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Algemeen vaste planten
Aaltjes
Controleer gerooide planten bĳ de verwerking goed op aaltjes. Bij het waarnemen
van aaltjes is het verstandig te noteren op
welke plekken van uw perceel het aangetaste plantmateriaal is gerooid. Daar zullen immers ook aaltjes in de grond aanwezig zijn. Wordt hier in het voorjaar weer
nieuw plantmateriaal geplant, dan kan dit
ook worden besmet. Zo kan een aaltjesaantasting op een bedrĳf flink uitbreiden. Laat
deze plekken bemonsteren op aaltjes en
neem de juiste maatregelen. Een nauwkeurige bemonstering is belangrĳk omdat aaltjes onregelmatig verdeeld voorkomen op
een perceel. Houd verder aangetast plantmateriaal apart van aaltjesvrĳe partĳen om
verspreiding te voorkomen.

Vervallen herbiciden
De opgebruiktermĳn van Basta, Finale en
andere herbiciden op basis van de werkzame stof glufosinaat-ammonium is vervallen. De middelen mogen niet meer worden
toegepast. Restanten moeten worden ingeleverd bij een KCA-depot of een hiervoor
gespecialiseerd bedrĳf. Ook de opgebruiktermĳn van Reglone en Mission is vervallen.

Calcium en Klei-humuscomplex (CEC)
Bekijk op uw vollegrondsmonster de
beschikbaarheid aan calcium voor de plant
en de hoeveelheid calcium die is gebonden
aan het klei-humuscomplex (CEC). CEC
staat voor Cation Exchange Capacity. Dit
is het vermogen van de grond om voedingstoffen als calcium, magnesium en andere en kationen te binden en weer vrij te
geven als het gewas erom vraagt. De CEC
is daarmee een goede maat voor de bodemvruchtbaarheid. De CEC en de juiste onderlinge verhouding tussen de verschillende
kationen is ook van invloed op de potentiële structuur. Dit wordt weergegeven in
de structuurdriehoek op het monster. Calcium zorgt voor voldoende binding van
bodemdeeltje maar ook voor voldoende
onderlinge afstand. Bĳ te weinig calcium is
bĳmesten nodig met kalk of bĳvoorbeeld
gips. Gips is geen kalkmeststof (dus geen
pH-effect) maar bevat calciumsulfaat en
kan wordt ingezet om de Ca-bezetting aan
het complex te verhogen. Let wel op. De
potentiële structuur is geen garantie tegen
structuurschade; zware machines en natte omstandigheden kunnen de echte structuur vernielen.

Zwavel
Op bemestingsanalyses voor de vollegrond
staat soms een adviesgift voor zwavel vermeld. Omdat dierlijke mest en veel kali-,
fosfaat- en magnesiummeststoffen al voldoende zwavel bevatten, is het vrijwel
nooit nodig om specifiek extra zwavel te
strooien.

Veiligheid
Let bij het klaarmaken van spuitvloeistof en spuitwerkzaamheden op de veiligheid van uzelf en van medewerkers. Lees
voor gebruik de veiligheidsmaatregelen
op het etiket. Gebruik de juiste beschermingsmaatregelen zoals beschermende kleding en handschoenen en een masker met een goed werkend filter. Voor de
meeste gewasbeschermingsmiddelen is dat
een bruine filterbus voorzien van de code
A2P3. Start het seizoen met een nieuw filter en vervang het filter in ieder geval eenmaal per maand en bij intensief gebruik
na 8 uur. Kies voor spuitapparatuur waarmee de kans op directe blootstelling zo
klein mogelĳk is. Een veldspuit heeft daarmee de voorkeur boven handmatige toepassing met motorvatspuit of rugspuit.
Ook omdat de tĳd die u bezig bent (blootstelling) met gewasbeschermingsmiddelen korter is. Beperk drift niet alleen voor
het milieu maar ook voor uzelf als toepasser. Hoe meer spuitvloeistof opwaait, hoe
meer blootstelling. Bij grotere bedrijven
is taakroulatie van spuitwerkzaamheden
een aandachtspunt om het aantal uren
blootstelling te beperken. Neem voldoende wachttĳd in acht na een bespuiting. De
wachttijden voor werkzaamheden in het
gewas en eisen betreffende het herbetreden kunnen per middel verschillen.

