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Algemeen
Schuimcicaden
In diverse vaste planten, zoals Alchemilla, Lavendel, Fuchsia en Salvia, worden
schuimcicaden waargenomen. Opvallend
is het schuim of spuug waarin zich kleine bleke groene larven bevinden. De larven produceren het schuim om zich te
beschermen tegen uitdroging. Verder valt
de schade mee. Er is één generatie per jaar.
Bĳ veel overlast kan bestreden worden met
bijvoorbeeld Sivanto Prime. Het voordeel
is dat Sivanto Prime niet tot de neonicotinoïden behoort. Een aantal afnemers zoals
tuincentra willen liever geen planten die
daarmee zijn bespoten. Sivanto Prime is
toegelaten in de containerteelt voor zowel
binnen als buiten. Bij schuimbeestjes is
spuiten na regen of beregening het effectiefst omdat het schuim dan voor een deel
weg is en de larven beter zĳn te raken.

aantasting het land binnenkomt. Raadpleeg voor meer informatie Naktuinbouw.

Heuchera
Taxuskevers
Er zijn de laatste jaren meer problemen
met taxuskever doordat bestrijding van
volwassen kevers lastig is. De jonge kevers
voeden zich eerst ongeveer een maand
voordat ze eitjes gaan leggen. Het is dus
belangrijk om juist in het begin enkele
malen om de 10-14 dagen te spuiten om
eileg te voorkomen. Bestrĳding is mogelĳk
met 25 ml Calypso + 20 ml Decis per 100
l water afgewisseld met 5 ml Karate Zeon
per 100 l water. Karate mag maximaal twee
keer per jaar. Calypso en Decis drie keer
per jaar, maar voor Calypso geldt een minimum spuitinterval van zestig dagen. Lees
voor meer informatie het etiket.

Lavendel
Bemestingsmonster
Laat bĳ vaste planten in pot regelmatig een
bemestingsmonster nemen om inzicht te
krĳgen in het voedingsniveau. Kĳk daarbĳ
niet alleen naar de absolute cĳfers van de
voedingselementen maar ook naar de verhoudingen. Als bĳvoorbeeld kali hoog is,
moet ook magnesium in verhouding wat
hoger zĳn, anders wordt dit element door
antagonisme moeilĳker opgenomen.
Let op: na regen is dikwĳls de EC laag (minder dan 0,3). Het is dan weinig zinvol een
analyse te laten uitvoeren omdat dan alle
voedingselementen laag zĳn.

Rozemarijngoudhaantje
In lavendel wordt momenteel het rozemarĳngoudhaantje waargenomen. Dit is een
goudbruin bladhaantje dat vreet aan de
plant. De zwarte larven vreten ook aan het
blad. Bestrĳding is vergelĳkbaar met wilgenhaantjes in gevoelige vaste planten,
zoals Persicaria, Lythrum en Iris. Spuit met
Decis, Karate Zeon, Calypso, of Gazelle. Let
op dat deze middelen niet mogen worden
toegepast in bloeiende gewassen om bijen te beschermen. Lees voor meer info het
wettelĳk gebruiksvoorschrift.
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Tel mee met taal
Het is belangrĳk dat werknemers de Nederlandse taal beheersen voor een goede communicatie voor bĳvoorbeeld werkinstructies maar ook sociale contacten. Voor het
volgen van Nederlandse lessen is er vanuit
de overheid de subsidieregeling ‘Tel mee
met Taal’. Deze regeling subsidieert tot
67% van de kosten voor Nederlandse lessen. De aanvragen kunnen ingediend worden tot 30 september 2019. Bĳ deze regeling geldt wel wie het eerst komt, die het
eerst maalt. U kunt als werkgever subsidie aanvragen, maar bedrijven kunnen
ook samen subsidie aanvragen. De scholingsconsulent boom- en vasteplantenteelt
kan u helpen. Zie www.talentboom.nl.

