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Algemeen
Waterkwaliteit
Bij de beregening van planten in pot is
goed gietwater van groot belang. Kwekers
schrikken soms van de pH van het water.
Bĳ water is echter niet de pH van belang,
maar het gehalte bicarbonaat (HCO3). Bĳ
een bicarbonaatgehalte boven de 2,0 tot 3,0
mmol/l kan ongewenste pH stĳging optreden in de potgrond omdat bicarbonaat reageert met de zuurdeeltjes in de grond. Ook
geeft veel bicarbonaat kalkaanslag op het
blad. Aanzuren van het water is nodig om
het gehalte bicarbonaat naar beneden te
brengen. Dit kan door zuur te doseren in
de mestbak of een speciale zuurregeling.
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Laat potten regelmatig bemonsteren. Let
bij de potgrondanalyse niet alleen op de
hoofdelementen maar ook op het gehalte
spoorelementen als ĳzer, mangaan, zink,
borium, koper en molybdeen. Spoorelementen hebben een belangrijke functie
bĳ processen in de plant en bevorderen de
werking van de hoofdelementen. IJzer is
bijvoorbeeld nodig voor de aanmaak van
chlorofyl (bladgroenkorrels) en mangaan
speelt een belangrĳke rol bĳ de celdeling.
Tekorten maar ook overmaat kan groeiafwĳkingen geven.

Alternatieven Fenomenal
De af levermijn van Fenomenal vervalt op
14 augustus en de opgebruiktermĳn op 14
november 2019. Het middel werd in de vasteplantenteelt toegepast tegen onder andere valse meeldauw, voetrot en taksterfte (phytophthora) en wortelrot. Voor de
bestrĳding van deze aantastingen zĳn andere middelen beschikbaar. De mogelĳkheden
verschillen per middel. Paraat is toegelaten
als gewasbehandeling in de teelt van vaste
planten tegen valse meeldauw en taksterfte (Phytophthora). Axidor is toegelaten in
de onbedekte teelt van vaste planten tegen
valse meeldauw en taksterfte als gevolg
van phytophthora. Ranman Top is toegelaten tegen valse meeldauw in de onbedekte teelt van vaste planten. Previcur Energy
heeft een toelating als gewasbehandeling
tegen valse meeldauw in vaste planten.
Sinds kort is het middel ook toegelaten als
aangietbehandeling tegen wortelrot in de
bedekte teelt van vaste planten. Raadpleeg
voor meer informatie en gebruik het etiket.

Daconil
De toelating van Daconil is vervallen. Er
geldt een opgebruiktermijn tot 20 mei
2020. Het middel is tot die tĳd toegestaan
in de bedekte teelt van vaste planten. Een
alternatief tegen bladvlekken in de bedekte teelt is de inzet van bĳvoorbeeld captan
of Switch.

Bemesting
Vooral duinzandgronden zijn zeer uitspoelingsgevoelig. Laat deze uiterlĳk half
augustus nog een keer bemonsteren om
inzicht te krĳgen in de voedingstoestand.
Te veel stikstof in het najaar geeft een te
weelderig gewas waarbij de wortelkwaliteit achterblijft, maar een tekort is ook
niet goed. Ook kali vraagt de aandacht.
Op uitspoelingsgevoelige gronden wordt
begin augustus wel een kalibemesting uitgevoerd. Let op dat te veel de opname van
magnesium en calcium belemmert. Kijk
daarom op het grondmonster goed naar de
verhoudingen.

Onkruid
Zolang het gewas open is, kan in de vollegrond tussen de rijen worden gespoten
tegen klein aanwezig onkruid met bĳvoorbeeld Quick Down, Finale of Basta. Let op
dat er absoluut geen gewas wordt geraakt
om schade te voorkomen. Quickdown is
een contactherbicide tegen éénjarige breedbladige onkruiden op basis van de werkzame stof pyraflufen-ethyl. Het heeft een
snelle werking en is sterk op o.a. kleine
brandnetel en akkerviool, die soms lastig
zĳn voor andere herbiciden. Grassen worden niet bestreden. Spuit op jong onkruid.
Voorkomen van drift is een belangrĳk aandachtspunt om schade te voorkomen. Spuit
met een afschermkap en voeg altijd olie
toe. Heeft u nog geen ervaring, voer dan
altijd eerst een proefbespuiting uit. Lees
voor gebruik het etiket.

