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Algemeen vaste planten
Bemestingsmonster
Laat vollegrondspercelen regelmatig
bemonsteren om de voedingstoestand van
de bodem te bepalen. Stel vervolgens het
bemestingsplan samen. Houd bĳ de meststoffenkeuze en strooigift rekening met
de voedingsstoffen die al zĳn gegeven via
organische mest of compost.

Kali
Kali is nodig om een voldoende stevig
gewas te krijgen. Vooral op lichte zandgronden spoelt kali snel uit. Omdat de
meeste vaste planten op lichte zandgronden worden geteeld, is dat een aandachtspunt. Vanwege uitspoeling en afharding in
het najaar is het verstandig niet alleen in
het voorjaar maar ook in augustus nog een
kalibemesting uit te voeren.

Magnesium
Voedingselementen als kalium, magnesium en calcium kunnen elkaar beconcurreren. Bĳ het bepalen van de mestgift moet
hiermee rekening worden gehouden. Bĳ de
meeste adviezen op bemestingsrapporten
gebeurt dit. Zo baseert Eurofins het magnesiumadvies op de K/Mg-verhouding. Hierdoor kan een magnesiumgift worden geadviseerd terwĳl het streeftraject goed is.

Stikstof
Op vollegrondsanalyses staat ook vaak
het stikstof leverend vermogen (NLV) van
de grond vermeld. Dit is de verwachte
hoeveelheid stikstof die gedurende het
groeiseizoen door mineralisatie beschikbaar kan komen voor het gewas. Hoeveel stikstof mineraliseert is af hankelijk
van een aantal factoren: de hoeveelheid
organische stof die in de bodem aanwezig is, het stikstofgehalte in deze organische stof, de activiteit van het bodemleven
en de pH. Het NLV geeft op zich een goede indicatie van de potentiële mineralisatie. Onder invloed van de temperatuur en
vocht verschilt de werkelĳke mineralisatie
echter van jaar tot jaar. Voor een goed stikstofadvies is het daarom verstandig in het
groeiseizoen een stikstof-bĳmestmonster
(N-plus) te nemen.

Kastcontrole
Het is verstandig ieder jaar de gewasbeschermingskast te controleren. Niet alleen
de NVWA controleert of de middelen in
de kast zĳn toegelaten maar ook certificeringsinstanties als MPS. Controle van toelatingen kan via de website van het College
voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) of door een
adviseur. Kĳk niet alleen naar de toelating
maar ook naar wĳzigingen van het wettelĳk gebruiksvoorschrift. Op het etiket van
middelen staat naast het toelatingsnummer (N-nummer) ook vaak een W-nummer.
Bĳ elke wĳziging van het etiket wordt het

W-nummer verhoogd. Bĳ wĳziging van het
etiket mag je het middel dikwĳls nog enige
tĳd volgens het oude etiket opgebruiken.
Dit is terug te vinden op de website van het
CTGB. Als deze opgebruiktermĳn is verlopen, moet je het nieuwe etiket bĳ het middel bewaren en mag je het middel alleen
volgens het nieuwe etiket toepassen.

Onkruid
In de vollegrondsteelt van Aconitum, Astilbe, Hosta en pioenroos kan Stomp 400 SC
voor opkomst worden ingezet. In andere
vaste planten heeft dit middel geen toelating. Stomp is een bodemherbicide met een
geringe contactwerking en is werkzaam
tegen grassen als duist, windhalm, straatgras en hanenpoot en diverse tweezaadlobbige akkeronkruiden, met uitzondering
van korenbloem, knopkruid, klein kruiskruis en wikkesoorten.
In het verleden werd Stomp soms gecombineerd met Dual Gold om een bredere werking te krĳgen. Dual Gold is toegelaten in
vaste planten voor opkomst en bestrijdt
vooral hanenpoot en andere eenjarige grassen. Maar om het grondwater te beschermen is de toepassing van dit middel op
zandgronden tegenwoordig verboden.
Daarom is deze toepassing op de meeste
vasteplantenpercelen niet meer toegestaan,
tenzĳ het organischestofgehalte hoger is.
Wilt u weten of Dual Gold mag op uw perceel, kĳk dan op www.zandzoeker.nl.

