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Algemeen vaste planten
Larven taxuskever
Diverse vaste planten, zoals Astilbe, Fuchsia, Heuchera en Waldsteinia, zĳn gevoelig voor een aantasting van de gegroefde
lapsnuitkever (taxuskever). De larven ontwikkelen zich vanaf eind augustus tot in
het late voorjaar en vreten aan de wortels
en de wortelhals, waardoor planten dood
gaan.
Bestrijding van de larven met aaltjes is
goed mogelijk vanaf eind augustus. Aaltjes werken beter naarmate het warmer
is. Gebruik 0,5 miljoen aaltjes per m2. De
aaltjes kunnen via een bespuiting of via
de beregening worden verdeeld. Verwĳder
wel alle zeefjes om verstoppingen te voorkomen.
Pas aaltjes toe op een vochtige grond en
zorg dat de grond enkele weken voldoende
vochtig is. Pas aaltjes verder bĳ voorkeur ’s
avonds toe of bĳ donker weer, omdat aaltjes niet tegen UV-licht kunnen. Bĳ gevoelige gewassen is het zinvol de bestrĳding na
enkele weken te herhalen.

Hulpstoffen
In de praktĳk worden veel hulpstoffen als
hechters, uitvloeiers en andere producten aangeboden om de effectiviteit van
gewasbeschermingsmiddelen te verbeteren. Gebruik ze niet standaard. De meeste gewasbeschermingsmiddelen bevatten
naast een werkzame stof namelĳk zelf al
vaak hulpstoffen, zoals oplosmiddelen,
draagstoffen, hechters, kleurstoffen en
anti-schuim.
Daarnaast heeft ieder product zijn specifieke werking. Stem de keuze altĳd af op
de eigen situatie en het middel. Bijvoorbeeld uitvloeiers kunnen worden toegevoegd voor een betere verdeling van de
spuitvloeistof of voor een snellere droging
van het gewas na een bespuiting. Bĳ te veel
bestaat het gevaar dat de spuitvloeistof van
het blad afloopt. Ook kan een hoge doseringen tot spuitschade leiden. Houd de aangegeven dosering nauwkeurig aan. Is er met
een bepaalde hulpstof nog weinig ervaring
in uw gewas, voer dan altĳd een proefbespuiting uit.

Biofumigatie
Als biofumigatiemengsels zijn gezaaid
tegen aaltjes, dan is het nu de tĳd deze te
hakselen. Het beste moment om te hakselen en onder te werken is bĳ 40-60% bloei,
omdat het gehalte aan glucosinolaten dan
het hoogst is. De snelheid van omzetting
van de gewasresten is onder andere afhankelĳk van de temperatuur van de bodem.
Bĳ een te lage bodemtemperatuur verloopt
het omzettingsproces traag en daardoor
blĳft de concentratie van giftige stoffen te
laag.
In de praktĳk passen enkele bedrĳven biofumigatie toe tegen aaltjes. Hierbĳ wordt
eerst een groenbemester geteeld en daarna

fĳngehakseld en ingewerkt in de bodem.
Het gaat om kruisbloemigen, zoals multiresistente bladrammenas en gele mosterd of
fumigatiemengsels. Deze rassen bevatten
hoge gehalten aan glucosinolaten, die in
de bodem na verhakselen worden omgezet
tot giftige isothiocyanaten en een dodende werking hebben op diverse schadelijke schimmel- en aaltjessoorten. Daarna de
bodem afdichten door de grond aan te rollen en eventueel te beregenen. Na het fĳnhakselen en onderwerken komen gasvormige stoffen vrĳ die een dodende werking
hebben op aaltjes en andere bodemplagen.

Grassen
IJzer
Ĳzer is een belangrĳk spoorelement voor
de plant en nodig voor de aanmaak van
bladgroenkorrels. Bĳ een tekort kleurt het
blad tussen de nerven geel. IJzer wordt
meestal toegediend in de vorm van ijzerchelaat. Chelaten zĳn er in diverse typen.
De verschillen zitten vooral in het pH-traject van de grond waarbinnen ze goed
functioneren. Tot een pH van 6 is bĳvoorbeeld DTPA te gebruiken. Kies bĳ een hogere pH (tot pH 9) voor EDDHA. Op containerteeltbedrijven wordt wel standaard 1
kg ĳzerchelaat op 100 kg mest in de mestbak gedaan. Bĳ mestbehoeftige gewassen
of tekorten is een hogere dosering nodig.
Aangezien chelaten worden afgebroken
door licht, is het verstandig mestbakken te
voorzien van lichtdichte deksels.