Aconitum
Vermeerdering
Overweeg om Aconitum via stek te vermeerderen in plaats van door scheuren.
Het grote voordeel van stekken is dat wortelknobbelaaltjes en wortellesieaaltjes niet
worden verspreid. Stekken in juni levert
de beste resultaten op wat betreft de doorgroei. Stekken in augustus is echter ook
nog goed mogelĳk. Maak het stek bĳ voorkeur van de groeitoppen. Ook scheutstek
zal goed lukken. Zorg dat er minstens een
oog onder de grond terechtkomt.

Sidalcea
Stengelrot
Samengesteld door de adviseurs van Delphy
Vaste planten, tel. 0172-21 28 27
Bloembollen & bolbloemen, tel. 0252-68 85 41
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Blĳf alert op aantasting door stengelrot in
Sidalcea. Maai Sidalcea’s in de vollegrond
niet te vaak en te diep af. Dit is ongunstig
in verband met het risico op stengelrot.
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Ook het te lang doorgaan met maaien is
niet gunstig. Stengelrot is in eerste instantie te herkennen aan het pleksgewijs slap
gaan hangen van de planten. In een later
stadium kunnen de planten geelachtig verkleuren en de stengels omvallen. Deze aantasting kan goed worden bestreden met bijvoorbeeld 350 ml Mirage Plus per 100 liter
water.

Hyacint
Heetstook
Het opvoeren van de temperatuur van de
cel van 30 naar 38°C en later van 38 naar
44°C is een kritisch moment bij het heetstoken van bollen in gaasbakken. De heater
moet de lucht verwarmen tot temperaturen die de bollen niet lang kunnen verdragen. Daarom moet de heaterlucht zich zo
snel mogelijk met de ‘koude’ cellucht mengen. De afstand tussen de onderkant van
de luchtkoker en de bladen van de plafondventilator moet 25 cm zijn. Als de lucht
bij de bollen komt mag ze niet meer dan
1 à 2°C boven de gewenste temperatuur
zijn en dat in een zo kort mogelijke periode. Wanneer het verschil groter is, moet
het opvoeren van de temperatuur in kleinere stappen gebeuren. Door de temperatuur in stappen van bijvoorbeeld 2°C op te
voeren zal de heater niet steeds de maximale hoeveelheid warmte afgeven. De cel
komt daardoor langzamer op temperatuur,
maar de verschillen blijven wel beheersbaar. Probeer de gewenste temperatuur
binnen twaalf uur te bereiken. Het opvoeren van de temperatuur vraagt veel capaciteit van de verwarmingsketel en heater.
Wanneer deze tekortschieten kan bij het
opvoeren van de temperatuur tijdelijk op
binnenlucht worden gedraaid. De gewenste
temperatuur is dan gemakkelijker te halen.
Met een goede circulatie zijn temperatuurverschillen bij het opvoeren te beperken.
Met name de hoeken naast de heater zullen in temperatuur achterblijven.

het opstoken naar 44°C is veel circulatie
nodig (750 – 1.000 m3 per m3 product).

Narcis
Planten geparteerde bollen
Enkele aandachtspunten bij het planten
van geparteerde bollen:
––De partjes zijn slecht te bewaren, daarom
is het noodzakelijk om de partjes elke namiddag te ontsmetten en te planten.
––Ontsmet na het parteren de partjes nog
dezelfde dag. Niet ontsmetten leidt beslist tot veel uitval door verrotting. Ontsmet de partjes dertig minuten in 2% captan 500 g/l + 0,5% Topsin M 500 g/l. Door
het bloeden van de snijvlakken vervuilt
het ontsmettingsbad snel. Ververs het
bad regelmatig.
––Plant de geparteerde narcissen op grond
die ziekte- en zoveel mogelijk onkruidvrij is. De onkruidbestrijding is namelijk
niet eenvoudig. De bolletjes ontwikkelen
weinig bovengronds gewas (één tot drie
smalle en korte blaadjes), blijven lang
doorgroeien, zijn moeilijk te wieden en
het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen is niet zonder gevaar.