Bestrijding van knolcyperus
Vuurbestrijding en beregening

BODEM/BEMESTING
Grondbewerking op grasland
Mestwetgeving

Samengesteld door de adviseurs van Delphy
Vaste planten, tel. 0172-21 28 27
Bloembollen & bolbloemen, tel. 0252-68 85 41
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Ajuga
Eisen witte vlieg
Telers van Ajuga moeten er rekening mee
houden dat er vanaf 1 september 2019
extra eisen gelden voor de export naar
eindgebruikers in Groot-Brittannië (VK),
Ierland, Zweden en (specifieke gebieden
van) Portugal. De planten moeten vrĳ zĳn
van Bemisia tabaci, ofwel witte vlieg. De
maatregelen moeten voorkomen dat deze

Siergrassen
Onkruid
Onkruid in siergrassen als Miscanthus, Pennisetum en Panicum kan worden gespoten
met U 46 MCPA (7737 N). Dit is een groeistofachtige bladherbicide en heeft een toelating voor onkruidbestrĳding in siergrassen. Het middel mag maximaal één keer
per twaalf maanden worden toegepast in
een maximale dosering van 1,5 l/ha. Het
mag niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden. Let op dat onder
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meer Carex en Liriope niet tot de grassenfamilie behoren en gevoelig zijn. Groeistoffen werken het beste als wordt gespoten
bij groeizaam weer, met andere woorden
onder bewolkte, groeizame omstandigheden en niet bij felle zonneschijn. Groeistoffen worden traag opgenomen door de planten, gemiddeld na 3 tot 4 uur. Spuit op een
droog gewas en spuit niet indien binnen 4
uur neerslag verwacht wordt. Een ander
aandachtspunt is dat niet alle onkruiden
even gevoelig zijn voor MCPA. De werking op bijvoorbeeld nachtschade, kamille
en varkensgras valt tegen. Raadpleeg voor
gebruik het etiket.

Lelie
Stikstofbehoefte bepalen
Voor alle lelies geldt dat in augustus de
voorraad aan stikstof in de grond, ongeveer 45 tot 50 kg moet zijn. Meet de hoeveelheid stikstof in de grond door de laag
van 0-30 cm te bemonsteren. Wordt 50 kg
N of meer aangetroffen, dan is de voorraad
groot genoeg voor de komende maand en is
bijmesten niet nodig. Als de voorraad sterk
afwijkt van het streefcijfer moet de voorraad tot 50 kg N worden aangevuld. Laat
bijbemesting mede afhangen van mogelijke nalevering vanuit dierlijke mest en organische stof.

Katoenluis
In warme zomers kan katoenluis zeer massaal in lelies voorkomen. De luizen komen
veelal pleksgewijs voor en zitten aan de
onderkant van het blad. Let vooral op haarden in het gewas. Pleksgewijs wordt het
gewas wat dof en vettig. Jonge katoenluizen zijn gelig tot lichtgroen en volwassen
katoenluizen donkergroen tot zwart.
Advies:
• Spuit, zodra de eerste katoenluizen worden waargenomen, met 0,2 kg Plenum/
Tafari (opgebruiktermijn Plenum 23-82019), 0,23 kg Gazelle, 0,25 l Calypso/Bariard of 0,14 kg Teppeki per ha. Herhaal de
bespuiting na een week. Het aanvangseffect Van Plenum en Teppeki is wat traag.
Bij Plenum/Tafari in combinatie met
minerale olie is de toepassing van een
pyrethroïde (o.a. Decis, Karate) overbodig.
• Zorg voor een zo goed mogelijke bedekking van het blad door een uitvloeier toe
te voegen (bijvoorbeeld 0,5% Squall).