Trips
Blijf alert op de aanwezigheid van trips.
Door zuigen aan groeipunten ontstaat misvorming en groeiremming. Als er veel trips
op het blad zit, ontstaat er zuigschade in
de vorm van zilverkleurige vlekjes op het
blad.

Helleborus
Bladluis
Controleer Helleborus op een aantasting
van bladluis. De luizen zijn vooral onder
in de plant aan de onderkant van het blad
aanwezig. Ze zijn hierdoor moeilijker te
raken. Bestrĳding is mogelĳk met bĳvoorbeeld Gazelle, Sivanto, Teppeki, Batavia of
een ander insecticide. Een goede spuittechniek vraagt de aandacht.

Sedum
Meeldauw
De druk van echte meeldauw in Sedum is
hoog. Spuit bĳ een aantasting met bĳvoorbeeld Frupica, Luna Sensation, Amistar
Top, Alibi Flora, Topaz, Nimrod of Spirit.
Kĳk bĳ de middelenkeuze ook goed naar de
beperkingen op het etiket. Sommige middelen mogen maar één keer per seizoen
worden toegepast of er gelden uitgebreide
driftbeperkende eisen.
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Lelie
Vuurbestrijding
Vuur in lelies vraagt ook aan het einde
van het groeiseizoen de nodige aandacht.
Niet alleen uit oogpunt van bestrijding,
maar ook wanneer er gestopt kan worden.
Onderzoek heeft aangetoond dat doorspuiten tot het ‘bittere’ eind geen betere
opbrengst oplevert, maar eerder een slechtere kwaliteit bollen, omdat de lelies te laat
afrijpen. Door de late afrijping worden rauwe bollen geoogst die gevoelig zijn voor
zacht schubrot en Penicillium en in de
bewaring een mindere takkwaliteit geven.
Bovendien neemt de kans op slecht weer
en hevige regenval alleen maar toe naarmate de bollen later gerooid moeten worden. Door de late afrijping kost het veel
meer arbeid in de schuur om stengelresten
te verwijderen.
Binnen de groepen lelies is er een groot
verschil in vatbaarheid voor vuur. Spuit
gevoelige cultivars van Aziaten, L A’s
en Longif lorums met bijvoorbeeld 1,5 l
Spirit of Phantom (max 1 keer), of 2,0 kg
mancozeb per ha. Oriëntals en OT’s niet
meer spuiten, maar blijf de schubben van
Oriëntals en OT’s nog wel spuiten tegen
vuur.

compacte massa in de cel blijven staan, ligt
dat anders. Hier moet de ventilatie zorgen
voor de afvoer van de warmte. Geef daarom
volop buitenlucht. De celdeur openzetten
is alleen zinvol als er een staande ventilator in de deuropening staat. Door de celdeur open te zetten zal de temperatuur in
het gangpad, en dus ook op de plaats waar
de thermometers liggen, snel omlaag gaan.
Het lijkt dan dat de bollen snel afgekoeld
zijn. De moeilijker af te koelen bakken achter in de stapeling zullen er echter langer
over doen om weer op een gewone temperatuur te komen. In de meeste gaasbakkencellen is het beter om de celdeur dicht te
houden. Bij cellen met kuubkisten kan de
deur wel worden opengezet.

Rooitijdstip Longiflorum/LA’s
Roet uitzoeken na heetstook
Zoek roetbollen uit het plantgoed zodat
een belangrijke besmettingsbron verdwijnt.
Voorkom dat tijdens het uitzoeken de aanwezige roetbollen het plantgoed met vele
roetsporen besmetten. Ontsmet en plant
het uitgezochte plantgoed meteen. Wanneer direct planten niet lukt, bewaar het
uitgezochte plantgoed dan bij 20°C. Droog
de ontsmette bollen terug bij een lage temperatuur. Probeer het roetstof zoveel mogelijk af te zuigen.

Bewaren na de heetstook

Sommige Longiflorums, zoals ‘White Heaven’, zijn erg gevoelig voor doorwas. Voer
regelmatig een toets uit om het goede rooitijdstip te bepalen. Doorwas ontstaat vooral na sterke temperatuurwisselingen. Rooi
enkele bollen op en kijk naar de spruitontwikkeling in de bol. Rooi de bollen als het
steeltje onder de knop gaat strekken. Voorkom dat het steeltje onder de knop langer
dan een halve centimeter wordt.