Lupinus
Voetrot
Lupinus is gevoelig voor de schimmelziekte Colletotrichum. Op bladeren ontstaan
donkere vlekjes en bĳna altĳd wordt ook
de stengel aangetast, waardoor planten
wegvallen. Het probleem ontstaat vooral
onder vochtige omstandigheden en bĳ een
zeer zacht gewas. Door de zachte wintermaanden zĳn er extra problemen, omdat
het donker, vochtig en redelĳk warm was.
Gewassen zĳn zachter en het klimaat was
gunstig voor schimmels. Voldoende afharden en luchten helpt een aantasting te
onderdrukken. Bĳ problemen kan worden
gecorrigeerd met een bespuiting met bijvoorbeeld Switch of Mirage Plus.
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VASTE PLANTEN – BOLLEN – KNOLLEN – BLOEMEN – ALGEMEEN
Saxifraga
Bladluis
Op Saxifraga en andere jonge vaste planten kan al vroeg de eerste bladluis worden waargenomen. Voer indien nodig een
bespuiting uit met bijvoorbeeld Teppeki,
Sivanto Prime, Gazelle of Calypso. Voor
Pediment (voorheen Pirimor) is het veelal
nog te koud. Dit middel werkt snel en goed
bij warmer weer en minder goed bij koud
weer in het voorjaar. Houd bij de middelenkeuze ook rekening met eisen van afnemers. Een aantal afnemers wil geen neonicotinoïden op planten. Gazelle en Calypso
behoren tot deze groep.

Lelie
Ontsmetten plantgoed
Ontsmetten heeft tot doel onder meer
Fusarium, Cylindrocarpon, woekerziek en
Penicillium tegen te gaan. Maak een ontsmettingsbad 24 uur voor het gebruik aan.
Ontsmet in een van deze combinaties:
• 0,5% captan + 0,3% prochloraz (o.a. Sportak en mirage Elan) + 1% Topsin M vlb.
• 1,5% Securo + 0,2% prochloraz + 1% Topsin M vlb.
Opmerkingen:
• De eerste combinatie is het goedkoopst.
• D e tweede combinatie biedt de beste
bescherming tegen Penicillium, ook na
de oogst.
• Bij Aziatische hybriden kan prochloraz
enige groeiremming veroorzaken als de
bollen indrogen.
• De concentratie van Sportak EW of Mirage Elan neemt tijdens het ontsmetten af.
Vul deze middelen aan met 1,25 keer de
uitgangsconcentratie. Prochloraz is de
werkzame stof van Mirage Elan en Sportak EW.
• Topsin M bestrijdt Fusarium niet altijd
evengoed in verband met resistentie.
• Vervang bij zware Fusariumaantasting
prochloraz door 0,2% Rudis of 1% Pitcher. Vul Rudis en Pitcher bij met 1,25
keer de uitgangsconcentratie.
• Voeg bij problemen met mijten 0,078%
Apollo toe aan het bad.
• Voeg bij problemen met wortellesieaaltje
0,09% Velum Prime toe.
• L et op dat de ontsmette bollen niet te
sterk uitdrogen, omdat dit de kans op
schade door prochloraz vergroot.

Rhizoctonia solani
Rhizoctonia solani zorgt op veel percelen
voor uitval. Vooral op de dekzandgronden
in het oosten van ons land neemt dit soms
ernstige vormen aan in de teelt van kleine maten en schub van Oriëntals. De aantasting komt vooral voor als in het bouwplan veelvuldig maïs en bieten voorkomen.
Gebruik op dergelijke gronden 6 liter
Amistar of Mirador. Pas het middel vlak
voor het planten toe en werk het goed door

de bovenste 10-15 cm grond. Een slechte
structuur bevordert de kans op aantasting.

