
van de bladeren enopeendroge plek (bijbetonpad).Debladerenwordengrijs
vankleur).
»

Terbestrijdingspuitenmetéênvandevolgendemiddelen:
. 100gdienochloor (o.a.Pentac)+ 30mlAgralLN
. 50gTorquePlus
. 50mlKilumal
Virusziekten
Bijdeanjerkunnenwedrievirussenaantreffen:
1.Vlekkerigheidsvirus('mottle')
Ditvirusisveelalsymptoomloos,maarkaninaanwezigheid vanandere
virussendescheutenvandeanjerplantbontmaken.Hetvirusislangs
mechanischewegonverdraagbaar,dusdoorsapoverdrachtvandeeneopde
andereplant.
2.Etsvirus
Wanneernaastetsookmottleaanwezigis,zijndesymptomenhet
duidelijkst.Aanvankelijkkomengeelachtigeverkleuringenvoor,dielater
duidelijkerwordenenzichalskleinegangetjesindebladerenaftekenen.
Hetvirusisdoorsapoverdraagbaar,maarvooraldoorbladluizen.Schaf
NAKS-goedgekeurde stekkenaanzondermottleenetsvirus.
3.Streakvirus
Ditviruskomtzeldeninonslandvoor.Deeerstesymptomenlijkenergveel
opetsvirus.Ookhierzijndebeeldenhetduidelijkstalsook
mottleaanwezigis.Laterontwikkelenzichlangwerpigelijnenenstrepenin
hetblad,dieeenbruinrodekleurkunnenaannemen.
Later nog kan verdroging van de bladeren plaatsvinden. Het virus kan door
bladluizen worden overgebracht. Zowel het etsvirus als het streakvirus zijn
vooral in de voorjaarsmaanden zichtbaar. In de overige seizoenen blijven de
virussenevenwelverborgenindebesmetteplantaanwezig.
Maatregelentervoorkoming:
- Uitgaanvanvirusarmplantmateriaal(E-certificaatvandeNAKS)
- Tervoorkomingvananjer-etsvirusbladluizenbestrijden.
Gebreks-enovemaatsverschljnselen
Nitrietvergiftiging
Nitrietvergiftiging veroorzaakt eengedrongen groei.De bladeren aande jonge
scheuten verkleuren bruin aan de basis.Dit verschijnsel doet zichhet eerst
voor aan het topeinde en gaat langzaam naar beneden.Nitrietvergiftiging kan
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zichvoordoennalangdurigstomenondermindergunstigeomstandigheden.Nitriet
kanwordenuitgespoeld.
IJzer(Fe)
Bij ijzergebrek vergelen de bladeren, vooral aan de jonge scheuten en de
bloemstengels. Komt vooral tot uiting bij de zogenaamde zomerrassen,waarbij
cultivarsmeteenlichtebladkleurhetgevoeligstzijn.0,3 kgijzerchelaat138
Fe per 100 m2 uitstrooien en inspoelen. Reeds na ca. tien dagen kan
aanzienlijke verbetering optreden. Een bemesting met 2 â 3 kg zwavelzure
ammoniak heeft vaak ook een gunstig effect.Soms iservoldoende ijzer inde
grond aanwezig, maar komt onvoldoende ter beschikking van de plant. In dat
gevalisdebodemtemperatuurtelaagtenopzichtevandeluchttemperatuurofde
grond istenateneriseentegeringewortelwerking.
Kalk(Ca)
BijCa-gebrekzijndebladerenklein,smalengeliggespikkeld.Debloemenzijn
minder gevuld en iets gekrompen. Kalkbestand en pH op peil brengen volgens
grondmonsteradvies.
Kalium(K)
Kaliuragebrekveroorzaakt indewinterlichtergekleurdebladereneninernstige
gevallen afstervende bladpunten. De bloemen hebben een slappe steel,blijven
klein en zijn telicht vankleur.Grond latenonderzoekenenbemestenvolgens
advies. Kaliumovermaat veroorzaakt een slechte groei na het planten. Teveel
kalikanmagnesiumgebrektevoorschijnroepen
Magnesium (Mg)
Magnesiumgebrek veroorzaakt een slechte groei.De bladeren zijn gelig. Inde
winterontwikkelendebloemknoppenzichnietgeheel.Grond latenonderzoekenen
handelenvolgensadvies.
Mangaan(Mn)
Mangaanovermaat kan optreden na langdurig stomen bij minder geschikte
omstandigheden.VooralopgrondenmeteenlagepH.Bijmangaanovermaat ontstaan
ermeer zijscheuten dannormaal;deknopvorming wordt zeer vertraagd. Wanneer
mangaangebrek optreedt moet zoveel mogelijk zuurstof in de grond kunnen
doordringen.Mangaankannietwordenuitgespoeld.
Stikstof(N)
Stikstofgebrek remt de groei.De bladkleur isbleekgeel.Het blad is smalen
staat rechtop. De stelen zijn dun en slap en er ontstaan meer gescheurde
bloemen.Grondlatenonderzoekenenbemestenvolgensadvies.