Bemesting
Narcissen nemen tijdens het groeiseizoen
ongeveer 40 kg fosfaat en 125 à 150 kg kali
per hectare op. Als de bodemvoorraad voldoende groot is, heeft het gewas aan deze
giften voldoende. Neem een grondmonster
en laat deze voorraad bepalen. Op het analyseformulier staat ook het advies voor de
eventuele bemesting vermeld.
––Geef de benodigde fosfaatgift in de vorm
van organische meststoffen en werk
deze voor het planten door de grond.
––Strooi de benodigde kali in januari–februari.
––Begin met de stikstof in februari.

Anemone coronaria
Oogst en verwerking
Aandachtspunten bij de oogst en verwerking van pitten:
––Rooi niet voordat het gewas begint af te
sterven. Onder normale omstandigheden
is dit voor half augustus.
––Sla het afgestorven gewas met een loofklapper af.
––Spoel de pitten direct na rooien en maak
ze vervolgens winddroog. Doe dit snel en
gelijkmatig met veel lucht en een luchttemperatuur die 2-3°C boven de buitentemperatuur ligt. De droging van ‘winddroog’ tot droog dient langzamer te
verlopen bij een temperatuur van maximaal 20°C. Hierdoor blijft de kiemkracht
behouden en drogen de pitten minder in.
––Kort voor het reinigen (wrijven) mag de
temperatuur enkele graden oplopen.
Schoon de knollen als de pitten keihard
zijn (ze zijn dan tot tweederde of soms tot
de helft gekrompen).
––De pitopbrengsten lopen sterk uiteen. De
gemiddelde oogst is 40 tot 50 liter per are.
De opbrengstverhouding is ongeveer als volgt:

Tulp
Plantgoed sorteren en uitzoeken

Wanneer de plafondventilatoren onvoldoende zijn voor een goede circulatie, zijn
extra ventilatoren nodig. Zorg voor een
solide bevestiging en werk de snoeren veilig weg. Gebruik alleen ventilatoren met
een beveiligingskooi.
Verhoog bij palletkisten de temperatuur
met circa 1°C per uur. Met een klimaatcomputer is de warmtetoevoeging per uur
goed te regelen en is te voorkomen dat de
inblaastemperatuur te heet wordt. Tijdens

dan 5% zuur kunnen echter het beste zo
laat mogelijk worden uitgezocht. Gebruik
bij voorkeur een droge selectiemethode
als uitzoeken op de band met afzuiging of
een zuurscheider. Zorg er in beide gevallen
voor dat de afzuiging/ventilator op de juiste
manier per maatsortering wordt afgesteld,
zodat alleen de zieke bollen uit de partij
worden gehaald. Vlak na het sorteren is
het plantgoed in ‘stress’ en produceert dan
meer ethyleen en CO2. Zet de bollen de eerste week na het sorteren en uitzoeken in de
bewaring constant op lucht bij 400 tot 500
m³/uur/m³ bollen. Verhoog in deze periode
tevens de ventilatie, zodat het ethyleengehalte niet boven de 100 ppb uitkomt.