Plant op verdachte grond geen schubben
en kleine maten van Oriëntals. Op dekzandgronden werken Monarch en Rizolex niet in verband met afbraak door het
bodemleven

Stuifdek aanbrengen
Op lichte zandgrond is het noodzakelijk
om een stuifdek aan te brengen. Dit voorkomt dat het zand met eventueel toegepaste onkruidbestrijdingsmiddelen bij de
buren terechtkomt. Gebruik hiervoor stro
of papiercellulose.
Advies:
• O p Texel en veenkoloniaal gebied mag
nog drijfmest gebruikt worden vanaf 1
maart tot en met 31 mei. Drijfmest hoeft
in die periode niet emissiearm te worden
gebruikt zodat het als stuifbestrijding
kan worden toegepast.
• Door circa 4 ton stro in te rijden blijft de
grond goed stuifvrij.
• Gebruik van papiercellulose 2 ton opgelost in 15 tot 25 m3 water. Papiercellulose is met de giertank te verspreiden. Veelal is het loonwerk. Maak goede afspraken
met de loonwerker over de oppervlakte
en het tijdstip dat de grond bedekt moet
worden.
• Houd voor noodgevallen NoDust op voorraad, zodat in gegrepen kan worden wanneer het dreigt te gaan stuiven. Gebruik
800-1.200 L/ha NoDust via de veldspuit.
Hiermee geeft men tevens magnesium
en zwavel mee.

Onkruidbestrijding
Spuit vóór opkomst op een bezakte grond
4-5 l Chloor IPC + 1,5 l/ha Dual Gold (niet
meer toegelaten op zandgronden) of 2,5 l
Fresco en daarna 4 l Stomp op een vochtige grond. Een andere optie is 2 l Stomp
en 3,5 l Wing P per ha. Voeg als er klein
onkruid staat voor opkomst 3 l glyfosaat
360 g/l (o.a. Roundup) toe.

Tulp
Selectie op TBV-virus
Bij een aantal cultivars zijn de virusbeelden
nu duidelijk te zien:
• Een onderbroken paarsrode verkleuring
van de randen van met name de buiten-

ste bladeren is nu goed zichtbaar. De
paarsverkleuring kan geheel of gedeeltelijk verdwijnen bij de verdere groei van de
plant. Bij viruszieke planten verdwijnt de
paarse kleur langzamer dan bij de gezonde planten.
• L icht- en donkergroene banen en strepen waarbij soms ook nog ‘donkergroene
eilandjes’ op het blad zichtbaar zijn.
• Later zijn ook op de stelen lichte en donker groene banen te zien en de stamper
kan wit verkleuren.
• Selectie zorgt ervoor dat infectiebronnen
verdwijnen voordat luizen deze kunnen
verspreiden.

