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ALGEMEEN

ONKRUID
Op diverse vollegrondspercelen komt hanepoot voor. Dit onkruid kan in rap tempo
opkomen en snel groeien. Bestrijding is
mogelijk met een selectief werkend grassenmiddel als Fusilade Max, Centurion Plus of
Gallant. Fusilade Max werkt ook goed tegen
kweek. Centurion Plus en Gallant hebben een
goede werking op straatgras. Deze middelen
kunnen over de meeste gewassen heen worden gespoten. Uiteraard niet toepassen in
siergrassen! Raadpleeg voor meer informatie
het etiket of uw adviseur.
VOETROT
Let bij vers opgepot plantmateriaal goed op
voetrot. Dit probleem ontstaat bij warm en
vochtig weer als de voet van de plant lang
nat blijft. Ook te diep oppotten, leidt tot problemen. Aangetaste planten verkleuren en/
of krijgen een doffe kleur waarna ze in zijn
geheel afsterven. Er zijn meerdere schimmels
die voetrot kunnen veroorzaken. Om uitbreiding tegen te gaan, kan een behandeling
worden uitgevoerd met bijvoorbeeld Fenomenal plus Switch. Deze brede combinatie
pakt verschillende schimmelziekten mee.
AFHARDEN
Zorg dat vaste planten in pot voor de winter
voldoende zijn afgehard. Bij zachte en dichte gewassen ontstaan in de winter vaak problemen met grauwe schimmel. Bijvoorbeeld
Lavandula is zeer gevoelig. U kunt de gewassen die nu buiten staan het beste afharden
door extra kali en magnesium te geven. Bij
planten die nu vers worden opgepot in de
kas voor voorjaarslevering is het belangrijk
dat het gewas niet te snel dicht staat. Beheers
de groei door vooral kalirijke meststoffen te
geven. Voorkom dat de temperatuur in de kas
sterk oploopt en lucht daarom ruimschoots.
Overweeg daarnaast om droger te telen
dan gewoonlijk en controleer regelmatig en
nauwkeurig om weer tijdig water te geven.
Zorg verder voor een voldoende ruime plantafstand.
VARENROUWMUG
Kwekers die vaste planten zaaien of stekken
kunnen tegen problemen aanlopen met de
varenrouwmug. Dit mugje legt zijn eitjes op
vochtige plaatsen zoals vochtig stekmedium
en bevloeiingsmatten. Hieruit komen doorzichtige larven van 3 tot 4 mm met een zwarte kop. Deze larven zuigen aan de wortels van
de stek en kunnen zo flinke schade veroorzaken. Een goede bedrijfshygiëne is belangrijk
om problemen met de varenrouwmug zoveel
mogelijk te voorkomen. Voor het waarnemen

van de muggen kunt u gele vangplaten in de
kas ophangen. Biologische bestrijding van
de larven is goed mogelijk met behulp van
roofmijten en aaltjes (Steinernema). Roofmijten kunnen enige tijd zonder voedsel en worden vaak preventief uitgezet. De temperatuur moet wel boven de 11°C zijn. Houd een
dosering aan van 150 roofmijten per m2. Bij
een beginnende aantasting kunt u ook aaltjes inzetten. Daarbij gaat het om insectenparasitaire aaltjes, die niet schadelijk zijn voor
het gewas. Het is belangrijk dat de grond tijdens de toepassing goed vochtig is. De aaltjes kunnen door middel van een bespuiting onder lage druk en een dop met een
spuitopening van tenminste 0,5 mm over de
oppervlakte worden verdeeld.
DRIFTREDUCTIE
Volgens het Activiteitenbesluit was tot nu
toe het gebruik van driftarme doppen verplicht binnen veertien meter aangrenzend
aan oppervlaktewater. Er gold een algemene
spuitvrije zone van 1,5 m. Vanaf 1 januari 2018
geldt 75% driftreductie voor alle percelen.
Dus ook als uw perceel niet grenst aan water
moet de veldspuit zijn voorzien van 75% driftreducerende doppen en kantdoppen. In afwijking van deze algemene regel geldt dat sommige bedrijven nu al een hogere driftreductie
hebben (90%) vanwege een smallere teeltvrije
zone. Daarnaast geldt voor een aantal gewasbeschermingsmiddelen een hogere driftreductie-eis. Lees hiervoor de informatie op het
wettelijk gebruiksvoorschrift.