Tijdens het sorteren van het plantgoed
moet beschadiging zoveel mogelijk worden
voorkomen. Niet alleen om zuur te beperken, maar ook om de vitaliteit en daarmee
de groeikracht in de partij zo hoog mogelijk
te houden. Af hankelijk van de partij kan
het wenselijk zijn een spijlenplaat in de sortering aan te brengen. Door de platte bollen
uit te sorteren wordt de groeikracht van de
partij hoger en zal het percentage bloeiers
op het land hoger zijn. Dit kan afhankelijk
van de cultivar en partij de selectie op virus
op het land vergemakkelijken.
Het plantgoed nazoeken op beschadigde,
zure en afwijkende bollen is erg belangrijk. Zieke bollen zijn op het land een bron
van besmetting voor zowel de omstanders als voor de grond. Zoek het plantgoed
niet te laat uit, omdat de kans op beschadiging dan toeneemt. Partijen met meer

maat 1-2:

10%

maat 2-3:

40%

maat 3-4:

40%

maat 4/op:

10%

De oogst van knopen valt rond half augustus. Is het gewas in augustus nog niet
geheel afgestorven, oogst ze dan toch. De
behandeling van knopen na rooien is gelijk
aan die van de pitten. De opbrengst varieert van 80 tot 150 liter per are.

Gladiool
Grondontsmetting
Ratelvirus, kurkstip en maïswortelknobbelaaltje (M. chitwoodi en M. fallax) zijn te
bestrijden door grondontsmetting. Ratelvirus en kurkstip komen voor op zand
en lichte zavel. Maïswortelknobbelaaltje
2 augustus 2019
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den voor. Een grondontsmetting is zowel
in het najaar als in het voorjaar mogelijk.
Het najaar heeft de voorkeur. Door de lage
grondtemperatuur en de lange veiligheidstermijn voordat weer kan worden geplant,
is een ontsmetting in het voorjaar minder effectief. Het huidige etiket heeft wel
een lagere dosering, wat de effectiviteit
beperkt.
Als er droogrot voorkomt in het perceel waar
u volgend jaar Gladiolen wilt gaan telen, doet
u er verstandig aan om het perceel nu al te
ontsmetten met metam-natrium.
Werking:
––Nevenwerking tegen droogrot.
––Matig tegen ratelvirus.
––Nevenwerking tegen kurkstip.
––In de praktijk wordt metam-natrium vaak
ingespit, waardoor het middel beter door
de grond gemengd wordt en daardoor een
betere werking heeft.
––Om droogrot beter te bestrijden is een
knolontsmetting of een veurbehandeling
nodig.
––Nevenwerking tegen zaadonkruiden.

––Vul eerst de paden met grond op omdat
het stro tussen de kisten inklinkt.
––Dek de kuil met plastic af als vorst wordt
verwacht.

Hyacint
Grond voor snijhyacinten
Bij snijhyacinten wordt kuilgrond soms
gebruikt als groeimedium en als afdekzand. Behandel het afdekzand met Rizolex
om te voorkomen dat Rhizoctonia solani de
bloemtros en de bladeren kan aantasten.
Bij meerjarig gebruik van dezelfde kuilakker is de kans op Pythium groter.
Gebruik van potgrond is een alternatief.
Door zand door de potgrond te mengen
groeien de wortels iets minder welig. Bij de
oogst vallen de planten niet meer om en
worden geen buurplanten meegetrokken.
Als afdekzand is kuilgrond of schoon zand
bruikbaar. Bij gebruik van kuilgrond is
doormengen van Rizolex (vanwege Rhizoctonia) nodig. Deze grondbehandeling is ook
nodig bij het (her)gebruiken van oude potgrond; ook bij gebruik van schoon dekzand
daarop. Rhizoctonia kan uit een vorige

Toepassing:
––Grondtemperatuur minimaal 7°C, bij voorkeur 10°C tot 15°C op redelijk droge grond.
––Onder natte omstandigheden valt het effect tegen.
Dosering:
––300 liter/ha.
––De grond na toepassen afdekken met VIF
(Virtually Impermeable Film) folie.
––Metam-natrium werkt het gunstigst in
zaaiklare goed aangerolde grond. Er mogen geen harde lagen of kluiten in voorkomen. Als algemene regel kan worden
aangenomen dat de grond bij een grondtemperatuur van 10°C of hoger acht à
tien dagen na ontsmetting kan worden
bewerkt om de nog resterende gassen te
laten ontwijken.
––Bij een bodemtemperatuur lager dan 10°C
is het beter deze grondbehandeling tot
minimaal drie weken na de ontsmetting
uit te stellen. Metam-natrium is in grondwaterbeschermingsgebieden toegelaten.
Een melding doen bij de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland voor het ontsmetten van de grond is verplicht.
––De tuinkersproef is noodzakelijk om vast
te stellen of het middel uit de grond is.
––Voor gekiemde kralen mag geen gas meer
in de grond aanwezig zijn.