Zaai- en stekmedium
Gebruik voldoende luchtig zaai- en stekmedium maar stem de kwaliteit af op
de omstandigheden op uw bedrijf. Luchtig stekmedium geeft minder kans op
rot, maar droogt ook sneller uit. Het aantal gaten per tray is bepalend voor het
mengsel: bij een 28-gaats tray kan er bijvoorbeeld een luchtiger mengsel worden
gebruikt dan een 160-gaats tray. Verder is
van belang of gewassen snel of langzaam
bewortelen. Bepaal in overleg met uw adviseur welk mengsel het best pas bij uw
omstandigheden.

Delphinium
Aangieten
Delphinium voor de snij heeft vaak last
van voetrot. Start daarom rond half februari tot begin maart met een aangietbehandeling met Rizolex. Doe dit eventueel pleksgewĳs om het bodemleven zo min mogelĳk
te belasten.

Dicentra
Vermeerdering
Dicentra kan door scheuren en stekken
worden vermeerderd. Nadeel van scheuren
is de kans op verspreiding van aaltjes. Bĳ
het stekken van ondergrondse stengeldelen
is deze kans kleiner.
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VASTE PLANTEN – BOLLEN – KNOLLEN – BLOEMEN – ALGEMEEN
Salvia
Warmwaterbehandeling
Salvia nemorosa ‘Ostfriesland’ redelijk
bestand tegen een warmwaterbehandeling. Bij S. nemorosa ‘Mainacht’ en ‘Plumosa’ zijn in het verleden minder goede
ervaringen opgedaan met een warmwaterbehandeling.

Lelie
Behandelde schubben planten
Plant schubben die een temperatuurbehandeling hebben gehad bij voorkeur vóór half
april. Plant in de kustprovincies vanaf eind
februari en in het zuiden en oosten van
het land begin april in verband met kans
op nachtvorstschade. Planten voor een goede opbrengst kan als de schubben voldoende kou hebben gehad. Aziatische hybriden
hebben acht weken kou nodig, Longif lorums drie weken en Oriëntal-hybriden
negen tot twaalf weken. De kou heeft een
grote invloed op de uiteindelijke opbrengst.
De kou kan in de koelcel (2 tot 5°C) of in
de grond worden gegeven. Ook een combinatie van beide is mogelijk. De combinatie geeft de mogelijkheid om de schubben
zo vroeg mogelijk te planten. Voorwaarde is dat de warmtebehandeling en de
vier weken 17°C vóór 15 februari zijn voltooid. Dit lukt zowel bij Aziatische hybriden, Longiflorums als LA’s. Als de warmtebehandeling later is afgelopen, is het beter
om de kou volledig in de koelcel te geven
en pas na afloop ervan te planten. Als toch
direct wordt geplant, is de kans groot dat
de grondtemperatuur niet lang genoeg
voldoende laag blijft. Hierdoor komen de
schubben erg laat, traag en ongelijk op.
Plant de schubben circa 5 cm diep.

Plantgoed planten

De beste planttijd voor lelies is in het westen van Nederland de maand maart. In
het zuiden en oosten van het land is april
beter. Eerder planten geeft een vroege
opkomst en meer kans op nachtvorstschade, vooral in het oosten en het zuiden van
het land. Later planten dan maart/april
geeft opbrengstvermindering. Vanzelfsprekend moet de conditie van de grond goed
zijn.

De beste plantdiepte voor plantgoed is 8
tot 10 cm losse grond op de bollen. Dieper planten kost opbrengst aan leverbaar. Ondieper planten geeft wel meer
opbrengst, maar daar staat tegenover dat
de stengelbollen fijner zijn en er meer kans
is op schade door bemesting en onkruidbestrijdingsmiddelen. De bollen zijn tevens
gevoeliger voor droogte. Bij de oogst zijn
er meer problemen bij het stelen trekken
en is er vanwege een hoge temperatuur op
bolniveau meer kans op doorwas.
Om een goede verdeling van de bollen te
krijgen, is het van belang niet te hard te rijden. Door het ‘shaven’ van de wortels rollen de bollen gemakkelijker, waardoor het
plantbeeld ook regelmatiger is. Voorkom
dat de bollen op ‘dotjes’ worden geplant.
Dit kost opbrengst en levert geen mooie
ronde bollen op. De plantcapaciteit wordt
sterk beïnvloed door de organisatie rondom het planten.