Bewaring afgebroeide bollen
Afgebroeide tulpenbollen kunnen geschikt
zijn voor de productie van plantgoed. De
bewaring en teelt van afgebroeide bollen is
vooral interessant bij moeilijk verklisterende en/of goed in de markt liggende cultivars. De bewaring en teelt van afgebroeide
bollen geven nogal eens wisselende resultaten. Het tijdstip van de afbroei en de
gebruikte cultivar spelen een rol in de uiteindelijke groei. Hoe later in het broeiseizoen de bollen zijn afgebroeid, hoe beter
het resultaat. Meestal geven zeer vroeg
gebroeide bollen (november/december) een
slechte opbrengst. Bollen die op de kist blijven staan, geven grotere bolletjes die ook
beter in de huid zitten. Een koele vochtige
bewaring geeft de beste groei in het volgende seizoen.
Bewaar in een vorstvrije ruimte tussen 5
en 9°C. Deze bewaring voortzetten tot in
mei. Haal eind mei de afgebroeide bollen
uit de bewaring en schoon de bollen op. De
oude huiden zijn vaak verdroogd en zitten
als een harde schil om de nieuw gevormde
bollen heen. Haal de bollen door een schoningsmachine of ontklisteraar om losse vellen kwijt te raken. Bij de koude bewaring
in palletkisten is het belangrijk dat regelmatig een korte tijd (ongeveer tien minuten per uur) lucht door de kisten wordt
geblazen. Door een curver of leliekrat op
de kop in de kist te zetten kan een stortpit
worden voorkomen.
Verder bewaren bij 20°C. Als het normale
plantgoed binnen is kan het afgebroeide
materiaal bij dezelfde temperaturen worden bewaard.
De oude bollen zijn een broedplaats voor
mijten. Bestrijding kan door een dompelbehandeling met Vertimec Gold en/of Apollo uit te voeren. Een mogelijkheid om de
aantasting te bestrijden zonder chemische
middelen is tijdens de bewaring een heetstookbehandeling uit te voeren. In feite
moet met de toepassing van spirotetramat
(Movento en Batavia) op het veld voldoende
bestrijding worden verkregen in de reguliere bewaring van het gangbare plantgoed.
Bij veel wortelontwikkeling, bijvoorbeeld
bij eb-vloedsystemen, moeten de bollen
voor een goede bewaring zoveel mogelijk
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Iris
Selectie op grijsvirus
Het door de luizen overgebrachte grijsvirus vertoont meteen na de opkomst lichtgroene tot geelgroene strepen in het blad.
De lichtgekleurde strepen lopen door tot
onder de grond. Ook in het middelste blad
zijn de lichter gekleurde strepen goed te
zien. Vaak is het moeilijk het grijsvirus
van koubont te onderscheiden. De lichter
gekleurde strepen bij koubont lopen echter niet door tot in de grond, wat bij het
grijsvirus wel het geval is. Bij constatering van grijs is het raadzaam om te selecteren. Omdat het grijs al erg vroeg te zien
is, is het zaak ook vroeg met de selectie te
beginnen. Naast optrekken is ook chemische selectie met Roundup mogelijk. De
beste periode voor chemische selectie is
half april tot half mei. Daarvoor en daarna is het minder effectief. Pluk of snijd het
kruid van de plant weg en dien het middel toe in de kruidkoker. Neem de virusplanten mee naar een plaats waar ze geen
kwaad meer kunnen doen. Laat ze niet op
de kopakkers liggen!

Krokus
Selectie op het veld

Aaltjesziek
Aaltjeszieke planten zijn te herkennen aan:
• iets vroegere bloei dan de gezonde planten;
• iets geknepen stand, soms geen bloem en
vaak korter blad met dorre punten.
Snij bij twijfel de oude knollen horizontaal
door. Indien er sprake is van aaltjesziek,
vertoont de oude knol een bruine stervormige verkleuring. Nieuwe knolletjes vertonen nog geen symptomen. Neem bij twijfel
contact op met Delphy. Kook aaltjeszieke
partijen binnen 10-12 dagen na de oogst.
Het koken valt op een tijdstip dat het erg
druk is op het bedrijf. Maak dus een planning. Later koken dan 10-12 dagen na het
rooien geeft een mindere goede bestrijding
van aaltjes.
Virus
De verschillende virusziekten zijn:
• Grijs (irisgrijsvirus): de bloemen zijn vlekkerig en streperig en meestal misvormd
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en geknepen. Enkele weken na de bloei
wordt vanuit de bladbasis een licht- en
donkergroene tekening zichtbaar. Deze
tekening is vooral in soortkrokus zichtbaar.
• Mozaïek (bonescherpmozaïekvirus): na de
bloei ontwikkelt zich een licht- en donkergroene mozaïektekening op de bladeren. Deze is vooral in ‘Grote Gele’ zichtbaar.
• R atelvirus is te herkennen aan de gele
streepjes, vlekjes of kringetjes op het blad
en soms ook aan gekartelde bladranden.
Ratel is vooral na de bloei duidelijk zichtbaar. De bloemen kunnen ook vlekkerig
of streperig zijn.
Dieven
Verwijder deze spichtige en bossige planten met knol en al. Bij onvoldoende selectie gaat de uitbreiding van dieven snel en
daalt de opbrengst aan leverbaar.