Narcis
Broeierij op grote kisten
Omdat bij gebruik van grote broeikisten geen grond op de bollen wordt aangebracht, is de kans op vorstschade groot.
––Gebruik ter voorkoming van vorstschade
10 kg stro per m².
––Zorg voor voldoende stro in de paden tussen de kisten.
56

teelt en met de bollen meekomen. Om aantasting vanuit stro te voorkomen, is voor
het dekken nog één keer spuiten nodig.
Door het ontbreken van een reinigingsmiddel is het advies om partijen bollen te
schuimen in plaats van dompelen in 1%
captan 500 g/l + 0,4% Topsin M. Voordeel
van schuimen is dat bacteriën, zoals Erwinia of geelziek, niet van kist naar kist verspreiden.
Dompelen is ook mogelijk, mits de opgeplante bollen direct bij een lage temperatuur worden gezet om risico’s op uitval
door bacteriën, zoals Erwinia of geelziek te
beperken.
Oude hyacinten- en tulpenpotgrond, kan
opnieuw worden gebruikt als de structuur
nog voldoende luchtig is. Door verwering
en afbraak wordt oude potgrond fijner en
kan de grond wat natter worden. Door vermenging met afdekzand, wordt de grond
bij hergebruik vaak zandiger. Dit is een
voordeel bij het oogsten. Nadeel is dat de
kisten zwaarder zijn. Door het hoge percentage zand kan de grond minder water
vasthouden en is dus eerder droog. Geef
daarom na het planten voldoende water en
zorg dat de grond in de cel niet onnodig
uitdroogd. Controleer na het inhalen goed

op de vochtigheid van de grond.
Let ook op onderstaande punten:
––Voeg aan oude potgrond altijd een
middel tegen Pythium toe.
––Gebruik geen oude potgrond of
kuilgrond waarin zwartsnot (Sclerotinia
bulborum) heeft gezeten.
––Behandel besmette kuilgrond tegen
zwartsnot door middel van inunderen.
––Bij verdachte partijen met zwartsnot
kan bij het schuimen/ dompelen 1%
Securo worden toegevoegd. Securo
heeft een nevenwerking op zwartsnot.
De effectiviteit is ca. 60% t.o.v. oude
zwartsnot middelen.

Lelie
Bladaaltjes
U herkent een aantasting van bladaaltjes
aan: achterblijvende groei, misvorming van
het blad in de kop van de plant (platkoppen) en het ontbreken van bloemknoppen.
Bij Aziaten en LA’s kleurt het blad geel/
bruin, vaak in het midden van de stengel. Bij Oriëntals treedt ook sectorgewijze
bruinverkleuring tussen de nerven op. In
sommige LA-hybriden zijn de knoppen uit
de planten, zonder duidelijke symptomen
in het blad.
De aantasting komt in eerste instantie met
de bollen mee. Bladaaltjes kunnen niet
langer dan zes tot acht weken in de grond
overblijven als er geen bladresten aanwezig zijn. Andere gewassen kunnen ook
door bladaaltjes zijn aangetast zoals Aconitum, chrysant, aardbei. Ruim een aangetast gewas zorgvuldig op. Stoom de grond
of plant geen lelies binnen zes weken op
besmette grond.
Van besmette partijen Aziaten, LA’s en Longiflorums kunnen de bollen vlak voor het
planten een warmwaterbehandeling ondergaan. ‘Kook’ de bollen twee uur bij 39°C.
Longiflorums groeien sneller na een warmwaterbehandeling.
Bij Oriëntals gaan door een warmwaterbehandeling knoppen verloren, waardoor dit
bij deze groep een minder goede oplossing
is.