Planten en vuurbestrijding
Er zijn f linke verschillen in gevoeligheid
voor vuur binnen de verschillende groepen
lelies. Door hiermee rekening te houden
in het plantschema, liggen er mogelijkheden om de vuurbestrijding efficiënter uit
te voeren. Plant vuurgevoelige cultivars
zoveel mogelijk bij elkaar. Maak wanneer
dit mogelijk is, een plantschema waarbij vuurgevoelige cultivars op één kavel
komen te staan en minder gevoelige cultivars op een ander perceel. Gebruik Oriëntals eventueel als afscheiding. Dicht
geplante lelies lopen gemakkelijker in het
vuur dan lelies die wat ruimer staan.

Ontsmetten schubben
Ontsmet cultivars in een van de volgende
combinaties:
• 0 ,5% captan 500 g/l + 0,3% prochloraz
450 g/l (o.a. Sportak/Mirage Elan) + 1%
Topsin M.
• 1,5% Securo + 0,2% prochloraz 450 g/l +
1% Topsin M.
Opmerkingen:
• M aak een ontsmettingsbak 24 uur van
tevoren aan.
• Houd het bad goed in beweging.
• Het eerste bad is het goedkoopst.
• Voeg middelen op basis van prochloraz of
Rudis als laatste toe aan het bad om een
goede oplossing te krijgen.
• Vul het bad regelmatig bij en gebruik dan
1,25 keer de uitgangsconcentratie van
prochloraz.
• Topsin M bestrijdt Fusarium niet altijd
evengoed in verband met resistentie.
• Bij Fusarium-problemen kan 0,2% Rudis
of 1% Pitcher in plaats van prochloraz
overwogen worden, Rudis is wel iets
scherper dan prochloraz. Rudis en Pitcher aanvullen met 1,25 maal de uitgangsconcentratie.
• Voeg bij problemen met bollenmijten
0,078% Apollo aan het bad toe

Plantdichtheid Aziaten & LA’s
De ene lelie groeit beter bij een hogere
plantdichtheid dan de andere. Let daarom
op de volgende zaken:
• Plant vuurgevoelige rassen bij voorkeur
niet te dicht. Hoe dichter geplant des te
meer kans op vuur.
• Plant op humusarme zandgronden dichter dan op humushoudend zand, zavelen kleigronden.
• Plant cultivars, waarvan de prijs per maat
weinig verschilt, dichter dan cultivars
waar tussen de maten grote verschillen
zitten.
• Hoe dichter men plant, des te minder is
de kans op virusverspreiding, doorwas en
onkruid.
• De plantdikte beïnvloedt de maat van de
te oogsten bollen.
• Plant op 1,80 meter 3% meer plantgoed.
Uit het opbrengstonderzoek is gebleken dat
een goede maatsortering extra geld oplevert.
Plantdichtheid adviezen
eenjarige teelt

Aantal stuks per ha
1,50 m spoorbreedte

8-10 cm
6-8 cm
4-6 cm (leverbare teelt)

700.000
1.000.000
1.000.000

4-6 cm (plantgoed teelt)

1.400.000

Plantdichtheid schubben
Voor een goede groei van de bolletjes op
schub is een plantdichtheid van circa 2.500
bolletjes per roe bij Oriëntals en circa 4.000
bolletjes bij Aziaten, LA-hybriden en Longiflorums de gewenste hoeveelheid. Hoeveel schubben dit zijn, hangt af van het
aantal bolletjes dat zich op een schub heeft
gevormd. Hanteer een plantdichtheid van
schub van circa 2.000 bolletjes per roe. Tel
eerst een monster schubben, en bepaal
aan de hand van het aantal bolletjes dat
er gemiddeld op zit, hoeveel schubben er
per roe moeten worden geplant. Een grove maat die nogal eens gehanteerd wordt is
één gaasbak of leliekrat per roe.