Anemone coronaria
Grond en groeiplaats voor pittenteelt
De teelt van ‘wol’ tot ‘pitten’ slaagt het beste op zavel- en lichte kleigronden (tot circa 15% lutum). Deze gronden zijn slempgevoelig. Slemp veroorzaakt verstikking
van de kiemplantjes, waardoor ze uiteindelijk ten gronde gaan door een Phytophthora-aantasting. Teel dus op land met
een goede weerstand tegen slemp (oud
grasland). Doordat het gewas niet tegen
droogte kan, moet de grond goed opdrachtig zijn. Behalve de grondsoort is ook de
groeiplaats belangrijk. Zover nu bekend
gaan virusziekten niet met het zaad over.
Om virusoverdracht te voorkomen niet in
de buurt zaaien van:
• oudere partijen (pitten en knopen) waarin
virusziekten kunnen voorkomen;
• ranonkels (hebben dezelfde virusziekten
als anemonen);
• gewassen waarop veel luizen voorkomen,
zoals boomsingels, laanbomen, spoorbermen en graan.

Warmwaterbehandeling tegen krulblad
De schimmel Colletotrichum acutatum, die
krulbladziekte veroorzaakt, is een agressieve schimmel. De warmwaterbehandeling
van de pitten is een goede bestrijdingsmethode.
Om ziektevrij zaad te oogsten moet aandacht worden besteed aan de gezondheid
van het uitgangsmateriaal. Gebruik bij
voorkeur pitten die ongeveer 16 maanden
(overjarig) zijn bewaard. In deze pitten is de
schimmel minder vitaal dan in pitten van
nieuwere oogst. De mogelijkheid van volledige bestrijding van de schimmel is daardoor groter. Kook de pitten in de tweede
helft van maart gedurende 1,5 uur in water
van 47,5°C of gedurende 1 uur in water van
50°C. Ontsmet na de warmwaterbehandeling de pitten gedurende 2 uur in 1,5% cap-

tan 500 g/l + 1% Topsin M 500 g/l. Meng
daarna de pitten met vochtig vermiculite
(1 liter water op 5 liter vermiculite). Voor
ongeveer 1.000 pitten is 5 tot 6 liter vermiculite nodig. Bewaar de pitten in plastic
gedurende vier dagen bij 20°C. De warmwaterbehandeling en het inpakken moet
op dezelfde dag gebeuren; de pitten mogen
niet uitdrogen. Bewaar de pitten tot planten in het vermiculite bij 2 tot 5°C.
Wanneer de pitten op een perceel worden
geplant dat mogelijk besmet is met Rhizoctonia solani, dan is het verstandig om
de 1,5% captan in het bad te vervangen
door 1,5% Securo en 0,5% captan.

Gladiool
Bodeminsecten
Bladeren, ondergrondse delen en stengels
kunnen grote gaten vertonen of kunnen
volledig weggevreten zijn. Deze aantastingen worden dikwijls veroorzaakt door
aardrupsen, emelten of ritnaalden. Emelten en ritnaalden komen vooral voor op
gescheurd grasland. Op permanent bouwland komen ze over het algemeen veel minder voor. Vooral perceelsranden zijn verdacht. Werk op verdachte percelen volvelds
26 kg Mocap 15 G (opgebruiktermijn 21-032020) per ha voor het planten goed door de
grond. Bij een toepassing in de veur is twee
derde van de dosering voldoende.
Als de grond behandeld is met metam-natrium, is geen aanvullende behandeling
tegen bodeminsecten noodzakelijk.