Kwaliteit gietwater
Lelie is een zoutgevoelig gewas. Naast een
laag zoutgehalte van de grond is het zoutgehalte van het gietwater (oppervlaktewater) ook van belang. Het chloridegehalte
van het gietwater mag maximaal 3 mmol
per l zijn, bij hogere gehalten loopt het
chloridegehalte van de grond op. Houd het
totale zoutgehalte (EC) van het gietwater
zoveel mogelijk beneden 1 mS/cm bij 25°C,
exclusief de bemesting. Een hogere EC leidt
tot een verminderde groei van de lelies. Bij
hogere gehalten moet meer worden beregend dan normaal. De kans op een aantasting door Pythium en Phytophthora neemt
hierdoor toe.
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Gewasbescherming
Ontsmetten van broeifust
De Pythium-schimmel, die wortelrot en
zachtrot veroorzaakt, kan in het broeifust achterblijven. De schimmel overleeft
in wortel- en grondresten in het fust tussen twee broeiseizoenen. Deze besmetting
in het fust kan, ondanks dat bollen en potgrond zijn ontsmet, behoorlijke uitval in
de teelt veroorzaken. Door het broeifust te
ontsmetten, is besmetting vanuit de kist
niet meer mogelijk. Reinig, voor het ontsmetten, de bakken grondig door bijvoorbeeld onder hoge druk schoon te spuiten
of door borstelen.
Ontsmetten kan door:
––Stomen: 1,5 tot 2 uur bij 60°C
––Kort dompelen in water van 85ºC.
Het is aan te bevelen de behandeling in
de periode voor het opplanten uit te voeren. De ervaringen met laat ontsmetten
van bakken met wortel en grondresten zijn
beter dan als in mei of juni ontsmet wordt.
Een droge behandeling van de bakken bij
60°C, (bijvoorbeeld in de kas) heeft onvoldoende effect.

Doodspuiten groenbemesters
Spuit grasgroenbemesters dood met glyfosaat. Phacelia en bladrammenas zijn ook
door hakselen en eggen goed te doden.
Maak groenbemesters die kunnen verhouten tijdig stuk door middel van frezen, klepelen, de schijveneg of een messenrol (bijvoorbeeld de Green Cutter).
––Spuit grasgroenbemesters dood met
2-4 liter glyfosaat 360 g/l in 400 liter water per hectare.
––Voer de grondbewerking uit als de
groenbemester volledig is afgestorven.
Dit duurt twee tot vier weken.
––Heeft de groenbemester opgegeven voor
het Ecologisch Aandachtsgebied voor de
vergroening in het GLB, wacht dan tot de
achtwekentermijn is afgerond.

del de tijd te geven haar werk goed te doen.
Bestrijd distels, paardenbloemen, zuring en
ander breedbladige onkruiden met groeistoffen voor het scheuren van grasland.
Het middel Starane Top is goed in te zetten tegen breedbladige onkruiden. Spuit
Starane Top met 0,6 liter per hectare.
Gebruik 300-400 liter water per hectare.
Na de bespuiting moet het minimaal één
uur droog zijn. Gebruik het middel maximaal één keer per teeltcyclus en niet meer
na eind augustus. Het gras blijft in leven.
In voedergrasland kan ook Cirran gebruikt
worden met een dosering van eenmalig
3,5 liter per ha. Dit middel heeft als werkzame stoffen MCPA en 2,4-D. Na het toepassen is een wachttijd van zes tot acht
weken nodig, voordat kan worden geplant.
Gebruik voor het bestrijden van kweekgras glyfosaat, omdat kweek ongevoelig is
voor groeistoffen. De wachttijd is twee tot
vier weken om het middel goed op te laten
nemen. Bij gebruik van glyfosaat sterft het
gras ook af.