Bedrijfshygiëne
Een goede bedrijfshygiëne is noodzaak voor een gezonde teelt. Voorkomen is
beterdangenezen.Naastzakenalsglasreiniging,grondontsmetting eneengoede
onkruidbestrijding ishetdaaromraadzaamdevolgendemaatregelentetreffen:
- Gebruikgezondplantmateriaal,neemstekvangezondeplanten.
- Accepteergeenaangetastmateriaal.
- Waarnemingennaarziektenenplagenzijnbijzonderbelangrijk.Bijhetbegin
vaneenaantasting iseenveelbeterebestrijdingmogelijkdanbijsterke
aantasting.
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Inkasseneentehogeluchtvochtigheid vermijdendoorstokenen/ofluchten
(o.a.tervoorkomingvanBotrytis).
Gebruikzuivergietwater(vrijvanschimmelsporen)vaneengoedekwaliteit.
Onkruidenkunnenwaardplantenzijnvanveleziektenenplagen.Houddekas
onkruidvrij.
Houddeomgevingvandekasooknetjes.Eengoedonderhoudenslootkantgeeft
bijvoorbeeldminderproblemenmetwoelratten,muizenenslakken.
Houdooktussentweeteeltendekasonkruidvrij,onderanderetervoorkoming
vanaardrupsen,emeltenenslakken.
Inverbandmetverspreidingvanschimmelsporenaanhetschoeisel,ishet
raadzaameenontsmettingsbakbijdeingangvandekasteplaatsen.
Ziekeplantenrooienenuitdekasafvoeren.Doorvaatziekteaangetaste
plantenbovendegrondafknippenenafvoeren,tevensdegrondwaarde
plantstondontsmetten.Bijvoorkeurdezeziekeplantenterplaatseineen
plasticzakstoppenendirectdichtbinden.
Bestrijddeziektenenplagentotaanheteindvandeteelttoe.
Gewasversnipperenisuitoogpuntvanziektenbestrijdingnooitideaal.
Zorginiedergevaldatdeziekeplantenzijnopgeruimdvoorhet
versnipperen.
Naafloopvandeteeltdekassenreinigen,evenalsdehulpmiddelen
(schermmateriaal e t c ) .
Laatloonwerkersvoorennadewerkzaamhedenhunmachinesreinigen
(stooracleaner).
Gaatuopexcursienaarcollega's,blijfzoveelmogelijkophetpadenraak
zoweinigmogelijkdegewassenaan.
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16.GRONDONTSMETTING
In het algemeen gesproken is grondontsmetting op twee verschillende manieren
onder te verdelen.Inde eerste plaats de chemischemethode en inde tweede
plaats de fysischemethode (stomen).Jarenlange ervaring heeft geleerd dat in
deanjerteeltdechemischemethodevangrondontsmettingmindergoederesultaten
geeft, met name ten aanzien van de meest belangrijke schimraelziekte,
Fusarium-vaatziekte.
Vandaar dat we in dit hoofdstuk slechts beperkt aandacht besteden aan de
chemische grondontsmetting. Bij de fysische grondontsmetting, oftewel het
stomen, kan men betere resultaten verwachten ten aanzien van
Fusarium-bestrijding. Ook hier zijn echter nog vele problemen. De
stoomproblematiek en de verschillende toepassingsmogelijkheden zullen in dit
hoofdstukuitgebreidaandeordekomen.
Grondstenen(fysischegrondontsmetting)
De fysische grondontsmetting is grondontsmetting doormiddelvan temperatuur.
In de glastuinbouw is dit het grondstomen. Ook voor de anjerteelt is
grondstomen een erg belangrijke methode. Hieronder zullen de verschillende
stoommethoden worden behandeld. Alvorens te kunnen stomen dienen de
randvoorwaarden,datwilzeggenketel,stoomleidingen,capaciteitendergelijke
goed inorde tezijn.Maaraltevaakblijkt dathetstoomresultaatslechtis,
niet in de eerste plaats als gevolg van demethode,maar als gevolg vanhet
nietvoldoenaanderandvoorwaarden.
Ketel
De verwarmingsketels zoals die in de glastuinbouw worden gebruikt, zijn niet
gebouwd als stoomketel. Wel is de mogelijkheid van stomen aanwezig,mits de
ketelvoldoetaaneenaantaleisen. /
Het wateroppervlak, dat wil zeggen, het scheidingsvlak water-stoom, is erg
belangrijk voor een goed stoomresultaat. Dit wateroppervlak moet voldoende
groot zijn omgenoeg stoom tekunnengevenen tevensmag deberoering doorde
opstijgende dampbellen uit het water niet te groot zijn.Een relatief grote
ketel met een relatief lage belasting heeft een groot wateroppervlak wat
betrekkelijk rustig is. Wanneer nu de afstand van het wateroppervlak tot
bovenkant voldoendegroot is(minimaal40cm)zalerbetrekkelijkweinigwater
metdestoomwordenmeegesleurd,waardoordestoomdroogblijft.
Het is noodzakelijk dat de stoomafname zoveel mogelijk midden op de ketel
plaatsvindt, zodat de stoom een zo kort mogelijke afstand over het water
behoeft afteleggen.Omdesnelheid vandestoom (hogesnelheidbetekentmeer
kansopmeesleurenvanwater)zoveelmogelijktebeperken,dientdedoorlaatop
deketel zogrootmogelijk zijn.Het aanbrengenvaneenstoomdom iseengoede
zaak om de instroomsnelheid van de stoom te beperken. Ook wordt de afstand
tussen wateroppervlak en afnamepunt groter. Een spatplaat onder het
stoomafnamepuntkanookhetmeesleurenvanwaterbeperken.
Het voedingswater wordt meestal met een pomp in de ketel gebracht. Het
bijvullenvanvoedingswater dient zogelijkmatig mogelijk tegebeuren.Het is
duszaakdecapaciteitvandevoedingspompzodanigtekiezendatdehoeveelheid
voedingswater destoomproduktiezodichtmogelijk benaderd.De inbreng vanhet
waterdientzogoedmogelijkverdeeld tewordenbovendevuurgangvandeketel.
Hetrelatiefkoudevoedingswater zaldaardoorsnelverwarmdworden,watderust
indeketelbevordert.
Opzichishetheelgoedmogelijk omtewerkenmetvoorverwarmdvoedingswater.
Dit verwarmen kan gebeuren in een tegenstroomapparaat of met de
rookgascondensor. Bij het voorverwarmen via de rookgascondensor dient het
voedingswaterwelschoontezijnom tevoorkomendatderookgascondensordicht
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gaat slibben. Een rookgascondensor is zeer moeilijk schoon te maken.
Oppervlaktewater isvoorvoorverwannen inde condensor omdie reden eigenlijk
niettegebruiken.
Het slib in de ketel dat kan ontstaan door "vuil" water of door
ketelwaterbehandeling,dientregelmatigafgevoerd teworden.Ditspuiengebeurt
met eenafsluiter aan deachterkantvandeketel.Alshetgoed is,iserover
degehele lengtevandeketeleenspuipijp aanwezig omdegehelebodemvrijte
kunnenhoudenvanslib.
Destoomdrukdientzoconstantmogelijkgehoudenteworden.Bijeenmodulerende
branderzaldezetijdenshet stomenvrijwelconstantblijvenbrandenenzalde
vuurgang dus altijd warm zijn.Het regelmatig af-en aanslaanvan debrander
heeft tot gevolg dat de stoomdruk varieert, wat ten koste gaat van de
stoomkwaliteit.
Ketelcapaciteit
De benodigde ketelcapaciteit is afhankelijk van de oppervlakte die gestoomd
wordt. Over het algemeen is het zo dat de maximale afname niet meer zal
bedragen dan 10kg stoom per uur perm2.Eenketel van 1,5 miljoen kcal,kan
ongeveer 2400 kg stoom per uur leveren. Dit betekent dat ongeveer 240 m2
gelijktijdiggestoomdkanwordenopvollecapaciteit.
Stoomleiding
De stoomleiding is een belangrijk onderdeel bij het stomen. De stoomleiding
dienteenvoldoendegrotediameter tehebbenomdestoom tetransporteren.Hoe
meer stoomgeproduceerd wordt enhoe langerdetransportafstand,hoegroterde
diameter.Ookdeketeldruk isbelangrijkvoordediametervandestoomleiding.
Hoe groter de druk hoekleiner de diameterkanzijn.Indeonderstaandetabel
zijn enkele diameters weergegeven. Gehuurde stoomleidingen zijn meestal te
klein van diameter (althans wanneer ze gebruikt worden bij lage druk-ketels)
omdat deze berekend zijn voor hoge druk-ketels. Ook de doorlaat van de
afsluiters en de slangen moeten voldoende zijn.Bijeenketeldruk van2ato,
resp.0,5 atomoeten deze een doorlaat hebbenvan2",respectievelijk 3".De
stoom moet bovenop de leiding afgetapt worden. De stoomleidingen dienen
geïsoleerd tewordenenvoorzientezijnvanmeerderecondensafvoeren.
Tabel.De invloed vandeketeldruk,deafstand inmetersendediametervande
stoomleiding opdetestomenoppervlakte.
Testomen
Druk0,5ato
Druk2ato
opp.in
Afstand inmeters
Afstandinmeters
m2
50 100 150 200 250 300
50 100 150 200 250 300
50
100
150
200
250
300