Hyacint
Heetstookbehandeling
Enkele tips voor de heetstook:
• Beperk de kans op aantasting door roet
door de bollen pas kort voor het planten
te sorteren en ontsmetten. Als het toch
nodig is om vóór de heetstookbehandeling te sorteren, dan is direct na het drogen het beste. Lage temperaturen voor
en na het sorteren beperken de aantas-

ting door roet. Bedrijven die veel last hebben van roet, kunnen overwegen om vlak
na het sorteren de bollen te schuimen in
0,2% prochloraz 450 g/l. Ontsmet alleen
de vatbare cultivars en de dikste plantmaten. Er zijn goede resultaten bij het ontsmetten en sorteren op dezelfde dag. Snel
nadrogen is noodzakelijk. Om inzicht te
krijgen in de roetdruk is een roettoets
direct na het rooien aan te bevelen.
• B ewaar de bollen voor de heetstookbehandeling vier tot zes weken bij 30°C om
schade door de heetstookbehandeling te
beperken.
• Begin bij voorkeur met de 38°C voor half
augustus. De kans om een 44°C-behandeling van drie dagen te kunnen voltooien is dan het grootst. De bolopbrengst is
bovendien groter bij een heetstookbehandeling die op tijd begint.
• D e heetstookbehandeling is als volgt:
- Voor pluis, zieke en verdachte partijen: twee weken 38°C + 3 dagen 44°C.
- Overige partijen: twee weken 38°C +
anderhalf tot twee dagen 44°C. Als de
capaciteit van de verwarming krap is,
mag bij het verhogen van de temperatuur
van 30 naar 38°C en van 38 naar 44°C de
buitenluchtklep enkele uren dicht (alleen
binnenlucht draaien). Het opstoken gaat
dan gemakkelijker, maar de kans op doorschieten van de temperatuur en daardoor
schade is ook groter. Dus de klep moet
weer opengestuurd worden als de beoogde temperatuur bijna bereikt is.
• Tijdens het opstoken naar 44°C is veel circulatie nodig (750-1.000 m3 per m3 product).
• Breng na de heetstookbehandeling of als
er schade ontstaat de temperatuur snel
terug naar 25-30°C. Koel een gaasbakkencel snel af door de maximale hoeveelheid
buitenlucht in de cel en bij de bollen te
brengen. Zet hiervoor de buitenluchtklep
volledig open en houd de celdeur gesloten. Houd bij een palletkistencel de deuren juist open.

Iris
Drogen en bewaren
Drogen op vochtdef icit geeft een goed
resultaat tegen lagere energiekosten. Stel
de computer in op een vochtdeficit van
circa 8 gram per m3 lucht. De verhoging
van het vochtdeficit mag heel hoog ingesteld worden. Bij sterk drogend weer blijven de kleppen steeds op volledig buitenlucht staan.
U kunt ook de buitentemperatuur 2-3°C
verhogen, maar stel de maximumtemperatuur in op 23°C. Droog de irissen zo snel
mogelijk na het rooien om een aantasting
door Fusarium en Erwinia tegen te gaan.
Ook na het sorteren is nadrogen van groot
belang.
• Bij het drogen geldt een ventilatienorm
van 1.000-2.000 m³ lucht per uur per m³
bollen.

• Bewaar bij maximaal 65% luchtvochtigheid.
• Circuleer bij het begin van de bewaring
500 m³/uur per m³ bollen en later geleidelijk minder tot 250 m³.

Muscari armeniacum
Bestrijding woekerziek
Door woekerziek aangetaste bollen hebben
bij de bolbodem witte knobbels en sprui�tjes. De ziekte is met teeltmaatregelen niet
volledig te bestrijden. Beperking is mogelijk met de volgende maatregelen:
• Pas een ruime vruchtwisseling toe. Houd
hierbij rekening met andere waardplanten zoals Triteleia (Brodiaea), dahlia en
lelie.
• Ga uit van gezond plantmateriaal. Verwijder voor het planten zieke bollen.
• Geef een warmwaterbehandeling van 2
tot 4 uur 45°C in 0,5% captan of actief
chloor ter plaatse gemaakt uit natriumchloride door elektrolyse van de
Oxagri van Lonza BlueSense (voorheen:
Bright Spark). Plant voldoende diep (7-10
cm). Druk de grond na het planten aan
met een drukrol.

