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Ananasmijt tast vooral jonge Bromelia planten aan
ananasmijt, stenotarsonemus ananas, is
een toenemend probleem in de teelt van
bromelia. De mijten uit de familie Tarsonemidae (weekhuidmijten) komen tegenwoordig vaker voor door het gebruik van
minder breedwerkende middelen.
Weekhuidmijten zijn zeer klein en hebben
een verscholen levenswijze. Daarom zijn ze
moeilijk te bestrijden. De schade bestaat
uit necrotische plekken op de bladeren en
jonge plantdelen, bruin-rode bladstrepen en
misvorming van de bloeiwijze.

In een door het PT gefinancierd onderzoek
doen we waarnemingen in de praktijk en in
proefkassen naar de soorten mijten, hun
herkomst, de besmettingsroutes en de bestrijdingsmethoden.
Uit de waarnemingen blijkt dat de besmetting voornamelijk in jonge plantenstadia
gebeurt. Analyse en determinaties van
verschillende praktijkmonsters laten zien
dat er meerdere soorten ‘ananasmijten’
bestaan, waarvan sommigen nog niet eerder beschreven zijn. Het is belangrijk deze

variatie te kennen, omdat dat bepalend kan
zijn voor de verspreiding van deze plaag op
bedrijven en het kan het resultaat van de
bestrijding beïnvloeden.

Tomatenbronsvlekkenvirus in onkruiden
Binnen de paprikateelt richt het tomatenbronsvlekkenvirus (TWsV) de laatste jaren
veel schade aan. TsWV wordt overgedragen
door trips. Veel kassen zijn na de teeltwisseling vrij van dit virus. Desondanks treden
in de loop van het seizoen besmettingen op.
mogelijk zijn onkruiden die buiten de kas
staan de bron hiervan.
In een door LNV gefinancierd onderzoek is
TSWV in meerdere onkruiden aangetoond.
Het was al bekend dat het virus een zeer brede

waardplantenreeks heeft. De besmettingsgraad buiten was vrij laag, maar het virusisolaat buiten bleek genetisch identiek aan het

virus in de aangrenzende kas. De besmetting
kan van buiten naar binnen of juist omgekeerd
hebben plaats gevonden.
Gezien de aanwezigheid van TSWV buiten, is
het risico op besmetting van buitenaf reëel.
De besmette onkruiden hadden geen symptomen en waren bovendien zodanig algemeen
dat gerichte bestrijding ervan geen zin heeft.
Daarom geldt voor telers het advies om al het
onkruid rondom de kas zo kort mogelijk te
houden. Voorkom ook bloei van onkruiden.

Bij hogere pottemperatuur in najaar meer kans op lipverkleuring
Bij vroegtijdige lipverkleuring bij Cymbidium
verkleurt de lip van de bloem terwijl de bloemtakken nog in de kas staan. Deze takken zijn
onverkoopbaar. In twee proeven, gefinancierd
door het PT, is op praktijkbedrijven nagegaan
of een hogere pottemperatuur vroegtijdige
lipverkleuring veroorzaakt.
In de proef van februari tot eind mei bij de
laatbloeiende cultivar ‘Gymer’ was er nauwelijks vroegtijdige lipverkleuring. De verhoogde pottemperaturen gaven geen verhoging

van het aantal bloemen met vroegtijdige lipverkleuring.
In de proef van juli tot eind oktober bij
de vroegbloeiende cultivar ‘Honey Green
Melissa’ was er in het eerste deel van de
oogstperiode ook nauwelijks vroegtijdige
lipverkleuring. Tegen het einde van de oogstperiode werden echter meer verkleurde
bloemen waargenomen en bij een 2 of 5ºC
hogere pottemperatuur werd ongeveer het
dubbele aantal verkleurde bloemen geteld

ten opzichte van de controle. Verhoging van
de pottemperatuur in de periode juli-oktober
gaf dus een negatief effect op vroegtijdige
bloemverkleuring, terwijl verhoging van de
pottemperatuur in het voorjaar geen effect
had. Dit kan betekenen dat telers in koelere
periodes wel meer met de onderverwarming
kunnen stoken om energie te besparen. In
warme periodes moeten ze voorkomen dat de
pottemperatuur hoger wordt bij cultivars die
gevoelig zijn voor vroegtijdige lipverkleuring.

Onderzoek naar effect verneveling bij amaryllis
Om snij-amaryllis rendabel te kunnen blijven telen is productieverhoging noodzakelijk. samen met het Improvement Centre in
Bleiswijk starten we in februari een onderzoek naar het effect van minder schermen
in combinatie met verneveling.
De huidige productie per m2 ligt rond 45
bloemstelen van 27 bollen. Sommige bollen
geven drie stelen. Daarom zou de productie
naar 75 stuks moeten kunnen. Dat kan als er
voldoende bloemsteelknoppen worden aangelegd en vervolgens moeten deze knoppen
uitgroeien tot oogstbare bloemen.
Uit eerder onderzoek is bekend dat bij een

verhoging van de boltemperatuur, meer
bloemsteelknoppen worden aangelegd. Een
deel van de knoppen verdrogen echter voordat deze uit kunnen groeien.
De oorzaak hiervan is mogelijk een tekort
aan assimilaten. Een hogere fotosynthese is
daarom gewenst.
Om bladverbranding te voorkomen maken telers gebruik van een scherm. In dit onderzoek
kijken we of met behulp van verneveling het
scherm langer open kan blijven. Bij andere
gewassen blijkt dat dit meer groei geeft. Het
onderzoek doen we bij twee bodemtemperaturen met ‘Red Lion’ en ‘Mont Blanc’. Het pro-

ject wordt gefinancierd door het bloemisterij
budget van het PT en door Samenwerken aan
Vaardigheden, een project van het ministerie
van EZ en de provincie Zuid-Holland.
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