65
77,5 77,5 83,9 83,9 96,1
96 102 108,3 108,3115 121
108,3115 127 133,7133,7146,6
121 133,7146,6146,6153 159,3
133,7146,6153 159,3182,9182,9
146,6159,3182,9 182,9 182,9 182,9

52
52
52
58,5 58,5 58,5
58
65
71,1 71,1 77,5 77,5
71,1 77,5 83,9 83,9 96,1 96,1
77,5 83,9 96,1 96,1 102 102
83,9 96,1102 108 108 115
96,1 102 108,3115 121 121

Diameterinmminwendig
Dodingvanbodenorganismendoormiddelvanstomen
In de figuren op de volgende pagina zijn de dodingstemperaturen voor
verschillende bodemorganismen weergegeven. Deze bepalingen zijn gedaan met
reinculturen van de verschillende organismen, gekweekt in gesteriliseerde
grond.Hoeweldezemethodemisschienniethelemaalovereenkomtmetdepraktijk,
-'
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geeftdittocheenindicatiewelketemperatureneriniedergevalnodigzijnom
doding van bodemorganismen tebereiken.Gezegd kanworden datvoordodingvan
Fusariumoxysporum30minuten70Cnodigistotopbewortelbarediepte.Ditzal
in de praktijk betekenen dat een gemeten temperatuur aangehouden moet worden
van90C,omervanverzekerd tezijndatoveral70Cwordtbereikt.
Ditmetenvandetemperatuur opzich,iseengrootprobleem.Hetmetenmeteen
gewone koperengrondtherraometeriserggevaarlijk,omdatditgroteafwijkingen
kangeven.Deenigemanieromredelijkbetrouwbaarmetdergelijke thermometers
temeten, ishet graven vaneengatnetnaastdegestoomdegrond.Doornuvan
opzij de thermometer in de hete grond te steken krijg je een redelijk
betrouwbaremeting.
Veelbeter ishetomdetemperatuur temetenmetelektronischemeetapparatuur.
Deze apparatuur maakt het mogelijk op meerdere plaatsen tegelijk een
betrouwbaremeting tekrijgen.Voorenkelehonderdenguldenskaniedereenover
dergelijkeapparatuurbeschikken.
Diversesystemenvanstomen
Wekennenverschillende systemenvanstomen
-zeilenstomen
- drainstomen
- stomenmetonderdruk
- stoominjectie
Bijallegenoemdesystemenishetvanbelangdat:
1.Degronddiepisbewerkt,ooktussendegewaspoten.
Eenvoldoendeopenstructuurishierbijvanbelang.
2.Degrondredelijkdroogis.
Ditdroogbetekentnietdatdegrond zodroog is,datsporenvorming opgaat
treden.Sporenzijnnamelijkergmoeilijkdood tekrijgen.Degrondmagdus
beslistnietoverdrevendroogzijn.
Zeilenstomen
Zeilenstomen is nog steeds de meest toegepaste methode van stomen. Bij het
zeilenstomenwordtdestoomvanbovenaf indegrondgebracht.Hetisdaaromook
noodzakelijk dat de zeilen worden verankerd door netten. Hierdoor zal de
overdruk twee-àdriemaal zohoog zijnalszondernetten.Detemperatuurinde
grond zalaanzienlijk snelleroplopen,waardoordestoomduurwordtverkort.Het
toepassenvanisolatiedekensofnoppenfolieophetzeilheeftalsvoordelendat
erminderwarmteverlies zaloptredenenmindercondensatievanstoom tegenhet
relatiefkoudezeilontstaat.
Het is zaak dat in de beginperiode van het stomen zoveel mogelijk stoom
ingebrachtwordt,dusdathetzeilzosnelmogelijkbolstaat.Wanneerhetzeil
bol is, zal er geknepen moeten worden om te voorkomen dat de zeilen
losschieten.De stoomafname zalsteedsminderwordenennaeenaantalurenzal
de stoomafname constant blijven. Hoe lang er gestoomd moet worden is erg
moeilijk te zeggen,omdat dit afhangt van de omstandigheden.Hetmetenvande
temperatuur zoals dit op dit moment nog veelal gebeurt met een koperen
prikthermometer isabsoluut onbetrouwbaarvanwegedegrotemeetfout dieopkan
treden.
Inmiddelszijnerdigitalemetersindehandelgekomen,waarbijhetmogelijkis
opmeerdere punten inde grond de temperatuur temeten.Dezemaniervanmeten
isbehoorlijkbetrouwbaar.
De resultaten van zeilenstomen zijn erg wisselend, afhankelijk van de
indringing indegrond.Gemiddeld genomenmoetenwe stellendatdeontsmetting
niet verder gaat dan 30 cm diepte. In de meeste gevallen is dit bijanjers
onvoldoende. Toch worden er op goed doorlatende kleigronden nog redelijke
zandgrondenisbeslistonvoldoende.
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Drainstomen
Bijdrainstomenwordt de stoom onderaf door drainkokers indegrondgebracht.
Degrondwordtwelafgedektmet zeilen,dieechternietwordenoverspannenmet
netten.De drainkokers liggen op ca.60cmdieptemeteentussenruimtevan80
cm.Om geen last tekrijgenmet grondwater ishetnoodzakelijk datdenormale
drainage 25 cm onder het stoomdrainagenet ligt.Doordat de stoomvan onderaf
ingebracht wordt is de diepteweking beter dan bij andere stoommethoden. Het
drainstomen gaat over het algemeen het beste op grondenmet eenwat dichtere
structuur. Bij deze gronden blijft dewarmte beter indedieperegrondlagen.
Dit systeem stelt erg hoge eisenaanaanleg enrandvoorwaarden enisdaardoor
behoorlijk gevoelig voor mislukkingen. Het systeem is behoorlijk duur en de
praktijkresultatenvariërenvanerggoedtotslecht.
Stomenmetonderdruk
Bij stomenmet onderdruk wordt de lucht uit de drain gezogen doormiddelvan
een afzuigventilator. Op die manier ontstaat er inde grond als hetware een
onderdruk. De stoom wordt op de normalemanier onder het zeil ingebracht.De
opgebouwde onderdruk zuigt nude stoom inde grond.Hierdoor isdeindringing
dieper en sneller. Om de onderdruk op te bouwen is een systeem van ëên
polypropeenbuisper3.20mkapindemeestegevallenvoldoende.Opgrondenmet
een dichte structuur ishet beteromtweebuizenper3.20m aan teleggen.De
buizen liggen op 55-60 cm diepte en dienen tenminste 20 cm boven de normale
drainage te liggen om te voorkomen dat het systeem zelf als drainage gaat
functioneren.Bijeenkaplengte van40m ishetnodigomvanuithetmiddenaf
tezuigen.
De temperatuur bij stomen met dit systeem is goed, meestal beter dan met
zeilenstomen. Het gasverbruik en de stoomduur is lager, c.q. korter. Het
resultaat van goed stomen met stoomdrainage wordt niet gehaald. Over de
resultatenvanditsysteembijdebestrijdingvanFusariumvaatziektebijanjers
isnogonvoldoendebekend.Deverwachtingenzijnnietnegatief.
Stoominjector
Bij stoominjectie wordt de stoom in de grond gebracht via dunne stoomslangen
(doorsnee20mminwendig)dievoorzienzijnvangaatjes(4-3mmdoorsnee).Deze
slangen (4-6mm lang)zijn gemonteerd achter een spitmachine enwordeninéén
werkgang op een diepte van 30-50 cm door de grond getrokken.Met de machine
wordt eenzeilmeegetrokkenvan6m lengteomdewarmtelangervasttehouden.
De werkdruk op de machine moet minimaal 0,5 ato zijn.Dit betekent over het
algemeendatgewerktmoetwordenmet eenhogedrukstoomketel.Ditisdanvaak
noodzakelijkerwijs een huurketel. Voor de aandrijving van de injector wordt
meestaleenvierwielaangedreventrekkergebruiktvan45-70kW.
De trekker rijdt tijdens het stomen steeds een slanglengte (4-6m)vooruit,
waarna 15-20 minuten stilgestaan wordt. Het zal duidelijk zijn dat zoveel
mogelijk lange,aaneengesloten stukken gestoomd moetenworden om tevoorkomen
dat teveel gekeerd moet worden.Het rijden dient erg secuurgedaanteworden.
Van tevoren dient goed bekeken teworden hoehet rijschemamoet zijn,ditom
zoveelmogelijk dodehoeke tevoorkomen.Daarnaastmag tijdenshet stomenniet
over de gestoomde grond gereden worden. Eventuele dode hoeken zullen op een
andere manier ontsmet moeten worden, bijvoorbeeld een traprek met zeil
afgedekt.
Bij injectorstomen wordt de temperatuur boven de slangen over het algemeen
voldoende hoog. Dit is dan boven een diepte van ca.45 cm.De dieptewerking
naar onder toe valt tegen.Het resultaat is in demeeste gevallen beter dan
zeilenstomen.Doordat er perm2 grond korter gestoomd wordt zaldeinvloedop
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de structuur gering zijn. Ook is er weinig kans op mangaan- of
nitrietvergiftiging. De kans op eventuele herbesmetting door dode hoeken of
heenenweerlopen,isgroterdanbijzeilenstomen.
Chemischegrondontsmetting
De meeste chemische grondontsmettingsmiddelen, zowel de vloeibare als de
granulaten,werkenindampvorm.Eengoedbestrijdingseffectkandanookalleen
verkregen worden wanneer de damp voldoende in de grond door kan dringen.De
doordringing isafhankelijkvanverschillende factoren.Opdeeersteplaatsis
de grondsoort natuurlijk van belang. Op licht doorlatende gronden zal de
doordringing aanzienlijk beter zijn dan op zware gronden met een dichte
structuur. Op sterk humeuze gronden zal het middel vrij sterk worden
geadsorbeerd, zodat vaak eenhogere dosering nodig zal zijn.Naast grondsoort
zijnookdetemperatuur endevochtigheid vanbelang.Gemiddeld genomeniseen
grondtemperatuurvanminimaal10Cnoodzakelijkomvoldoendewerking tehebben.
De grond mag bijtoepassing met chemische middelenniet tenatzijn,omdatin
natte gronden de gassen zich erg moeilijk verspreiden.Welmoet de grond een
bepaalde vochtigheid hebben om de chemische reacties plaats te doen vinden.
Hieronder zullen de belangrijkste chemische grondontsmettingsmiddelen kort
wordenbesproken.
Metam-natrium (Vapam)
Werkzamestof:natriummethyl-dithiocarbamaat
Werking
:aaltjes,diversebodemschimmels,onkruid
Dosering
:6-10 literper100m2
Ditmiddelwordtindegrondgeïnjecteerd.
Voor dewerking is een bepaalde hoeveelheid vocht nodig, het is dus zaak de
grond niet te droog te houden. Beneden een grondtemperatuur van7°C neemt de