GRASSEN

ROEST
In grassen komt momenteel veel roest voor.
Door de dichte stand van het gewas blijft
het blad lang vochtig waardoor de infectiedruk hoog is. Bestrijding is goed mogelijk met
Amistar Top of met Tilt. Amistar Top is toegelaten in de onbedekte teelt van vaste planten.
Het mag niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.

PHYSALIS

RUPSJES
Controleer Physalis op rupsen. De kleine rupsjes kunnen massaal voorkomen en vreten
gaten in de lampionnen. Hierdoor wordt de
sierwaarde teniet gedaan en zijn de takken
niet meer geschikt voor de afzet. Controleer
het gewas regelmatig en spuit bij een aantasting met bijvoorbeeld 100 gram XenTari of
Turex of 20 ml Decis op 100 liter water.

VERONICA

VALSE MEELDAUW
Let op valse meeldauw in gewassen zoals
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Veronica. Spuit preventief met bijvoorbeeld
Previcur Energy of curatief met Fenomenal.
Let ook op gewassen zoals Iberis, Gaillardia,
Viola, Galium, Geranium, Delphinium, Echinops, Helichrysum en zonnebloemen.

LELIE

ROOITIJDSTIP
Vanwege de planning en de vaak grote
oppervlakten worden kwekers gedwongen
om te vroeg te beginnen met rooien. Dit is
nadelig voor de kwaliteit:
- Goed afgerijpte bollen zijn minder gevoelig
voor beschadiging (zacht schubrot) tijdens
het rooien en verwerken dan een groen
gewas.
- Rauw gerooide bollen geven veel werk met
stelentrekken in de schuur.
- Bewaarrot door Penicillium treedt eerder op
in rauw gerooide bollen.
- R auw gerooide bollen geven minder goede resultaten in de broeierij: kortere takken,
minder knoppen en soms een langere trekduur, en zijn gevoeliger voor vorstbeschadiging tijdens de bewaring.
- Te vroeg rooien levert ook risico op van topbloei in de broeierij.
Advies:
- R ooi de eenjarige Aziaten niet voor half
oktober en Oriëntals niet voor november.
- Het beste rooitijdstip is als het gewas volledig is afgestorven: de stengels zitten dan los.
Ook de verwerking van de lelies gaat met rijpe bollen veel sneller.
- Longiflorums vormen hierop een uitzondering. Deze moeten worden gerooid als het
steeltje onder de spruit begint te strekken.
Het gewas is dan veelal nog groen.
BESCHADIGING IS KWALITEITSVERLIES
Beschadiging van leliebollen maakt de bollen gevoelig voor aantasting door Penicillium. Penicillium zorgt vooral bij de afnemers
die de bollen later in het jaar gebruiken voor
een flink percentage uitval.
Voorkom beschadiging door:
- de snelheid van de rooiketting of vingerrol
tussen de 1200 en 1800 meter per uur af te
stellen;
- gebruik te maken van bandjes of ‘wokkels’
om de brokken grond uit elkaar te trekken;
- t e kiezen voor hydraulisch aangedreven
molentjes of bandjes;
- deze zo af te stellen dat de bollen niet tegen
de rooiketting worden gedrukt;
- de valhoogte in de kisten of wagens zoveel
mogelijk te beperken;
- de valhoogte in de totale lijn zoveel mogelijk te beperken;
- voldoende grond mee te nemen;
- een kluitenscheider voor de spoelmachine
te plaatsen om stenen weg te vangen.
- Laat bij twijfel de verwerkingslijn controleren op ‘stoot’-plekken met behulp van het