de bodemstructuur, het vasthouden van
vocht en voedingstoffen in de grond ten
goede. Organische stof is ook nodig voor
het bodemleven. Werk mest zo snel mogelijk in, dit is beter voor de benutting.
Voor dierlijke mest op bouwland geldt
vanaf 2006 een gebruiksnorm van maximaal 170 kg N/ha per jaar. Daarnaast is
er per gewas en grondsoort een stikstofgebruiksnorm en geldt er voor bouwland
een fosfaatgebruiksnorm van maximaal
75 kg P2O5/ha in 2019 (Pw-getal < 36) in de
vorm van organische mest en fosfaatkunstmest. Op zandgronden geldt een uitrijverbod voor vaste dierlijke mest van 1 september tot 1 februari en drijfmest van 16
september tot 15 februari. Champost valt
ook onder dierlijke mest. Alleen compost
mag gedurende het hele jaar worden uitgereden, behalve wanneer de bovenste
bodemlaag met water verzadigd is en als er
tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of
geïnfiltreerd.

Techniek

In bouwland komen soms ook hardnekkige
onkruiden als distels en hoefblad voor. Ook
op deze percelen zijn groeistoffen goed in
te zetten. Hierbij geldt dat dezelfde wachttijd tot het planten nodig is. Een ander lastig onkruid dat vooral in percelen op zandgrond voorkomt is gele akkerkers (kiek).
Spuit dan met 2,4-D + MCPA en glyfosaat.
Voor 2,4-D + MCPA geldt ook hier een periode van zes tot acht weken tussen spuiten en planten. Wanneer bekend is waar
komend voorjaar lelies of gladiolen komen
te staan, is het nu ook de gelegenheid om
op deze percelen de wortelonkruiden te
bestrijden.

GPS kan afwijken
Steeds meer trekkers zijn uitgerust met
GPS. Vertrouw niet volledig op GPS als je
met de trekker rijdt. Soms valt het signaal
weg en gaat de trekker niet meer rechtdoor. Daardoor kan de machine gaan afwijken, dit gaat soms zelfs vrij snel. Dat is
vooral lastig als je dicht bij een sloot rijdt.
Houd er rekening mee dat de meest basis
GPS-methode Egnos een onnauwkeurigheid
tot 0,5 meter oplevert. Ondanks alle nieuwe technieken is het dus wel van belang
dat de bestuurder blijft opletten. Het is verleidelijk om als bestuurder even uit te stappen of om andere zaken te doen. Alleen
GPS-RTK is in staat om bij signaalverlies
nog 15 tot 20 minuten zijn ingegeven koers
door middel van geheugen aan te houden.
Daarnaast is de nauwkeurigheid van RTK
beperkt tot maximaal 2 centimeter.

Bodem/Bemesting
Organische bemesting
Organische bemesting verhoogt het organische stofgehalte in de grond. Dit komt

Tabel. Hoeveelheid organische stof en voedingsstoffen van diverse organische meststoffen.

Wortelonkruiden
Een tijdige aanpak van wortelonkruiden is
nodig omdat veel middelen tijd nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Tussen de bespuiting en het beplanten van de
grond is een wachtperiode nodig om schade
aan de gewassen te voorkomen of het mid-

kg/m³
organische
stof

kg/m³
stikstof
(N)*

kg/ton
fosfaat
(P2O5)**

kg/m³
kali
(K2O)

kg/m³

Rundveestalmest

112

0,5

3,8

5,9

1,6

Vleeskuikenmest

300

2

17,0

13,5

3,9

Rundveedrijfmest

60

0,5

1,8

6,8

1,3

Varkensdrijfmest

60

0,5

4,2

7,2

1,8

GFT-compost

180

0,5

4,4

4,4

1,4

Champost

110

0,5

3,6

4,8

1,3

*) De stikstofgehalten zijn werkzame hoeveelheden die ten goede komen aan het gewas,
mits deze zijn toegepast in het voorgaande najaar.
* *) P2O5-gehalten van dierlijke mest zijn gemiddelde gehalten. Dit zijn niet de forfaitaire gehalten
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zoals die binnen de mestwetgeving worden gehanteerd.
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