werking zeer snelaf.Metam-natrium heefteengoedewerking tegenPhialophora.
De werking tegen Fusarium valt erg tegen. De onkruiddodende werking is
redelijk.Na het gassen is eenwachttijd vandrie totzeswekennoodzakelijk,
wantMetam-natriummoetuitdegronddampen.Daaromdegrondgoedlosmaken.
Methylbromide
Werkzamestof:Broommethaan
Werking
:aaltjes,diversebodemschimmels,onkruid
Dosering
:20gramperm2,tiendagenafdekkenmetsaranexisverplicht.
Toestemming om methylbromide toe te passen zal alleen worden gegeven als
plantenziektenkundige of bodemkunde redenen er oorzaak van zijn dat
alternatieven niet, of niet goed toepasbaar zijn. Indien u en de
grondontsmetter van mening zijn dat alternatieven niet mogelijk zijn en dat
alleenmethylbromide uitkomst kan brengen,moet de normale procedure voorhet
verkrijgenvaneenverklaringvangeenbezwaargevolgdworden.
Dat wil zeggen een volledig ingevuld aanvraagformulier indienen bij de
Districtsbureauhouder (DBH). In een begeleidend schrijven dient er uiteen te
wordengezetwaaromergeengebruikvandealternatievenkanwordengemaaktof
waaromdezealternatievenniettothetgewensteresultaatkunnenleiden.
De werking tegen Fusariumvaatziekte is beslist onvoldoende. Van de werking
tegen Phialophora is met een dosering van 20 gram nog niets bekend. De
onkruiddoding isvoldoende.Na driewekenmag worden doorgespoeld. Dit isbij
anjersabsoluutnoodzakelijkdaaranjerszeergevoeligzijnvoorbroomschade.
Di-Trapex
Werkzamestof:1,3-dichloorpropeen/methylisothiocyanaat
Werking
:aaltjes en bodemschimmels. De damp doodt bovendien diverse
bodeminsekten,onkruidzadenenjongeonkruiden.
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Formaline
In gebruik alsontsmettingsmiddelvangereedschappen,schoeiselendergelijke.
Ook ontsmettingsmatten dienen in formaline gedrenkt te worden. Maak een
oplossing van 1 liter handelsformaline op 9 liter water als gebruiksklare
oplossing.Ookeenbeginnende aantastingvanvaatziektekandoorhet inbrengen
van bovengenoemde oplossing soms tot staan gebrachtworden.Geef hiervoorca.
0,3-0,5 liter van de reeds eerder genoemde oplossing per plant;op ca.30cm
diepteinbrengenenafdekken.
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17.TELENINSUBSTRAAT
Fusarium-vaatziekteissindsjarendegrootstebedreigingvandeanjerteelt.De
verschillende manieren van grondstomen, zoals drainstomen en stomen met
onderdruk, bieden slechts op enkele grondsoorten voldoende perspectief. Op
veengronden en gronden met een hoge grondwaterstand is "goed" stomen vrijwel
onmogelijk.Onder"goed"stomenverstaanweeentemperatuurvannagenoeg 100°C
totop50â60cmdiepte;lageretemperaturengevenonvoldoendegarantiedatde
Fusarium-schimmel overal gedood is.Bedrijven diemet grondstomen onvoldoende
resultaathebben,kunneneventueeloverschakelen ophet teleninsubstraat.De
vierbelangrijkstealternatieven,tenopzichtevandevollegrondzijn:
a.deteeltineternietbassins
b.deteeltinbetonbakken
c.deteeltopsteenwol
d.deteeltopveenbalen.
Algemeen
Bij het telen in substraat is de waterverdeling in het substraat van het
allergrootste belang. Om die reden is het vooraf egaliseren van de kasgrond
voor alle systemen noodzakelijk. Ook de kwaliteit van het gietwater is van
grootbelang.Het isonverstandig ommetoppervlaktewater tegaanberegenenin
verband met eventueel aanwezige ziektekiemen en tevens geeft het vaak zoute
oppervlaktewater zoutophoping in het substraat, hetgeen groeiremming en
opbrengstderving geeft. Als de bedrijfssituatie het toelaat, kan-een bassin
aangelegd worden. Voor een bedrijf van 1 ha kan een bassin van 3000m3 als
richtlijngenomenworden.Indrogezomerszalaanvullingmetleidingwaternodig
zijn.Wanneer deaanlegvaneenwaterbassin ofvaneenwatersiloonmogelijkis
heeft men de keuze uit de volgende drie mogelijkheden om over goed water te
beschikken:
- leidingwater
- omgekeerdeosmose
- bronwater
Watbetreftdebemesting ishetverstandig omvooralinhetbeginomdedrieà
vierwekeneenvolledig bijmestonderzoek (metspore-elementen)telatennemen,
zodatmen preciesweet waarmenmee bezig is.Hetbijsturengaat insubstraat
veelsnellerdanindegrond.
Deteeltinsubstraatvraagtvooralinhetbeginextraaandachttenaanzienvan
watergiftenbemesting.
Ook blijft de bedrijfshygiëne van het allergrootste belang. Het plaatsen van
bakkenmet formaline aanhet beginvan iedere afdeling blijftnoodzakelijkom
dekansopbesmettingmetvaatziektenzokleinmogelijk tehouden.Voordatmen
begintmetteeltopsubstraatishetaanteradendekasopstandenmetformaline
aftespuiten.Dekasgrondmetformalinebehandelenisookgewenst.Lethierbij
echter wel op de andere afdelingen naast de teontsmetten kas inverband met
formalinedamp.
a.Deteeltineternietbassins
Bij het starten van een teelt in eternietbassins wordt de grond vooraf
geëgaliseerd en daarna geprofileerd. Beide werkzaamheden kunnen machinaal
worden uitgevoerd door een loonwerker. De bedden waarop de bassins komen te
staanworden iets opgehoogd. Inhetmidden onder de bak isdat 2à 3cm.Dit
kan eventueel met los flugzand gebeuren. Over dit heuveltje wordt 0,7 mm
plasticfoliegelegd,dathittebestendigmoetzijninverbandmethetstomen.
Ophet plasticwordeneternietplaatjesvan15à20cmhoogtegezet.Hetisaan
teradendezeplaatjes teomhullenmethittebestendig folieomzinkovermaatte
voorkomen.Bijeenhoge temperatuur incombinatiemeteenlagevochtigheidkan
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namelijk uit de plaatjes zink ontwijken. De eternietplaatjes worden staande
gehouden door aan de buitenkant bamboestokjes door het grondfolie indegrond
testeken.Totdatdebassinsmetsubstraatgevuldwordenkunnendeplaatjesvia
krammenstaandegehoudenworden(zietekening 1)
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Wanneer het plastic inde zomer testrakwordt uitgelegd kandit indewinter
bij lage temperaturen krimpen en scheuren. Wanneer bamboestokjes worden
gebruikt omdeeternietwandjes testeunenkanhet plasticbijdebamboestokjes
scheuren, tot zelfs in het bassin.De anjerwortels hebben dan kans om inde
kasgrond door tewortelen,wat risico oplevert met betrekking totvaatziekte.
Het is dan ook beter om in plaats van bamboestokjes S-vormige ijzers te
gebruikendieopenkelecentimetersvanafhetbassininhetpaddegrondingaan
(zietekening2).
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Nadat het veensubstraat in de bak gebracht is, moet het op het juiste
vochtgehalte gebrachtworden.Het substraat neemtergveelvocht op.Daaromis
erookveel tijdnodig omhet substraatvoldoendevochtig tekrijgen.Voorhet
bevochtigen moet men al gauw rekenen op zo'n 60 minuten beregenen. Dit
bevochtigen lukt het beste als het inetappes gebeurt.Bijvoorbeeld zesdagen
lang elke dag 10 minuten gespreid over de dag. Voordat men begint met
watergeven moet het folie in de werkpaden voorzien zijn van sneetjes boven
drainage-greppeltjes (zie verder). Ook kan men het folie in de werkpaden
wegsnijden tot op '10-15 cm vanaf de bassinwand. Afhankelijk van de
bemestingstoestand van het aangevoerde substraat kan tijdens dit natmaken al
meststofwordenmeegegeven.
De beregening tijdens de teelt kan zowel via een regenleiding als via
druppelslangen plaatsvinden. In het laatste geval zijn minstens drie slangen
per bassin nodig. Het voordeel van het druppelsysteem is dat de planten
nagenoegnietnatworden.
Het water dat uit de bakken onder de eternietplaatjesvandaan komt kan inde
paden wegzakken. Bij een slecht doorlatende grond kan men tijdens het
egaliseren van de kas,de paden laten profileren. Het profielsleufjekanmen
metflugzandvullen,zodateendrainagegreppeltjeontstaat.Omindewinterhet
licht optimaal te benutten, wordt inde paden een 45 cm brede strookmelkwit
folie getrokken. Het water kan dan tussen de twee lagen plastic het
drainagegreppeltjebereiken (zie tekening 3).Doormiddel vandit foliewordt
tevensvoorkomendatmenoverdekasgrond loopt,zodateeneventuelebesmetting
metFusariumsporenvanuitdeondergrond zoveelmogelijkwordtvoorkomen.
De plantenmoeten liefst ophet substraat geplantworden.Diepplanteninhet
substraatgeefteengroterrisicometbetrekking tothetoptredenvanvoetrot.
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Het substraat dat in de praktijk totnu toehetmeest wordt toegepast is jong
veenmosveen uit Finland of Zweden. Verder kan gedacht worden aan mengsels,
zoals bijvoorbeeld 1/3 deel veenmosveen, 1/3 deel grof gemalen turfstrooisel en
1/3 deel tuinturfvezel of turfstrooisel vermengd met 25% waterafstotend
steenwolgranulaat.
Ontsmetten
Door stomen is eengoede ontsmetting vanhet substraat mogelijk. Het substraat
moet welzo droog mogelijk zijn, voordat men gaat stomen. Ditbereikt m e n door
aan het einde vande teelt zo weinig mogelijk water te geven. B i jhet stomen
worden de zeilen over de bakken en de paden getrokken. Op het zeil wordt een
stoomdeken gelegd, om uitstraling naar boven toe te voorkomen. In plaats van
een stoomdeken kan men beter noppenfolie gebruiken. Dit werkt veel
gemakkelijker enis zeker zo effectief.