Bloementeelt onder plastic
Het is mogelijk om gladiolenbloemen te
verkrijgen tussen de oogst uit de koude kas
en de oogst van buiten.
Werkwijze:
• D ek de knollen na het planten af met
plastic van 0,05-0,07 mm, al of niet met
gaatjes. De bloei is twee weken eerder.
• Gebruik alleen vroege cultivars. Cultivars
met veel zijspruiten zijn minder geschikt.
• G ebruik de ziftmaat 12/op. Kleinere
maten bloeien later.
• Plant tot 5.000 stuks per 100 m2 op een
diepte van 5 tot 8 cm. De planttijd van
half maart heeft in dit geval de voorkeur. Als de knollen voor het planten een
behandeling van minimaal vier weken
20°C hebben gekregen, ontwikkelen de
spruiten zich sneller.
• L aat het dichte plastic liggen tot het
gewas 20 tot 25 cm hoog is. Dit stadium
zal veelal half mei worden bereikt. Plastic
met gaatjes moet blijven liggen tot begin
juni om voldoende vervroeging te realiseren. Tevens wordt daarbij het risico van
nachtvorstschade beperkt. Acryldoek is
gezien de ervaringen minder geschikt om
mee af te dekken.
• Verwijder het plastic tijdens een periode met bewolkt weer, zodat het gewas de
gelegenheid krijgt om af te harden.
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• Houd er rekening mee dat deze teelt niet
zonder risico is. Gewas dat onder plastic opgroeit, is extra gevoelig voor nachtvorst, vooral als nachtvorst optreedt
direct nadat het plastic is verwijderd.

Knolontsmetting kleinbloemige
Bij kleinbloemige gladiolen komt zowel
onder glas als buiten regelmatig Fusarium voor. Ontsmet de knollen vlak voor het
planten 5 tot 15 minuten in 0,5% captan
500 g/l + 1% Collis + 0,4% prochloraz 450
g/l (onder meer Sportak, Mirage Elan).
Opmerkingen:
• Zoek voor het ontsmetten de zieke knollen uit.
• Houd het bad constant in beweging met
een pomp om uitzakken van de middelen
te voorkomen.
• Vul captan en Collis aan met de uitgangsconcentratie en prochloraz met
1,25 maal de uitgangsconcentratie.
• Voeg prochloraz als laatste aan het bad
toe om een goede oplossing te krijgen.

Iris
Stinkend zachtrot (Erwinia)
In de komende periode worden veel bollen
onder glas geplant. Met het stijgen van de
grondtemperatuur neemt de kans op ‘stinkend zachtrot’ toe. De bacterie Erwinia veroorzaakt deze ziekte. De ziekte verspreidt
zich snel bij warm weer en vooral onder
vochtige omstandigheden. Vooral ‘Blue
Magic’ is gevoelig.
Advies:
• Plant de bollen niet tijdens veel zoninstraling en trek eventueel het scherm
dicht.
• Geef de bollen direct na het planten goed
water. Stel de volgende gift zo lang mogelijk uit. Beregen bij sneldrogend weer, bij
voorkeur ‘s morgens.
• Werk geen loof van voorteelten in de
grond.
• Plant in losse, vochtige grond.
• Beschadig eventuele wortels bij het planten zo min mogelijk.
• Lucht de kas goed.
• Z org voor luchtcirculatie tussen het
gewas.
• Gebruik geen besmet slootwater.
• Ontsmet vlak voor het planten.

Narcis
Bewaring bloemen
Voldoende rijp geoogste en niet te lang
bewaarde narcissen zorgen voor een goede
kwaliteit bij de consument. Oogst de narcissen met een volgroeide knop. Bewaar de
narcissen zo kort mogelijk in de koelcel.
De bewaartemperatuur is 1 tot 2°C. Voorkom dat de bloemen tijdens de bewaring
uitdrogen.

Lelie
Nu al krijten?
Nu al een krijtscherm op de kas aanbrengen om de instraling te beperken, is te
vroeg. Gezien de daglengte in maart is bij
donker weer het risico van bloemknopverdroging groot bij gevoelige Aziatische en
LA-hybriden. Het weer kan in maart nog
bijzonder wisselend zijn. Bij mooi weer
daarom geen krijtscherm aanbrengen. Er
kan ook voor gekozen worden om nu al de
helft van het krijtdek te laten aanbrengen.
De loonwerkers hebben nu genoeg tijd. In
april of mei kan de andere helft van het
krijtdek worden aangebracht.
Beweegbare scherminstallaties bieden
meer mogelijkheden. Bij sterke instraling
boven 400 W kan gemakkelijk het scherm
voor een groot deel dicht, vooral als de
temperatuur boven 25°C komt. Wees er
echter voorzichtig mee, omdat de kans op
een zwak gewas en bloemknopverdroging
nog aanwezig is, vooral bij gewassen waarvan de knoppen al goed zichtbaar zijn (0,51 cm). Bij mooi weer met sterke instraling
kan de scherminstallatie dan goed worden gebruikt. Met de huidige schermen
kan al gauw tot 50% aan energie worden
bespaard.