elektronisch ei.
- Let op dat onder transportbanden geen harde ondergrond zit waar de bollen een val
maken.
- R auw gerooide lelies zijn gevoelig voor
schubrot, droog deze bollen goed terug.
BEWARING IN PALLETKISTEN
Er is maar een goed systeem om leliebollen in palletkisten te bewaren: de kisten
met bollen direct na het rooien of het spoelen in een koelcel plaatsen en aansluiten op
een bewaarcirculatiesysteem. De aangezogen koude lucht brengt de temperatuur in
de kisten dan snel op het gewenste niveau
(4-5°C). Als de vaak overvolle kisten zonder
bewaarsysteem op het land of buiten rond
de gebouwen staan- al dan niet op stapels -,
is de kans groot dat de temperatuur in de kisten door de ademhalingswarmte van de bollen oploopt boven het gewenste niveau. Er
ontstaat soms zelfs broei. De eerste weken na
het rooien is het zuurstofgebruik hoog.
Zorg ervoor dat in de cel zuurstoftoevoer
mogelijk is. Bij hermetisch afgesloten cellen
een overdrukluik voor 0,5 m² open zetten.
Advies:
Als noodgedwongen toch kisten buiten moeten blijven staan, let dan op het volgende:
- Beperk de opslag tot enkele dagen.
- Plaats de kisten niet in de zon, maar op een
koele plaats, bijvoorbeeld aan de noordkant
van de schuur of in de schaduw van bomen.
- Sluit de kisten aan op een ventilator, zodat
af en toe wat frisse lucht door het product
kan worden geblazen.
- Gespoelde bollen kunnen niet zonder luchtcirculatie vanwege zacht schubrot en verstikking.
LELIES OP LUCHT
Voorkom het verrotten van de wortels en
schubben door het hangwater zo snel mogelijk na het spoelen te verwijderen. Voer ongeveer 10 procent van het uitgangsgewicht aan
water af. Sterker terugdrogen, geeft meer
kans op Penicillium. Droog pas gespoelde lelies snel terug. Zorg dat het hangwater eruit kan. U kunt aanhangend water snel
verwijderen met een luchtmes of een lelieshaver. Zuigen met een ventilator is effectiever dan blazen. Zet de kisten daarna voor een
systeemwand en zet ze constant op lucht.
Let hierbij op dat de bollen niet te veel uitdrogen. Pas op voor bevriezen bij koud weer
(temperatuur beneden 4°C) als de systeemwand buiten staat. Het terugdrogen gaat het
best op een ‘sloffensysteem’; de kisten staan
1-hoog en 6 tot 8 diep. Zuigen en persen om
en om verhoogt de gelijkmatige droging. Verwerk de bollen bij voorkeur binnen twee tot
drie dagen na het spoelen. Het verdient ook
de voorkeur de lelies wat terug te drogen als
bij de contractnemer wordt gespoeld.

HYACINT

ONTSMETTING PLANTGOED
In het plantgoed van hyacint komen veel
schimmels voor zoals Pythium (wortelrot),
Fusarium (huidziek, krasbodems en bolrot)
en Embellisia (huidziek). Het telen van gezonde hyacinten zonder bolontsmetting is lastig.
Het toevoegen van een reinigingsmiddel aan
het ontsmettingsbad is nodig om verspreiding van onder meer bacteriën (Xanthomonas en Erwinia) te voorkomen.
- Door het ontbreken van een reinigingsmiddel adviseren wij partijen bollen te schuimen in 1% captan 500 g/l + 0,5% Topsin M +
0,2% prochloraz. Voordeel van schuimen is
dat bacterien, zoals Erwinia of geelziek, niet
van kist naar kist verspreiden.
- Voeg 0,5% Collis toe bij een bolbesmetting
met Sclerotinia bulborum (zwartsnot).
Verdubbel bij slechte partijen ten aanzien van
Fusarium en Embellisia de concentraties van
prochloraz en Topsin M.