Teelt vananjers ineternietbassins gevuld met veen
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Ermoetmetstomenwordendoorgegaantotookdetemperatuuronderinhetbassin
bovende80Cis.Naarmatehetsubstraatdrogeris,zaldezetemperatuureerder
worden bereikt* Ook is het noodzakelijk omna de teelt de regenleiding ofde
druppelslangen te ontsmetten met formaline. Zowel de buitenkant als de
binnenkantmoetontsmetworden.
Na twee jaartelenkanhet substraatwatverteerd zijn,zodatdesubstraatlaag
minderdikis.Bijvullenmetnieuwsubstraatisdanmogelijk.
b.Deteeltinbetonbakken
Een mogelijkheid om ziektevrij anjers te kunnen telen is een teeltwijze in
vrijwel gesloten bakken.Eerder opgedane ervaringen,zowel inde praktijkals
onder proefomstandigheden, wijzen uit dat ook deze teeltwijze perspectieven
biedtmetbetrekkingtotdebestrijdingvanvaatziekten.
Dehuidige(gemoderniseerde)anjerbakkenbestaanuitlosseelementenvanbeton,
die goed bestand zijn tegen hoge temperaturen (stomen). De diepte van de
teeltbakisca.20cm,debreedte100cmendelengtevandekantstukken100of
200cm (naar keuze).De bodemvandeteeltbakbestaatuit losseplatenvan20
cmbreed.De teeltbakwordt opeenzodanigewijzeneergezet datdezeca.15cm
boven de kasgrond staat.Doordat het geheel is opgebouwd uit losseelementen
zijnervoldoendekierenaanwezigvooreengoedelucht-enwaterhuishouding.De
ruimtebenutting ligt rond 60 à 65%.Als medium wordt tot nu toe meestal een
veensubstraat gebruikt datbestaatuit 60%bolster,30%kleien 10%oudemest.
Te verwachten is dat ook andere (veen-)substraten met succes gebruikt kunnen
worden.