Kwaliteit
Om de afzet van leliebloemen te bevorderen moet de consument een goed product
in huis krijgen. Hiervoor zijn de volgende
punten van belang:
• S nij de lelies voldoende rijp, de eerste
knop moet beginnen te kleuren.
• Voorkom uitdroging door de takken binnen een uur op water te zetten.
• Zet de lelies zo snel mogelijk, nadat ze
voldoende vocht hebben opgenomen, in
de koelcel.
• Ontblader de stelen minimaal 10 cm van
onderen, zodat er geen blad in het water
komt.
• Bewaar de lelies tijdens het weekend bij
± 2°C.
• Behandel Aziaten en LA’s voor.

Gewasbescherming
Veilig werken
Gewasbeschermingsmiddelen spuiten
moet zorgvuldig gebeuren. Het gaat hierbij zowel om de bescherming van degene die spuit, als om de bescherming van
anderen die daarna in het gewas komen.
Hiervoor is een aantal maatregelen te treffen. Bij het klaarmaken van de spuitvloeistof is beschermende kleding, zoals handschoenen, laarzen en een volgelaatsmasker,
noodzakelijk. Huidcontact met en het inademen van de gebruikte middelen is daarmee te voorkomen. Als ondernemer bent u
verplicht erop toe te zien, dat werknemers
die bespuitingen uitvoeren, de beschermende kleding óók dragen.

Bodem/Bemesting
Goed stomen

Het effect van stomen op de grond wordt
bepaald door de grondsoort en structuur,
de grondbewerking en de vochttoestand/
grondwaterstand.
Alleen in een grond met een goede structuur (zonder dichte lagen) zal de stoom
in de grond zich ook goed horizontaal en
gelijkmatig verplaatsen en dan ook effectief zijn. Veengronden zijn moeilijk te stomen.
Een goede grondbewerking voor het stomen bestaat uit spitfrezen of spitten.
Gewoon frezen maakt de grond te fijn.
In een droge grond is de effectieve diepte
van het stomen groter. De stoom, die de
grond indringt condenseert door de sterke af koeling. Wanneer de grond al verzadigd is met water, kan de stoom niet verder
de grond indringen. Een voldoende diepe
grondwaterstand (80 à 100 cm) is noodzakelijk.
Door het verhitten van de grond wordt
een gedeelte van de in de grond aanwezige mangaanoxiden omgezet in gemakkelijk
opneembaar mangaan. Bij een lage pH van
de grond wordt de mangaanopname door
de plant vergroot, zodat mangaanvergiftiging op kan treden.

Techniek
Reinigen heaters en ventilatoren
Bij het meten van de luchtopbrengst van
heaters wordt regelmatig geconstateerd dat
de heaters en ventilatoren vuil zijn. Dit vermindert de luchtopbrengst. Maak roosters
van heaters en ventilatoren die vervuild
zijn schoon met een industriële ontvetter.
Breng het middel, af hankelijk van de vervuiling, onverdund of verdund, bijvoorbeeld met een plantenspuit aan en laat het
enkele minuten inwerken. Reinig de ventilator vervolgens voorzichtig met schoon
water. Maak ook het rooster dat buiten
voor de luchtinlaat zit schoon. Vaak zit dit
vol met vliegen. Vervang eventueel tripsgaas voor de luchtinlaat jaarlijks voor het
bewaarseizoen start. Het reinigingswater
mag niet in het oppervlaktewater terecht28 februari 2020
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