Goed plantwerk levert geld op
Behalve de plantdichtheid zijn ook een
gelijke plantdiepte en gelijkmatig planten
belangrijk. Snel planten is niet zo’n kunst,
maar het komt de verdeling beslist niet ten
goede. Vaak komen er dan een aantal bolletjes dicht bij elkaar te liggen (‘dotjes’),
waarvan de groei minder is dan van ‘losliggende’ bolletjes. Ook bij de oogst zijn dergelijke ‘dotjes’ moeilijk te verwerken. Bij
de vierregelteelt moet de plantveur zeker
15 cm zijn en bij een vijfregelteelt 10-12
cm. Wanneer op 1,50 m wordt geplant, ga
dan niet verder dan één meter bedbreedte.
Plant de zijkanten van het bed wel 10-15%
dikker om een gelijkmatige groei van de
bollen over het hele bed te realiseren.
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T E E L TA D V I E S
Hyacint

spuiten met bovengenoemd middelen.

Tulp

Virus
Viruszieke planten kunnen gezonde planten ziek maken door overdracht via luizen. Naast blad of steelverkleuring is er
ook sprake van een behoorlijke opbrengstvermindering door deze ziekte. Zieke planten groeien 10-15% minder dan gezonde planten. Voor een goede oogst is een
gezond gewas noodzakelijk. Gebruik daarom zo gezond mogelijk uitgangsmateriaal en selecteer het opgeplante materiaal
nauwkeurig. Plant uw gezonde bollen niet
in de buurt van aangetaste partijen. Vliegende luizen kunnen het virus gemakkelijk
10 meter verder overbrengen. Verwijder de
zieke planten zo vroeg mogelijk in het seizoen en zorg dat de luizen de zieke planten
niet kunnen aanprikken. Begin met spuiten tegen virusverspreiding wanneer vanaf half april warme dagen verwacht worden en ga door met spuiten zolang er nog
groene planten staan of tot tien dagen voor
het rooien.

Narcis
Vuurbestrijding
Voer tegen bladvlekkenziekte, Engels vuur
en smeul te velde enkele bespuitingen uit.
De bestrijding van Stagonosporopsis is een
aandachtspunt na het wegvallen van middelen als Allure. Deze schimmel is vooral
vroeg in het voorjaar actief. De volgende
bespuitingen hebben mogelijk een werking: 0,55 kg Folicur WG, 0,32 l Folicur SC,
0,6 l Luna Experience of 0,4 l Rudis per hectare. Let op: spuitfrequentie Folicur WG,
Folicur SC en Luna Experience maximaal
één keer per seizoen. Spuit kort voor de
bloei, tijdens de bloei en kort na de bloei.
Gebruik genoemde middelen in combinatie met een basismiddel als mancozeb. In
de Duin- en Bollenstreek heeft mancozeb
geen toelating. Combineer bovengenoemde
middelen dan met 0,5 kg Palladium of 1 l
Solofol per hectare. Solofol heeft een aantal restricties:
• O m zoogdieren te beschermen is toepassing in de teelt van bloembollen en
bloemknollen uitsluitend toegestaan
voordat een bodembedekking van maximaal 25% is bereikt.
• I n de teelt van bloembollen en bloemknollen zijn maximaal twee toepassingen
toegestaan.
Spuit de gevoelige cultivars ook na de bloei,
afhankelijk van de weersomstandigheden.
Spuit dan in een blok van drie bespuitingen met bijvoorbeeld 0,3 liter Luna Sensation. Spuit dit middel gecombineerd met
mancozeb (uitzondering is de Duin- en
Bollenstreek) of 0,5 kg Palladium per hectare. Engels vuur is alleen preventief te
bestrijden. Bij risico’s op een aantasting
van Engels vuur na de bloei, bijvoorbeeld
bij een periode van warm, vochtig weer en
zeker voor het strijken, één à twee keer
56

twee werkzame stoffen gebruik wordt
gemaakt.
• A ls specifiek middel heeft u de keuze
uit onder meer Kenbyo FL, Flint, Frupica, Rudis of Folicur. Gebruik voor een
bescherming van zeven dagen 0,4 l Kenbyo FL, 0,25 kg Flint, 0,3 l Luna Sensation, 0,25-0,4 l Rudis,0,32 l Folicur SC of
0,35 l Frupica (Fireblocker, Bombero).