Teeltinbakkengevuldmetveensubstraat.
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Ontsmetten
Het grote voordeelvan de teelt inbakken Isweldat het veensubstraat inde
bakvoor100%ontsmetkanworden.Ditgebeurtdoormiddelvanstomenmetzeilen
dieoverdebakkengespannenworden.Degehele teeltlaagvan20cmkanopdeze
maniernagenoeg op100Cgebrachtworden.Eenbijkomendvoordeelisdatmente
makenheeft met afzonderlijke eenheden,waardoor dekans opeenherbesmetting
aanzienlijk wordt gereduceerd. Direct na het stomen wordt de betreffende bak
afgeslotenmetplasticfolie.
Doordat slechtseenteeltlaagvan20cmeneenoppervlaktevanca.60%ontsmet
behoeft teworden,welke geheel los staatvandeondergrond,zalereenforse
energiebesparing optreden ten opzichte van stomen in de volle grond. In de
praktijkblijktdatca.4m3gasperm2baknodigisomhetveensubstraatgoed
teontsmetten(100°C).Ditisongeveer2,5m3gasperm2kas.
c.Deteeltopsteenwol
Het is gebleken dat anjers goed willen groeien op steenwol.De opbrengst in
aantaltakkenendekwaliteit ervankanevenhoog zijnalsvaneengoedeteelt
indegrond.Alsdegrond doorvaatziekte isbesmetendezemoeilijktestomen
is,kanalsalternatiefzekeraandeteeltopsteenwolgedachtworden.
Degrond
Wanneer men anjers op steenwol wil gaan telen, zijn er enkele zaken die erg
goed in ordemoeten zijn.De grond indekasmoet erg vlak,vrijwelwaterpas
liggen.Ditkanhetbestewordenuitgevoerdmetbehulpvaneenlaserstraal.
Aanleg
Alsdegrond geëgaliseerd engoednagezakt is (zemagnietnazakkentijdensde
teelt), is het het beste om de bovengrond te ontsmetten. De grond wordt
afgedektmetstevigwitplastic.Hieropwordendebeddenaangelegd.Erkanvoor
deze teelt uit twee gietsystemen worden gekozen. Valt de keuze op
druppelbevloeiing,danwordendetweemattenperbedapartengeheelinplastic
gehuld.
Een ander systeem is het toepassen van een regenleiding met eenzijdige
sproeiertjesaanbeidezijdenvanhetbed.We latendantussendebeidematten
hetgootje openstaan.Eenvoordeelvanditsysteemis,datvooralinhetbegin
van de teelt doorhet opengootje,gemakkelijk isteconstaterenofdematten
nog voldoende vochtig zijn. Een nadeel is misschien dat er iets meer water
wordtgebruikt.
Hetisaantebevelenonderde7,5of10cmdikkesteenwolmattenstyroporplaten
teleggen.Leggeenverwarmingsslangenonderdesteenwol,omdatditeenslapper
gewas in de winter geeft.Om de twee à drie matten wordt het plastic tussen
twee platen omhoog getrokken, zodat aparte vakken in de bedden ontstaan.Bij
een eventuele aantasting door vaatziekte blijft deze dan beperkt tot dat ene
vakje. Het is dus niet nodig na elke teelt nieuwe steenwol aan te schaffen.
Steenwol kan zekervoor twee,(dusvier jaar)teeltenwordengebruikt.Hetis
welnodigdatdesteenwolmattennadeeersteteeltgestoomdworden.
Hetplanten
Meestalworden stekken gebruikt die inhet normale stekmedium zijnbeworteld.
Deene telerzetdestekkenzondermeerbovenopdematten.Eenandermaakteen
klein gaatje in de mat en zet de stekken daarin. Welke methode de voorkeur
verdient is moeilijk te zeggen,omdat is gebleken dat bij beide manieren de
weggroeigoedis.
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Welmoet ervoorgezorgdwordendat desteenwol deeerstetweeàvierwekenna
het planten voldoende nat blijft.Dit houdt Indat dematten ongeveer 1cmin
het watermoeten staan.Gebeurt dit niet danhebben destekken teveelmoeite
omdoor tewortelen enhet duurt telangvoordat deplantenvaststaan.Zijnde
wortelsvoldoende indemattengegroeid, danmoet het overtolligewaterworden
afgevoerd.Meestaldoetmen dit doorgaatjes inhet plastic teprikkenendoor
tijdelijkminderwatertegeven.
Water
Dekwaliteit vanhet gietwater isvoordeteelt op steenwolergbelangrijk.Er
mogen vrijwel geen zouten in voorkomen. Bovendien om verstopping van de
sproeidoppen tevoorkomen, ookgeenalgen.Inonderstaande tabelwordenenkele
klassenaangegevenendemogelijkhedenvoordeteeltopsteenwol.
Kwaliteitsklasse

E.C.