TULP

RHIZOCTONIA SOLANI
Aantasting door Rhizoctonia solani geeft lelijke bollen en uitval op het veld. Vooral botanische tulpen zijn erg gevoelig. De aantasting varieert van donkere vlekken op de huid
tot het scheuren en deels ‘wegvreten’ van de
huid, en zelfs gescheurde bolrokken die eruit
zien alsof ze aangevreten zijn. Het zijn vooral de warmteminnende stammen van Rhizoctonia solani die de lelijke bollen veroorzaken. Koudeminnende stammen van dezelfde
schimmel kunnen in de winter het gewas
aantasten.
Bestrijding
Er zijn vier middelen toegelaten tegen Rhizoctonia. Het advies voor Rizolex is 20 l/ha,
van Monarch 3 l/ha , van Amistar 6l/ha of van
Montego 10 L/ha. De ervaringen met Rizolex
zijn wisselend. Gebruik Monarch bij voorkeur
in combinatie met een ander Rhizoctoniamiddel en Amistar bij voorkeur een keer per
twee jaar. Om resistentie te voorkomen en
effectiviteit te vergroten, is combineren aan
te raden, bijvoorbeeld 3 l Monarch met 12 l
Rizolex per hectare.
De middelen moeten goed door de grond
gewerkt worden, in de laag rond en boven
de bol. Op zandgrond is dit goed uitvoerbaar
met bijvoorbeeld een beddenfrees. Spuit bij
de teelt in netten de middelen zoveel mogelijk in de vallende grond. Reken voor gebruik
uit of de kosten van de middelen opwegen
tegen de uitval door Rhizoctonia. Om de kosten van bijvoorbeeld 18 liter Rizolex per hectare terug te verdienen, moet er minstens 2
procent uitval door Rhizoctonia zijn over de
hele partij.
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ALLIUM

AALTJES
Stengelaaltjes en krokusknolaaltjes kunnen Allium aantasten. De aangetaste bollen
mummificeren tijdens de bewaring. De aantasting begint vlak boven de wortelkrans. Een
lichte aantasting kan pas tijdens de bewaring
(nu) worden gesignaleerd. Laat van een partij, waarin meer uitval voorkomt dan normaal,
een monster met gedeeltelijk verrotte bollen
microscopisch onderzoeken op aaltjes.
Bestrijding:
- Bestrijding tijdens de bewaring is niet mogelijk.
- Voor een effectieve bestrijding van krokusknolaal en stengelaal moeten de bollen binnen tien dagen na het rooien, gedurende
vier uur een warmwaterbehandeling krijgen. Voorkomen is in dit geval beter dan
genezen. Geef daarom de bollen elk jaar
een cultuurkook. Dit is een twee uur durende warmwaterbehandeling bij 45°C.
- Plant de bollen niet op besmette grond.
- Plant alleen gave bollen.
- Bij stengelaaltjes legt de BKD de grond vast.
Een besmetting van het land door krokusknolaaltje moet de teler zelf in de gaten
houden. Krokusknolaaltje komt vooral in
krokus voor, maar wordt ook gevonden in
iris, Colchicum, Chionodoxa en Tazetta-achtige narcissen (onder andere Tête-à-Tête).

IRIS

ONTSMETTEN PLANTGOED
Ontsmet irissen vlak voor het planten om
Fusarium te bestrijden. Door het ontbreken
van een reinigingsmiddel heeft schuimen
met 1,0 procent captan 546 g/l + 0,2 procent
prochloraz de voorkeur. Voordeel van schuimen is dat de ziekten zich niet verspreiden
van kuubkist naar kuubkist. Prochloraz aanvullen met 1,25 maal de uitgangsconcentratie. Vervang Captan door 1,5 procent Securo
om in de geoogste bollen een na-effect te
hebben op het onderdrukken van Penicillium.
Opmerkingen
- Roer het bad regelmatig om het middel te
laten bezinken.
- Beperk de vloeistofrestanten tot het minimum.
- Ontsmet schoon plantgoed.