Gladiool
Tripsbestrijding
Trips is een moeilijk te bestrijden plaag in
de gladiolen. Spuit voorbehoedend vanaf
het derde of vierde blad met 0,23 kg Gazelle of 0,25 l Calypso/Bariard (nieuwe etiket
90% driftreductie voor percelen die grenzen aan water) of 0,5 l Vertimec Gold of
Abamectine + 0,4 l Sumicidin Super per ha.
Herhaal vervolgens de bespuitingen regelmatig. Suikeroplossingen als Attracker versterken de werking van de middelen. Spuit
tegen de avond, de trips zit overdag diep in
het gewas verscholen. Calypso en Gazelle
behoren tot dezelfde werkzame groep, wissel deze groep dan ook af met andere middelen. Na de bloei kan ook 0,5 l Movento
of 0,75 l Batavia per ha tegen trips ingezet
worden.
Pyrethroïden hebben ook enige werking op
trips. Het valt niet mee om een al met trips
5 juli 2019
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mec Gold, Gazelle of Calypso weer vrij te
krijgen. Vooral bij warm weer is het aan te
bevelen om vaker dan drie maal preventief
te spuiten. Vertimec, Calypso en dergelijke
kunnen gemengd met de vuurbestrijding
mee gespoten worden.

Soms helpt het om 24 uur van tevoren de
bollen nat te maken om peren sneller te
laten bewortelen. Een voordeel van peren
is het hoge bolgewicht ten opzichte van de
bolmaat. Bovendien zitten ze goed in de
huid zodat er minder kans is op beschadiging.

Gladiool
Koeling

Broeischema

Bij warm weer verloopt de bloei en daarmee de oogst erg snel. Oogst regelmatig
en in het juiste stadium (een puntje van
de bloem moet zichtbaar zijn). Bewaar
de bloemen rechtopstaand bij 2 tot 4°C,
anders groeien ze krom. Direct op water
zetten verbetert later het openkomen.
Langdurig bewaren gaat ten koste van de
houdbaarheid op de vaas. Breng altijd een
zo vers mogelijk product op de veiling.

Houdbaarheid
Om te weten welke cultivars goed opkomen is het nuttig regelmatig een houdbaarheidsproef met nieuwere cultivars te doen.
Snijd na vijf dagen droog koelen de gladiolen af op ongeveer 80 cm en zet ze op de
vaas. Als de bloemen slecht openkomen of
de houdbaarheid minder dan één week is,
is de cultivar in deze periode niet geschikt
als snijbloem.

Iris
Bladvlekkenziekte
Bladvlekkenziekte wordt veroorzaakt door
de schimmel Heterosporium gracile sacc.
De schimmel tast tijdens de laatgeremde
teelt in de kas de planten aan. Op de bladeren verschijnen ovale tot ronde vlekken en
de bladpunten verkleuren. Onder vochtige
omstandigheden breidt de ziekte zich snel
uit. Spuit voorbehoedend om de zeven tot
tien dagen met 10 ml Daconil + 2,5 gr Flint
per are. De schimmel blijft over op oude
bladresten. Verwijder zo spoedig mogelijk
afgestorven loof.

Tulp
Peren voor de broeierij
Peren kunnen in de broeierij net zulke
goede broeiresultaten hebben als bollen
afkomstig van tulpen die gebloeid hebben,
maar meestal zijn er meer problemen. Bij
vroeg gerooide bollen met zeer dichte huiden is er kans dat de peren tijdens de bewaring ‘voos’ worden (rammelaars). In bijvoorbeeld ‘Cheers’, ‘Verona’ en ‘Christmas
Marvel’ ontstaan rammelaars. Peren zijn
moeilijker kaal te maken en kunnen moeilijker bewortelen. Bij de broei op (in het
bijzonder) water zien we problemen met
peren, die vaak slecht wortelen met uitval
tot gevolg. Voor de vroegste 5°C-teelt zijn
peren ongeschikt, omdat ze trager bewortelen en het kaalmaken van de wortelkrans
niet gaat.
64