Na
m.mol/L
<1,5
1,5-3,0
3,0-4,5

<0,5
0,5-1,0
1,0-1,5

Cl
m.mol/L
<1,5
1,5-3,0
3,0-4,5

KlasseI :Vooralledoeleindengeschikt
KlasseII :Geschiktvoorteelteninsteenwol,mitsopzijntijdtijdens
deteeltkanwordendoorgespoeld
KlasseIII :Nietgeschiktvoor steenwolteelt.
Debemesting
Insteenwolzittengeenvoedingsstoffen.Daarommoetenallevoedingszoutendoor
middel van kunstmest opgelost in het gietwater worden gegeven. De ervaring
heeft geleerd dat de stekken op dit materiaal het beste aanslaan wanneer
tijdens het planten de matten al een EC hebben van ongeveer 2.Dus voordat
geplantwordt,moet alkunstmest wordengegeven.Het beste isomhetgietwater
ophet Proefstation teNaaldwijk telaten onderzoeken.Naaraanleiding vanhet
Chloor-, Natrium- en E.C.-gehalte wordt nagegaan of dit geschikt is voor
steenwolteelt enmen geeft een bernestingsschema op.Als er leidingwater wordt
gebruikt zijndezegegevens ook teverkrijgen bijhetwaterleidingbedrijf.Het
Is in de steenwolteelt gebruikelijk dat elke keer alserwaterwordt gegeven,
ookkunstmestwordtgedoseerd.Omdatperkeerslechtskortwaterwordtgegeven,
wordt erniet nagespoeld.Daarom ishetnodig dat ermeteenbetrekkelijklage
concentratie wordt gewerkt. De pomp, leidingen, doppen en kranen moeten van
kunststof zijn gemaakt, omdat er altijd kunstmest in het water zit.Metalen
onderdelen zijn teveelaan corrosie onderhevig.Wanneeruhet inzendformulier
goedInvult,geeft-zoalseerdervermeld-hetProefstationuhet juiste
bemestingsschema.
Om na te gaan hoeveel meststoffen in dematten aanwezig zijn wordt er omde
vier tot zes weken een watermonster genomen. In demeeste gevallen werkt men
met enkelvoudige meststoffen. Dit omdat men dan eenvoudiger wat uit de hand
gelopencijferskanbijsturenenhetisgoedkoperdandemengmeststoffen.
Indepraktijkwerktmenvaakmeteencomputer—gestuurde regeling.Erwordtdan
een 100-voudige concentratie klaargemaakt. Men werkt danmet eenA en Bbak,
omdatdesulfatenbijeen100-voudigeconcentratieanderszoudenbezinken.
OplosseninAbak

OplosseninBbak

Salpeterzuur
Kalksalpeter
Kalisalpeter
Ammoniumnitraat
IJzerchelaat

Fosforzuur
Kalisalpeter
Zwavelzurekali
Magnesiumsulfaat (Bitterzout)
Overigespore-elementen
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Elke steenwoltelermoet inhet bezit zijnvaneenpH-enEC-meter.Omdetwee
dagen worden de matten op EC en pH gemeten. Wijken deze af, dan worden ze
bijgesteld. Noteer alles wat gemeten wordt, ook de hoeveelheden water en
kunstmestdiegegevenworden.
N.B. Voordat het watermonster wordt opgestuurd, eerst met de eigenmetersde
E.C. en pH bepalen. Ook deze cijfers noteren. Wanneer het analyseverslag
terugkomt kunt u aan dehand hiervan zelf controleren ofuwapparatennogde
juistegetallenaangeven.
Belangrijk zijn natuurlijk ook de aanlegkosten voor steenwolteelt. Het is
vrijwelonmogelijk omhierhet juistebedrag intevullen.Ditisvanmeerdere
factoren afhankelijk, onder anderewelke oppervlaktewordt aangelegd enwelke
kwaliteitgietwateraanwezigis.

- • - • < :

De teelt vananjers op steenwolneemt langzaam toe.Demeestgebruiktematten
zijn10cmhoogen30cmbreed.
d.Deteeltopveenbalen
Het telen van anjers op veenbaaltjes is een methode die inNederland alleen
proefsgewijs plaatsvindt.Het voordeelvan dezemethode zitvooral indevele
afzonderlijkesubstraateenheden.Eenvaatziekte-aantasting blijftopdiemanier
beperkttotdeplantenvandebesmettebaalofbalen.
Voor devochtvoorziening bijveenbalen ismenaangewezenopdruppelbevloeiing.
Eengoedevochtverdeling indebaleneneengoedemogelijkheidvoordoorspoelen
vraagt om ongeveer 16 druppelaars per m2 bed. Voorlopig is het telen op
veenbaleneenduremethodevansubstraatteelt,waarvannogweinigbekend is.In
dezebrochurezaldaaromnietverderwordeningegaanopdezemethode.
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Deinvesteringenenkostenvandeverschillende substraatsystemen
Exact aangeven wat deze teeltmethoden kosten is moeilijk. De hoogte van de
investering hangt namelijk sterk af van de bedrijfssituatie. De oppervlakte
speelteenrol,maarookdelengte-enbreedteverhoudingvanhetbedrijf.
Deonderstaandecijfersgevendaarom ookslechtseenindrukhoedekostenzich
tussendeverschillendesystemenverhouden.
Decijferszijngebaseerdopdevolgendeuitgangspunten:
- deinvesteringbetreft4000m2teeltruimteinéénkeer
- deruimtebenutting is60%
- debedragenzijnexclusiefB.T.W.
- goedgietwaterisbeschikbaar
- gelijkejaaropbrengstvansubstraatteelt tenopzichtevaneenteeltin
gezondekasgrond.

Systeem

Brutoinvestering
perm2

1.bassinteeltmetregenleiding
2.bassinteeltmetdruppelbevloeiing
3.betonbakkenmet25cm60%bolster,
20%zeekleien10%oudestalmest
4.betonbakkenmet15cmvoorbemest
veenmosveen
5.steenwol,maat100x30x7,5cm
6.steenwol,maat100x10x10cm
7.veenbalen,eenmaliggebruik
8.veenbalen,tweemaliggebruik