GLADIOOL

ALLES KLAAR VOOR DE OOGST?
Tijdens de oogst- en verwerkingsperiode van
gladiolen worden hoge eisen aan het materiaal gesteld. Er mag geen stagnatie optreden, omdat iedere werkbare dag in deze
tijd optimaal moet worden gebruikt. Een
vereiste is dat alle te gebruiken machines,
zowel die voor het landwerk als in en om
de schuur, voor honderd procent bedrijfszeker zijn. Schenk bij het machinepark vooral
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aandacht aan het aandrijfwerk, kettingen en
lagers. Ook in de schuur is het noodzakelijk
voor de oogst alles nog eens na te lopen. Niet
goed schoongemaakte ventilatoren kunnen
gemakkelijk 20 tot 40 procent in capaciteit
teruglopen. Het gevolg is problemen door te
weinig luchtbeweging en een hoge stroomrekening. Denk verder aan het ijken van thermometers, controleren van de afstelling van
thermostaten en hygrostaten, schoonmaken
stofrooster voor de heater en controleren van
de verwarmingsinstallatie.
VOORVRUCHT EN GRONDGEBONDEN
ZIEKTEN
Slechte voorvruchten zijn vooral iris, ui, krokus (droogrot), lelie en maïs. Goede voorvruchten zijn onder andere bieten en witlof
(opslag) als ze onder goede omstandigheden zijn gerooid en de structuur niet bedorven is. Ook granen, bonen, conservenerwten
en aardappelen (kans op opslag) zijn goede
voorvruchten. Percelen waar intensief maïs
geteeld is, kunnen tot meer aantasting van
Rhizoctonia in de gladiolen leiden.
Droogrot is nog steeds een gevreesde ziekte in de gladiolenteelt. Land waar al eens gladiolen hebben gestaan, geeft al gauw problemen. Gebruik daarom bij voorkeur verse
grond. Als u los land huurt, leg dan schriftelijk
vast dat het land werkelijk vrij is van droogrot
en regel vooraf eventuele schade. Achteraf is
dat altijd moeilijk.
Fusarium is naast droogrot hier en daar ook
een probleem. Gelukkig blijft de Fusarium-schimmel niet zolang achter in de grond
als de droogrotschimmel, maar een vruchtwisseling van 1 op 6 is toch nodig om uit de
problemen te blijven (bij geen opslag van
gladiolen).
De ervaring leert dat op gronden met minder
dan 10 procent lutum (15 procent afslibbaar)
rekening gehouden moet worden met de
mogelijkheid dat ratelvirus aanwezig kan zijn.
Injecteren tegen ratelvirus is op genoemde
gronden aan te raden. Bij de teelt van bladrammenas als voorvrucht neemt de kans op
‘ratel’ aanmerkelijk af.
Maïswortelknobbelaaltje en wortellesieaaltje
Gladiolen kunnen door deze aaltjes worden aangetast. Laat vooraf de grond hierop
onderzoeken.

GLADIOOL

OPRUIMEN OUD GEWAS
Verwijder achtergebleven plantenresten na
de bloemenoogst zo snel mogelijk om mogelijke uitbreiding van Fusarium en droogrot te
voorkomen. Beide schimmels kunnen jarenlang in de grond achterblijven. Fusarium is in
staat om verschillende gewassen van de fami-

lie, waartoe de gladiool hoort, aan te tasten.
Ruim daarom nog achtergebleven bovengrondse delen van de planten zo snel en
goed mogelijk op en rooi de achtergebleven
knollen direct daarna met de rooimachine.

TULP

KERNROT
Bij kernrot is het hart van de spruit, dus meeldraden, stamper, bloembladen en soms zelfs
bladdelen, aangetast. Kernrot ontstaat tijdens
de warme bewaring in de zomermaanden,
als gevolg van open spruiten. Open spruiten ontstaan vooral door ethyleengas. Bronnen van ethyleengas zijn: zure bollen, uien,
fruit en uitlaatgassen van verbrandingsmotoren. Houd deze bronnen zoveel mogelijk weg
van de tulpen. Goed ventileren is van groot
belang. Sommige cultivars hebben van nature open spruiten zoals: ‘Leo Visser’, ‘Cheers’ en
parkiettulpen. Bewaar deze cultivars daarom
wat koeler (maximaal 20°C). De schade ontstaat doordat mijten de bloem aanvreten.
Kernrot is geen verborgen gebrek. Snij altijd
ongeveer vijftig bollen door van verdachte partijen. Eventuele verkleuringen zijn dan
te zien. Bij zeer lichte aantasting, zijn enkele
meeldraden beschadigd. Bij zware aantasting
is de gehele bloem verloren gegaan en zijn
zwarte bloemresten te zien.
OPGEPLANTE TULPEN OP STAPEL
Op bedrijven is soms gebrek aan koelruimte.
De opgeplante bollen worden dan op stapels
buiten of in de (open) loods gekoeld. Als u
voor deze methode kiest, let dan op het volgende:
- Pak de stapels rondom goed in met bijvoorbeeld noppenfolie.
- Dek de stapel van boven ook goed af in verband met vorstschade.
- Start met deze methode als de temperatuur
buiten voldoende laag is.
- Ga met de behandeling door tot inhalen of
totdat de spruiten te lang dreigen te worden. Afhankelijk van de cultivar en het temperatuurverloop varieert de uiterste datum
van eind januari tot in maart.
- Gebruik een eventueel vrijgekomen koelcel
om de spruitgroei te remmen.
- Voorkom temperatuurstijging in de stapels
(bijvoorbeeld door zoninstraling).
- Wees alert op vorstschade in strenge winters.
- Gebruik voor buitenzetten geen pennenmakers of cultivars die snel wortelen/opgroeien.
- Laat ‘Arma’, ‘Rococo’, ‘Princess Irene’ en sports
niet te lang buiten staan.