De huidige broeierijsystemen vragen om
een gelijkmatige arbeidsfilm. Door de kleine flexibiliteit van met name de containersystemen moeten elke dag ongeveer evenveel tulpen worden verwerkt. Daarnaast
moet het aantal oogstdagen zo klein mogelijk zijn. Door een goed schema op te stellen is om aan bovenstaande eisen tegemoet
te komen. De huidige computerprogramma’s zijn bij de juiste invoer van de basisgegevens goed in staat om op datum lijsten
uit te draaien met de koeldata en inhaaldata. Controleer ook de basisgegevens met
uw eigen ervaringen om zo fouten te voorkomen. Deze programma’s maken een
inschatting van de hoeveelheid bloemen
die per dag verwerkt moeten worden. Delphy kan u helpen een dergelijk schema op
te stellen.

Het aantal kasdagen bij 16-18°C is tot en
met maart/april ongeveer vijf weken. Na
deze tijd loopt de kasperiode terug naar
ongeveer drie weken. In deze periode is de
steellengte ongeveer 10 cm korter.

Opplanten in een bewortelingsruimte
Evenals bij tulpen is het mogelijk narcissen
in een bewortelingsruimte op te planten.
Houd bij het ‘doorkoelen’ van narcissen de
temperatuur in de cel op 9°C. Een lagere
temperatuur geeft kortere bloemstengels.
Opplanten in een bewortelingsruimte is
alleen mogelijk voor de vroegste trekken
(inhalen november tot begin december). Bij
langdurige bewaring bij 9°C geeft het doorgroeien van de spruiten problemen met de
stapeling. Plant narcissen voor een goede
vochtvoorziening op in potgrond en niet
in zand. Breng in de bakken een grondlaag
van minimaal 8 cm aan. Houd de RV in de
cel zo hoog mogelijk. Geef bij een lage RV
vaker water.

Narcis
Drogen ‘Tête-à-Tête’
Droog bij maximaal 23°C. Ver volgens
nadrogen bij 30-34°C vermindert de kans
op aantasting door Penicillium en Botrytis.
Een hoge temperatuur in combinatie met
een hoge RV kan echter leiden tot aantasting door zacht bolrot. Verhoog daarom pas
de temperatuur tijdens het drogen, wanneer de RV onder 70% is gezakt. Droog met
1.000 m3 circulatielucht per m3 product.

‘Ziva’ als snijnarcis
De maat van de bol is bepalend voor het
aantal bloemstelen per bol. Hoe groter de
bol hoe meer bloemstelen. Gebruik minimaal zift 13.
Behandeling:
• Bewaar de bollen na aankomst bij 25°C.
Bij deze temperatuur is de aanleg van de
bloemetjes het snelst. Ten opzichte van
hogere en lagere temperaturen worden er
bij 25°C ook meer bloemetjes en bloemstelen aangelegd. Van Israëlische bollen
zijn rond eind oktober alle bloemetjes
aangelegd.
• B ewaar de bollen na de 25°C-behandeling enkele weken bij 17°C. Bewaring bij
17°C verkort de kasperiode en heeft een
gunstige invloed op de verhouding tussen de bladlengte en de lengte van de
bloemsteel. De duur van de 17°C-bewaring is afhankelijk van de opplantdatum.
Tot 15 november is zes weken 17°C nodig.
Van 15 november tot 1 december is vijf
weken en na 1 december is vier weken
17°C voldoende.