ƒ 14,25
- 17,77

Extrajaarkostent.o.v
grondteelt
ƒ 0,35
— 0,88

- 23,90

-

0,83

-

—
-

1,10
0,43
0,38
1,50
2,18

27,-11,50
11,35
15,10
15,10

Bron:lezingJ.H.M.Meester,BloemenveilingWestlandd.d.8-2-1984
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18.BEDRIJFSECONOMISCHEASPECTEN
De voorgaande hoofdstukken handelen over de technische- en teelttechnische
aspectenvandeanjerteelt.Indithoofdstukwordtgetrachtomaantegevenhoe
deopbrengsten-kostenverhouding vandeteeltzelfligt*ZoalsaleerderIndeze
brochuregesteld,kunnentechnischevoorzieningenengrondookinkostenworden
uitgedrukt. Hierdoor is het mogelijk om de rentabiliteit van een bedrijf te
berekenen. Omdat de uitgangspunten hiervoor per bedrijf sterk uiteenlopen,
wordtdaarinditverbandnietverderopingegaan.
We zullen onshierbeperken tot de saldo-berekening.Deze geefteenduidelijk
inzichtindeteeltenmaaktdezeookvergelijkbaarmetandereteelten.
Desaldobegroting
Aan dithoofdstuk zijntwee saldobegrotingen toegevoegd vandestandaardanjer,
respectievelijk van een april- en een septemberplanting. In deze
saldoberekeningen is van een optimale bedrijfssituatie uitgegaan. De hier
gesteldeopbrengstenenkostenzulleniniederesituatienagelopeneneventueel
bijgesteld moeten worden. Bijvoorbeeld de teelt in een oude kas zal lagere
opbrengstengevendoorminderlichteneventueelookhogerestookkosten.
Opbrengsten
De opbrengst die hier gesteld wordt komt overeen met de periodieke produktie
zoalsweergegeveninKwantitatieveInformatie.Deprijsperstukisvolgenshet
prijspeil 1983op devier grootste veilingen. Tevens iseenfiguurbijgevoegd
metdaarinhetaanvoer-enprijsverloopvandestandaardanjer op jaarbasis.De
gebruikte cijfers zijngemiddelden overdejaren '78t/m '83vandeviergrote
veilingen. Duidelijk valt hieruit het ongunstige produktieverloop van een
anjergewas op te maken, evenals het sterke verband tussen de prijs en de
aangeboden aantallen.Behoudens demoederdagpiek blijkt de prijs alergvroeg
in het voorjaar weg te zakken.Dat iswaarschijnlijk ook de reden waarom de
septemberplanting lager in opbrengst ligt dan de april-planting
(respectievelijk ƒ 111,90 en f 120,19 per m2 in twee jaren). Bij de
april-planting zullen vooral in de eerste winter wat meer bloemen gesneden
worden tegen relatief gunstige prijzen. Hierdoor heeft de april-planting een
wat hogere middenprijs, namelijk 32,5 ct/st. tegen 30,4 ct/st. voor de
septemberplanting.
Kosten
Bij het plantmateriaal is uitgegaan van bruto m2.De kosten van 40 cent per
plant moet gezien worden als een gemiddelde.De kostprijs loopt sterkuiteen
perras.Eenaspectdatdaarbijsterkmeespeeltisdelicentievan6tot8cent
perstekopdenieuwererassen.
Het energieverbruik Is een gemiddelde waarde, die al naar gelang de
onderhoudstoestand van de kas en de energiebesparende investeringen
gecorrigeerdkanworden.Alsgasprijsis45etperm3gerekend.
Resultaatvandesaldobegroting
Bijvergelijking vande saldobegrotingenaanheteindvandithoofdstukblijkt
datdeaprilplantingeenhogersaldoheeftdandeseptemberplanting,namelijkƒ
79,92 ten opzichte van ƒ 69,34 per m2 over twee jaren. Enerzijds wordt dit
veroorzaaktdoordehogereopbrengstvandeaprilplantingenanderzijdsdoorde
lagereenergiekosten.
Vanditsaldomoetendandekostenvanarbeid,duurzameproduktiemiddelenende
algemene kosten nog af. Bij genoemde saldi komt het erop neer dat voor de
vergoeding vandevastekosten f 39,96ofƒ34,67perm2perjaarresteert.Om
na te gaanhoe zwaar de factor arbeid op deze bedragen drukt verwijs iknaar
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hoofdstuk3.Organisatie enarbeid,waarvoordebeideteeltenhetverloopvan
dearbeidsbehoefteisweergegeven.Metbehulpvandezegegevenskaniedereende
arbeidskostenvoordeteeltberekenennaareigenmaatstaven.
Verlengdeopkweekvanplantmateriaal
Wanneer op het tijdstip van rooien nog een goede snee op het gewas verwacht
wordt, lijkt het aantrekkelijk omdenieuwe planten ophetwachtbed tezetten
oftelatenzetten.Wanneerdezesituatiezichvoordoetzultualtijddekosten
enbatentegenelkaarafmoetenwegen.Daarbijmoetvooraldekwaliteitvanhet
plantmateriaal in overweging genomen worden, omdat dat toch weer
uitgangsmateriaalmoetzijnvoortweejareneconomischverantwoordtelen.
Samenvatting
De standaardanjerteelt is een teelt met een bijzonder ongunstig
produktieverloop. De•prijzen hebben een vrij vast patroon. Om economisch
verantwoord te kunnen telen zullen veel anjers buiten de goedkope periode
gesneden moeten worden. Bij de aprilplanting lijkt dat volgens de
saldoberekeningenwatgemakkelijker.
Erisuitdeze teelt eengoed saldo tebehalen,dochdepostarbeidsloktdaar
eengoeddeelvanop.
Eenanderebelangrijkekostenpostisenergie.Opbelangrijkebesparingenmoeten
we op dit gebied niet meer rekenen; de 20m3/m2 voor de aprilplanting ende
22,5 m3/m2 voor de septemberplanting zijn gewoon nodig om gezond te kunnen
telen.
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BEGROTINGSALDO(PER1000M2/EXCL.B.T.V.)
Teelt:Standaardanjer
Plantdatum:april
OogstperiodejuliIejaart/mapril2ejaar
stuks
Periode
Periode
Periode
Periode
Periode
Periode
Période
Periode
Periode
Periode
Periode
Periode
Periode

6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5

Totaal

9030
20865
23780
18720
11280
11740
8130
12480
19135
21860
28980

prijs

23
26
30
41
41
44
43
41
36
33
35

186000

mei2ejaart/mapril3ejaar

geldopbrengst stuks
stuks
28250
23425
30260
32020
19950
9715
5445
4515
3610
4850
14245
6225
1065

2075
5425
7135
7675
4625
5165
3495
5115
6890
7215
10145

183575

a.64960

prijs

geldopbrengst

32
24
23
26
30
41
41
44
43
41
36
33
35

9040
5620
6960
8325
5985
3985
2230
1985
1550
1990
5130
2055

370
a. 55225

Toegerekendekosten

plantmateriaal
brandstof(excl.meerkosten)
mest
bestrijdingsmiddelen
overigematerialen
grondontsmetting
vrachtkosten
fust/karrenhuur
verpakkingsmateriaal
heffingen
veilingkosten
renteomlopendvermogen
potten
potgrond
Totaal
Saldo(a-b)

Hoeveelheid
18.000
20.000

Bedrag
7.200
9.000

700
800
200

HoeveelheidBedrag
20.000

9.000
400
700
200

3.150

7.000

200

200

3.900

3.315

700

600

b.25.850

b.14.415

ƒ39.110

ƒ40.810
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Begrotingsaldo(per1000m2exclB.T.W.)
Teelt:Standaardanjer
Plantdatum:september
oogstperiode:april2ejrt/maug.2ejr sept.2ejrt/maug.3ejr
stuks
Periode
Periode
Periode
Periode
Periode
Periode
Periode
Periode
Periode
Periode
Periode
Periode
Periode

10
11
12
13
1
2
3
4 7775
5 35650
6 28795
7 20750
829680
9 26950

Totaal

149600

prijs

33
35
32
24
23
26

geldopbrengst

stuks

2565
12475
9215
4980
6825
7005

13710
12230
8150
9575
6700
8290
12875
12200
24590
27100
33355
33510
16275

a.43065

218560

prijs

30
41
41
44
43
41
36
33
35
32
24
23
26

a.68840

Toegerekendekosten
hoeveelheid
plantraateriaal
21.000
brandstof
25.000
mest
bestrijdingsmiddelen
overigematerialen
grondontsme11ing
7.000
vrachtkosten
fust/karrenhuur
verpakkingsmateriaal
heffingen
veilingkosten
renteomlopendvermogen m
potten
potgrond
Totaal
Saldo(a-b)

bedrag

8.400
11.2,50

600
600
125

hoeveelheid

bedrai

20.000

9.000

600
500
150

3.150

150

200

2.585

4.130

480

650

b.27.340

b.15.230

ƒ 15.725

ƒ53.610
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geldopbrengst
4115
5015
3340
4215
2880
3400
4635
4025
8605
8670
8005
7705
4230

Figuur1.Aanvoerenprijsverloop (gem.overjaren1978t/m 1983)opde4
grootsteveilingen.
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