NARCIS

STROOIEN OF PLANTEN
Plant bij de broeierij op kisten de narcissen
altijd rechtop. Strooien geeft slechte resultaten.

Bij de broeierij in de vollegrond strooien veel
broeiers de bollen.
Het rechtop planten geeft:
- Betere kwaliteit (minder kromme stelen en
minder kans op los blad).
- Een gelijkmatiger gewas en daardoor minder kasdagen, dus lagere energiekosten.
- Meer oogstbare bloemen per kilogram bollen (strooien kost 10 – 20 procent bloemen).
- Vermindering van het aantal losgetrokken
bollen.
Strooien levert een arbeidsbesparing bij het
planten op van vijf uur per 1000 kg bollen. Als
de zaken financieel op een rijtje staan weegt
het 10-20 procent verlies aan bloemen en de
mindere kwaliteit niet op tegen de verkregen arbeidsbesparing. Veel broeiers strooien de bollen om oogstspreiding te krijgen.
Deze oogstspreiding is vaak nodig omdat de
oppervlakte per man te groot is. Deze wijze
van oogstspreiding is echter wel een dure
oplossing. Een goede planning door middel
van temperatuurbehandelingen is een betere oplossing.

LELIE

VUUR VOORKOMEN

In partijen lelies die dicht zijn geplant, is
vooral bij gevoelige cultivars de kans op vuur
aanwezig. Gevoelige cultivars zijn vooral te
vinden in de roze en witte Aziaten/ LA’s en
de Longiflorums, maar ook ‘Brunello’ is een
gevoelig cultivar.
Advies:
- Houd het gewas droog.
- Zorg dat na het watergeven het gewas weer
droog de nacht in kan. Een uitvloeier toevoegen aan de watergift kan de droogtijd
verkorten.
- Stook zo nodig bij met een kiertje lucht.
- Zorg met ventilatoren voor extra luchtbeweging.
- G a condensvorming in de morgen tegen
door een temperatuurstoot; start hier ongeveer een uur voor zonsopgang mee.
- Spuit voorbehoedend enkele keren afwisselend met bijvoorbeeld 2,5 gr Flint + 10 ml
Daconil, , 5 ml luna privilege + 10 ml Daconil, 5 ml Collis + 10 ml Daconil, of 3,5 ml Fru-

pica + 10 ml Daconil of 15 ml Spirit 9allen bij
teelt op substraat in kisten) per 100 m².
- Spuit de eerste keer als het gewas nog niet
gesloten is.
- Gebruik vloeibare formuleringen om residu
zoveel mogelijk te voorkomen.