Hyacint
Trips op broeierijbollen
Bij partijen uit bewortelingsruimten kunnen bij het broeien planten voorkomen
waarvan bladeren en nagels zijn beschadigd door trips. In de kas wordt het beeld
zichtbaar als bladeren en bloemtros gaan
strekken. De binnenzijde van de bladeren
is geëtst. In de etsing is veelal de vorm van
de nagels te herkennen. De nagels zelf hebben donkerbruine vlekken. Door de warmte in de broeikas neemt de activiteit van
de trips sterk toe, maar voor een volledige bestrijding is het dan te laat. Om aantasting te voorkomen moeten de hyacinten
tripsvrij zijn, vóórdat de broeier de bollen
opplant.
Bestrijd trips in leverbare hyacinten met
kort heetstoken. Met deze warmtebehandeling worden de tripsen honderd procent bestreden, ook de eitjes. Breng wel
tripsgaas bij de ventilatieopening aan om
invlieg/herbesmetting te voorkomen. Trips
komen vaak uit snijbloemen, dahlia’s,
moestuintjes en slootkanten in de buurt
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van de aanzuigopening. Deelnemers van
het Hyacintenfonds zijn per brief geinformeerd over tijdstip, duur en temperatuur
van de korte heetstookbehandeling. Aanmelden kan nog steeds. Kijk voor meer
informatie op de website van de KAVB,
onder ‘Thema’s’ en dan ‘Onderzoeksfondsen’.

Lelie
Pythium aanpakken
Pythium komt vooral voor op plekken met
een slechte structuur of na stomen. Wanneer in een al geplant gewas wortelrot door
Pythium voorkomt, dan is de bestrijding
met de huidige middelen erg moeilijk. Proplant en Ridomil Gold werken preventief
en moeten voor het planten worden ingezet. Fenomenal werkt systemisch en mag
alleen worden toegepast bij de teelt van
lelies in kisten. Een aanwezige aantasting
wordt door deze middelen matig afgeremd.
Advies:
• Zorg voor een optimale structuur van de
grond en een goede waterhuishouding.
• Let op dat de EC van de grond niet hoger
is dan 1,0 mS/cm. Spoel de grond zo
nodig door.
• Gebruik 93 gram Fenomenal (opgebruiktermijn 14-11-2019) per m³ potgrond bij
de teelt van lelies in kisten.
• Gebruik 18,75 ml Ridomil Gold per 100
m2 bij de teelt van lelies in de volle grond.
• Na het planten kan alsnog een voorbehoedende behandeling worden uitgevoerd door 5-10 ml Proplant per m2 in te
regenen. Pas deze behandeling toe in het
neuzenstadium. Regen het middel in tot
boldiepte.
NB: Blijf normaal water geven bij aantasting. Bij hergebruikte potgrond geen Ridomil toepassen, maar afwisselen.

• Zet de potgrondhoop zo nodig een keer
om, om af te koelen.
• S la de potgrond zo op dat het niet nat
wordt of sterk uitdroogt.
• Z eef de fijne delen uit de potgrond als
deze te fijn wordt en vul de potgrond aan
met een grove fractie.
• L aat de potgrond bemonsteren op de
bemestingstoestand. Aan de hand van
het monster kan dan worden bijgestuurd.
• S tomen met een vijzel geeft een relatief betere structuur dan traditioneel
gestoomde potgrond.
• I n de praktijk wordt ook wel gebruikte tulpenpotgrond voor de kistenteelt
gebruikt. Deze grond is door het hoge
zandgehalte gevoelig voor uitdrogen.

Gewasbescherming
Bestrijding van knolcyperus
Knolcyperus wordt steeds meer in bloembollenpercelen aangetroffen. Controleer
de percelen met gladiolen en lelies regelmatig op de aanwezigheid van knolcyperus. Vanzelfsprekend geldt dit in de eerste
plaats voor percelen die eerder besmet zijn
geweest. Markeer de plaatsen van de gevonden plantjes en strijk de planten aan met
glyfosaat (360 g/l) in een verdunning van 1
op 3. Blijf om de drie weken controleren.
Strijk eerder gevonden plantjes zo nodig
opnieuw aan. Voorkom dat knolcyperus
zich met het plantgoed verspreidt. Rooi de
plekken met knolcyperus apart. Bij constatering van knolcyperus is het verplicht dit
te melden bij NAK te Emmeloord via telefoon: 0900-0625 (keuze 4) of per mail: teeltvoorschriften@nak.nl.