Gladiool
Grondontsmetting

Vuurbestrijding
De sporen van vuur (Botrytis tulipae) verspreiden zich al vroeg in het voorjaar door
de lucht. Onder vochtige omstandigheden
kunnen ze onbeschermde tulpenplanten
al vanaf opkomst aantasten. Als vuistregel
geldt dat bij een bladlengte van ongeveer 5
cm begonnen wordt met de eerste bespuiting tegen vuur.
Voorkomen en bestrijden
• B espuitingen tegen grondvuur hebben
geen nut op percelen waar al langer dan
twee jaar geen tulpen hebben gestaan.
• Voorkom een vuuraantasting door stekers in het perceel en opslag van tulpen
op percelen in de buurt kort na opkomst
te verwijderen.
• Als u veel last heeft van stekers moet u
het gewas wekelijks beschermen met een
vuurbestrijdingsmiddel. Omdat u geen
infectiekans mag missen, moet u wekelijks spuiten.
• S puit af hankelijk van de groei en de
weersomstandigheden. Alleen als het
blad nat is, kan Botrytis de plant infecteren. Zorg dus dat u voor een regenachtige
periode spuit. Een vuurwaarschuwingssysteem is hierbij een belangrijk hulpmiddel.
• D oor hagel of nachtvorst ontstaan er
invalspoorten voor de vuurschimmel, een
bespuiting is dan noodzakelijk.
• Beperk het aantal middelen tot een basismiddel met een ander sterk middel om
hoge infectiekansen het hoofd te bieden.
• Spuit als basismiddel: 2 kg of 3 liter mancozeb of 1 kg Solofol per hectare voor
een beschermingsduur van zeven dagen.
Mancozeb is in de Zuidelijke bloembollenstreek niet toegelaten. Solofol mag
alleen tweemaal toegepast worden tot
25% bladbedekking is bereikt.
• Er zijn combinatiemiddelen voorhanden
zoals Palladium, Collis, Spirit, Phantom,
Luna Experience en Sensation. Een basismiddel is dan niet nodig omdat al van

De voorwaarden voor het toepassen van
Monam zijn aangepast (onder andere
minstens veertien dagen afdekplicht met
niet-doorlaatbaar plastic, maximaal 5 ha
te behandelen areaal per strook, minimaal
30 m bufferzone tussen behandelde stroken en/of kadastrale grens woningen). Het
gevolg van deze voorwaarden is dat natte
grondontsmetting voor de praktijk duurder
is geworden en minder makkelijk uitvoerbaar meer is.
Werking onder andere:
• Redelijk tegen droogrot.
• Matig tegen ratelvirus.
• Redelijk tegen kurkstip.
• Nevenwerking tegen zaadonkruiden.
Toepassing:
• G rondtemperatuur minimaal 7°C, bij
voorkeur 10°C tot 15°C op redelijke droge grond.
• O nder natte omstandigheden valt het
effect tegen.
• I n de praktijk wordt metam-natrium
vaak ingespit. Bij een voorjaarstoepassing
heeft dit de voorkeur.
Dosering:
• 300 l/ha.
De middelen werken het gunstigst in zaaiklare, goed aangerolde grond. Er mogen
geen harde lagen of kluiten in voorkomen.
Een algemene regel is dat de grond bij een
grondtemperatuur van 10°C of hoger 8-10
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. Na het injecteren is
voor akkerbouwgrond geen aparte grondbehandeling tegen bodeminsecten noodzakelijk. Bij gescheurd grasland is dit wel
noodzakelijk. Een grondontsmetting moet
van tevoren via mijnrvo.nl gemeld worden.
Een tuinkersproef is noodzakelijk om vast
te stellen of het middel uit de grond is.