ALGEMEEN

LICHT BIJ LELIEVERWERKING
Een behaaglijke temperatuur en goede verlichting hebben een positieve invloed op de
arbeidsprestatie bij de verwerking van lelies,
ook doordat het verwerkingsschema lang is.
Bij weinig licht treden eerder vermoeidheidsverschijnselen op. Stem de benodigde hoeveelheid kunstlicht altijd af op die omstandigheden waarbij er geen of te weinig daglicht
is. Bij het uitzoeken van bollen is het belangrijk dat het tl-licht de kleur van het product zo
waarheidsgetrouw mogelijk weergeeft. Hieraan voldoen de tl-lampen Philips kleur 940 en
Osram kleur 940. Voor de algemene verlichting van de werkruimte zijn hoogrendementlampen Philips kleur 830 en Osram kleur 640
geschikt. Kies altijd armaturen met reflectoren, omdat hierdoor het rendement van de
verlichting meer dan verdubbelt.
SPUITPADEN
Creëer meer optimale spuitmomenten door
gebruik te maken van spuitpaden. Vooral
met brede banden (minimaal 60 centimeter) kunt u langer doorgaan en eerder beginnen met spuiten. Met vlakkere paden en een
grotere spoorbreedte wordt de stabiliteit
van de boom en dus ook de verdeling beter.
Ook door efficiënter middelengebruik en het
niet stukrijden van paden en gewas, hebben
spuitpaden meer voor- dan nadelen. Markeer
na het aanleggen van een spuitpad direct het
volgende pad bijvoorbeeld met een stok.
Dat schommelende spuitbomen een slechte verdeling geven, is bekend. Ook bekend
is dat door steeds dezelfde rijrichting aan te
houden, de kuilen in de spuitsporen steeds
dieper worden. Dat hierdoor het spuitbeeld
steeds slechter wordt, is minder bekend. Het
zijn steeds dezelfde plekken waar dan te weinig of te veel middel komt. Doseringen kunnen daardoor uiteen lopen van 40 procent
tot 250 procent. Houd daarom de spuitsporen vlak en rij bij elke spuitbeurt tegengesteld
aan de vorige keer. Spuitpaden in combinatie
met bredere banden dragen bij aan een rustiger loop van de spuitmachine.
LEIDINGEN ONDER ERFVERHARDING
Het komt nogal eens voor dat men bij de
aanleg van leidingen en waterafvoer door
bestaande erfverhardingen moet. Dat geeft
veel schade. Daarom is het zinvol om hier-

mee al bij de aanleg van de erfverharding
rekening te houden. Laat om de schuur altijd
een ruimte van minimaal een meter vrij. Leg
onder de verharding voor de deuren een
plastic buis van minimaal 160 mm doorsnede; ook op plaatsen waar misschien later nog
eens iets onderdoor moet. Let erop dat wateren verwarmingsleidingen gescheiden liggen
van elektriciteitsleidingen, telefoonleidingen
en dergelijke, vanwege het voorkomen van
condensvocht.
DOORSPUITEN DRAINS?
Preventief doorspuiten van drains werkt vaak
averechts. Al gestabiliseerde grond rondom
de drain zal onstabiel worden, waardoor het
doorspuiten juist een negatief effect geeft.
Na doorspuiten treedt namelijk versterkte
inspoeling van bodemdeeltjes in de drain op.
Steek een verstopte eindbuis gewoon door.
Alleen als de slechte waterafvoer het gevolg is
van een behoorlijk verstopte buis, een luchtinsluiting of geringe ijzerafzetting, is het
doorspuiten van de drains een optie. Spuit
dan de drains door met relatief hoge snelheid en zo min mogelijk druk (<10 bar aan
de spuitkop) en veel water (>70 liter/minuut
met een grote opening). Gebruik op fijnzandige gronden een nozzle met een kleinere
hoek (circa 30 graden). Maak hele vieze buizen in meerdere keren schoon, om de grond
rond de drain te laten stabiliseren. Voer het
doorspuiten uit onder natte omstandigheden. Spuit de hoofddrains van een gesloten
drainagesysteem wel regelmatig door.
KWALITEITSEISEN ERFVERHARDING
Erfverharding kan veel te lijden hebben
onder wisselende weersomstandigheden en
zwaar verkeer.
- Zorg voor een goed verdichte ondergrond
met een mogelijkheid om het water af te
voeren in verband met opvriezingsgevaar.
- Voorkom kuilen in het erf voor deuren, waardoor je niet via een plas binnenkomt.
- Laat de verharding naar de buitenkant aflopen, zodat het water gemakkelijk wegloopt;
- G ebruik minimaal betonkwaliteit B35,
milieuklasse 3, omdat anders strooizout de
oppervlakte sterk kan aantasten.
- Voorkom dat bij de aanleg de toplaag te snel
indroogt en daardoor bros wordt. Voorkom
dit door de toplaag nat te houden, of door
het aanbrengen van curing compound of
folie.
- L aat zogenaamde krimpvoegen een dag
na het storten inzagen. Hierdoor ontstaan
eventuele scheuren op de plaats van de
voeg. Zonder zaagsneden gaat de vloer op
tal van plaatsen ongecontroleerd scheuren
en op termijn zelfs afbrokkelen.
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