Hergebruik potgrond
Veel telers van lelies op kisten gebruiken
de potgrond opnieuw. De potgrond wordt
dan gestoomd. Oude bollen worden vooraf
kapotgemalen en meegestoomd. Praktijkervaringen wijzen uit dat herhaald gebruik
van dezelfde potgrond tot wat kleiner blad
en een lichter gewas kan leiden.
Aandachtspunten bij hergebruik zijn:
• Gestoomde potgrond neemt moeilijker
water op, laat daarom de grond voor het
stomen niet te veel uitdrogen.
• 1 uur 70°C is voldoende om alle pathogenen te doden. Stoom niet langer of bij
hogere temperatuur dan nodig is. Dat is
goedkoper, er komt minder mangaan vrij
en je verbrandt minder organische stof.
• Zorg ervoor dat de potgrondtemperatuur
beneden de 20°C is, voordat er weer opgeplant wordt.
• Gebruikte potgrond met bollen is ook te
composteren door de grond op een hoop
te zetten. Door de sterke broei verrotten
de bollen en sterven ziektekiemen.

ongeveer één dag af. Bij goed drogend weer
met een hoge temperatuur, wind en een
lage RV, is het blad maar enkele uren nat.
De periode is dan te kort voor een schimmel om te kiemen. Er kan zowel voor als
na de beregening worden gespoten. Zit u
op land dat na beregenen niet direct berijdbaar is, spuit dan voor de beregening. Als
door beregening de bladnatperiode wordt
verlengd, neemt de kans op infectie/aantasting toe. Zorg dat het gewas niet nat de
nacht ingaat.

Bodem/Bemesting
Grondbewerking op grasland
Meerjarig grasland heeft over het algemeen een goede structuur en een goed ontwikkeld bodemleven. Maak hier optimaal
gebruik van.
• Egaliseer ongelijke percelen niet, maar
tref extra voorzieningen voor een goede
waterafvoer op de lage plekken, bijvoorbeeld greppels of drains.
• Voer de hoofdgrondbewerking zodanig
uit dat de grond goed gesloten ligt. Vermijd bovenhalen van minder geschikte
ondergrond. De doorlatendheid van de
ondergrond van goede graslandpercelen
is meestal zodanig dat een extra diepe
grondbewerking niet nodig is. Als 25 cm
diep voldoende is, werk dan geen 35 cm
diep. Controleer na de uitvoering van de
hoofdgrondbewerking regelmatig de werking van drains en greppels.
• Voer iedere bewerking onder droge
omstandigheden uit.
• Werk geen groene massa van aanwezig
gras onder in verband met luchtgebrek.
Spuit de grasmat eerst dood met een hiervoor geschikt onkruidbestrijdingsmiddel
(afhankelijk van het aanwezige onkruid)
en frees vlak voor het planten ondiep
stuk en voer de grondbewerking uit.

Mestwetgeving

Vuurbestrijding en beregening
In de beregeningsperiode is het moeilijk
om het juiste moment te kiezen voor de
bespuiting tegen vuur. Bij beregenen spoelt
een deel van de waslaag die op het blad zit
eraf. Hiermee verdwijnt een deel van het
middel, maar lang niet alles. Door een keer
beregenen neemt de beschermingsduur

Het is handig als de mestleverancier weet
wat het gebruiksplafond is voor organische
mest, stikstof en fosfaat op het bedrijf. Met
uitzondering van boer-boertransport dient
alle organische mest geanalyseerd te worden. Bij dierlijke mest duurt het meestal
enkele weken nadat de mest geleverd is,
voordat de uitslag bekend is. Controleer de
analysen direct na ontvangst. Bij buitensporige uitslagen mag u een herbemonstering aanvragen, maar dat moet direct na
ontvangst van de uitslag gebeuren. Bij compost is de analyse vaak voor het leveren al
bekend, zodat duidelijk is hoeveel mineralen erin zitten. Hierdoor kan er makkelijker mee gestuurd worden. Let op dat de
leverancier ook het juiste relatienummer
van RVO gebruikt, bij verandering van bijvoorbeeld uw KVK-inschrijving krijgt u ook
een nieuw relatienummer van RVO. Het
gebruik van onjuiste relatienummers kan
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