Dahlia
Zwarte bladtoppen en ruwe stek
Onder te vochtige omstandigheden in de
oplegruimte kan de groei van de stekken
stagneren en krijgen de stekken zwarte bladtoppen of worden ruw. Bij zwarte
bladtoppen worden de topjes van de blade-

14 februari 2020

14 februari 2020
054-57 Teeltadvies 60.indd 56

10-02-20 10:08

VASTE PLANTEN – BOLLEN – KNOLLEN – BLOEMEN – ALGEMEEN
Pokken

ren voor het plukken plotseling glazig en
vervolgens zwart. Dit verschijnsel treedt
alleen op onder warme en zeer vochtige omstandigheden. Bij ruwe stek zijn de
blaadjes misvormd en is het oppervlak van
de stengel iets ruw en soms lichtbruin. De
stek ziet er propperig uit. Dit treedt vooral op in het begin van de stekperiode als de
opleggrond te nat en de luchtvochtigheid
te hoog is. Lucht de ruimte bij de eerste
verschijnselen en geef minder water.

Zacht en donker weer is ideaal voor het
optreden van pokken. Voorkom een aantasting door:
• Stekers en andere aangetaste planten zo
snel mogelijk te verwijderen.
• Het gewas droog te houden.
• S timuleer de verdamping en voorkom
daardoor een dood klimaat.
• Kort na het inhalen een keer te spuiten
met een vuurbestrijdingsmiddel.

Iris

Gewasbescherming

Aanvoerstadium en sierwaarde
Het oogststadium speelt een belangrijke rol
bij het openkomen van de irisbloemen op
de vaas. Onrijp geoogste bloemen komen
niet of nauwelijks open. Het aanvoeren
van voldoende rijpe irissen op de veiling
is dan ook belangrijk. Voldoende rijp zijn
de bloemen als ze een punt van 3 cm hebben. Onder de punt wordt verstaan de totale lengte van het gekleurde deel van de
bloemknop. Het openkomen van de bloemen van ‘Blue Magic’ wordt aanzienlijk
verbeterd door de kastemperatuur vijf tot
zeven dagen voor de oogst (als de bloemknoppen zichtbaar zijn) wordt verlaagd
tot 13°C. Natuurlijk bepaalt niet alleen de
bloemknop de kwaliteit van de bloem. Zet
daarom de bloemen op gekoeld water in de
koelcel en houd de temperatuur in de cel
op 2°C. Koel niet dieper om teleurstelling
bij de consument te voorkomen.
Voorbehandelen verbetert de houdbaarheid
van de bloemen aanmerkelijk. Wanneer de
stelen na bijsnijden direct in een oplossing met Chrysal BVB gezet worden, komt
bovendien een groter percentage open. Er
zijn diverse methoden van werken mogelijk van kort voorwateren tot een langdurige behandeling tijdens transport. Zorg
dat er voldoende werkzame stof in de stelen trekt. Als de bloemen op een BVB-oplossing aangevoerd worden, dient dat vermeld
te worden bij het veilen. In te rauw geoogste stelen heeft BVB onvoldoende effect. De
houdbaarheid is dan vergelijkbaar met rijp
geoogste onbehandelde stelen.

Tulp
Luisbestrijding in cel en kas
Luizen komen veelal pleksgewijs voor.
Meestal op plaatsen met tocht, zoals bij
deuren of lekken in de kas. Luizen op het
blad veroorzaken groengele vlekjes. In een
later stadium gaat het blad bobbelen.
Bestrijding:
• Verwijder de planten als er slechts enkele planten zijn aangetast. Een bestrijding
is niet nodig.
• Spuit in de kas indien nodig afwisselend
met bijvoorbeeld Actara, Gazelle of Calypso. Neonicotinoïden-vrije alternatieven
hiervoor zijn Pediment, Teppeki, Sumicidin Super (en Sumi-Alpha) en Decis.

Techniek
Uitvoering bewaarwand

Voorkom resistentie
Schimmels kunnen snel resistentie ontwikkelen tegen sommige fungiciden. De diverse fungiciden kunnen per werkingsmechanisme worden onderverdeeld in een aantal
groepen. De risicovolle groepen zijn:
• D e strobilurinen: Kenbyo FL, Flint,
Amistar, Signum* en Collis*.
• De SDHI’s: Velum Prime, Luna Privilege,
Sensation* en Experience*, Allstar, Collis*,
en Monarch.
• D e triazolen: Folicur, Rudis, Spirit*, en
Phantom*.
* Deze middelen bevatten twee werkzame
stoffen uit verschillende groepen waardoor
het gevaar op resistentie wordt beperkt.
Om zo lang mogelijk van de goede werking
van deze middelen te kunnen profiteren is
het van belang een goede resistentiestrategie op het bedrijf toe te passen. Dit kan
in het geval van de vuurbestrijding door
de middelen uit één groep niet meer dan
maximaal een derde van het aantal bespuitingen tegen vuur in te zetten. Combineer
middelen met één werkzame stof altijd
met een basismiddel. Gebruik hiervoor
mancozeb* of Solofol. Voor Solofol geldt
dat deze tweemaal mag worden toegepast
voordat 25% bodembedekking door het
gewas is bereikt.
In de middelen Palladium, Collis, Spirit,
Panthom, Luna Experience en Luna Sensation zitten al twee werkzame stoffen waardoor het toevoegen van een basismiddel
niet nodig is. Door de middelen op de juiste manier te combineren en af te wisselen
is een goed resultaat te behalen.
*In de Zuidelijke Bloembollenstreek is mancozeb niet toegelaten.

Bodem/Bemesting
Stikstofbemesting speciekrokus op zand
Krokus heeft relatief niet veel stikstof
nodig. Verdeel de stikstofbemesting regelmatig over de maanden februari, maart en
begin april. Drie giften zijn meestal voldoende. Dat betekent dat de giften relatief
klein zijn, ongeveer 27 kg zuivere N per
keer. Dat komt overeen met 100 kg KAS
per ha. Wanneer de stikstofbemesting over
twee giften verdeeld wordt, is de kans op
een stikstoftekort door uitspoeling groter.

In het kader van de ‘Meerjarenafspraak
Energie’, is onderzoek gedaan naar het
drogen en bewaren van bloembollen. Dit
onderzoek resulteerde in de volgende aanbevelingen:
• Afronding van de uitblaasopeningen van
de wand. Dit geeft een lagere weerstand
waardoor er meer lucht beschikbaar is.
• Afgeschuinde balken en smalle bodemplanken geven een betere luchtverdeling
in de kist.
• Optimaliseer de systeemwand, soms geeft
bijvoorbeeld een schans onder in de wand
een betere luchtverdeling.
• Dek de bovenste palletkisten af met een
plaat. Aan de zijkant van de plaat moeten
dan wel luchtopeningen zitten van het
juiste formaat om de lucht af te voeren.
Dit verbetert de luchtverdeling over de
verschillende lagen. Nadeel is dat de platen erop leggen en eraf halen extra handelingen zijn.
• Ventileren met gebruikmaking van een
ethyleenanalyser. Door pas te ventileren als de hoeveelheid ethyleen in de cel
bij de schadegrens komt, wordt veel gas
bespaard. Houd wel de temperatuur en
RV in de gaten.
• Schaf bij nieuwbouw gelijkstroommotoren aan. Hiermede is de gewenste hoeveelheid lucht perfect te regelen.
• Er is tot 70% energie te besparen.

Isoleren kookketels
Door de kookketel te isoleren is niet alleen
energie te besparen, maar wordt ook de
gelijkheid van de watertemperatuur verbeterd. Vooral bij een kleine pompcapaciteit en bij buiten koken is dit belangrijk.
Het temperatuurverschil tussen het midden en de zijkanten van een ketel bedraagt
bij een ongeïsoleerde ketel toch vaak een
paar tienden van een graad. Plaats tijdelijk
(in verband met doorroesten) een paar losse isolatieplaten tegen de grote rechte vlakken, dit is snel en simpel uit te voeren.
Laat de kookketel doormeten om zicht te
verkrijgen op de temperatuurverdeling
in de ketel. Een aanpassing van de kooktijd, eventueel van de temperatuur en/of
de pompcapaciteit kan nodig zijn. Verwijder de losse isolatieplaten na afloop van de
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kookperiode.
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