Hyacint
Afkoelen na de heetstook
Na de heetstook moet de temperatuur in
de cel weer snel omlaag. Bij stapels die
vanwege schade uit de cel gereden zijn,
zal de temperatuur door de koude omgeving snel zakken. Bij de bollen die als een

Hyacinten die na de heetstook 25°C krijgen, zullen eerder opkomen en daardoor
een betere opbrengst geven. Bij een iets
hogere natemperatuur komen de bollen
later op. De kans op nachtvorstschade in
het vroege voorjaar neemt daardoor af.
Behalve de natemperatuur bepalen onder
meer het planttijdstip en de cultivar de
opkomstdatum. Bij een plantdatum na 15
oktober is 25°C de beste temperatuur na de
heetstook. Hetzelfde geldt als de heetstook
pas na 15 september eindigt. Het late planten wordt als het ware goedgemaakt door
de lagere natemperatuur. Bij eerder planten is het aan te bevelen om vroege cultivars eerst enige tijd 30°C te geven. Bij een
nabehandeling met 25°C komt het gewas
niet alleen eerder op maar het bloeit ook
eerder. Daarnaast geeft vroeg planten ook
vroege opkomst. Bij bollen bestemd voor
preparatie is een vroege planttijd gewenst

in verband met een betere kwaliteit. Het
kan nodig zijn het dek eerder te verwijderen. Vroegere opkomst leidt tot grotere
kans op vorstschade. Vorstschade kan het
selecteren bemoeilijken. Ga bij vroeg opkomende cultivars daarom niet te snel naar
25°C.

Krokus
Wortelrot (Pythium)
Een aantasting van Pythium kan, vooral na
warm weer, al vroeg in het voorjaar zichtbaar zijn. De wortels verkleuren bruin,
sterven gedeeltelijk af en kunnen daardoor
geen water meer opnemen. Het gewas vergeelt pleksgewijs en sterft te vroeg af.
Bestrijding:
• P lant geen krokussen op mogelijk
besmette grond.
• Z org voor een goede structuur bij het
planten.
• Ontsmet de knollen in 1% captan 546 g/l
of 1,5 % Securo + 1% Topsin M.
• Plant zo laat mogelijk. ‘Remembrance’,
‘Fuscotinctus’, ‘Cream Beauty’, ‘Grote
Gele’, ‘Blue Pearl’, ‘Dorothy’ en ‘Golden
Bunch’ lenen zich voor laat planten (eind
oktober).
• Spuit 1 liter Ridomil Gold per hectare in
de plantvoet.
• Van ‘Flower Record’, ‘Pickwick’, ‘Jeanne
d’Arc’ en ‘Ruby Giant’ is de opbrengst wat
minder bij laat planten. Plant deze niet
later dan half oktober. Voorkom te lange pennen door het plantgoed voldoende
warm (bij 23°C) te bewaren.
• B ij een aantasting door Fusarium is
het te overwegen om de captan te vervangen door 1,5% Securo of door 0,3%
prochloraz 450 g/l of 0,2% Rudis aan
het dompelbad toe te voegen. Enige
opbrengstderving door prochloraz of
Rudis is mogelijk, vooral bij speciekrokus.

Anemone blanda
Zaaien
Zaai 3,5 liter Anemone blanda per are in
de tweede helft van september tot de eerste
helft van oktober breedwerpig op bedden.
De zaaidiepte is 1-2 cm. Dek voor de winter met 5-7 ton stro per hectare. Na twee
groeiseizoenen wordt plantgoed gerooid.
Anemone blanda is gevoelig voor Rhizoctonia solani. Voer voor het zaaien een grondbehandeling uit met Rizolex als de grond
besmet is met deze schimmel. De grond
hoeft niet dieper behandeld te worden
dan de zaaidiepte. Door het middel ondieper dan 20 cm in te werken is het mogelijk
middel te besparen. Wanneer het middel
5 cm diep wordt ingewerkt is de dosering
6-12 l Rizolex per hectare.
Rizolex kan gecombineerd worden met 1 l
Monarch of 2 l Amistar (opgebruiktermijn
31-12-2020) per ha om de werking te ver28 augustus 2020
beteren.
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Gladiool
Tripsbestrijding

Bestrijding narcisvlieg en -mijt

Trips is een moeilijk te bestrijden plaag in
de gladiolen. Spuit voorbehoedend vanaf het derde of vierde blad met: 0,23 kg
Gazelle/Antilop/VSM Acetamiprid of 0,25
l Calypso/Bariard of 0,5 l Sivanto Prime 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, want 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
kunt u ervoor kiezen om 0,5 l Movento of
0,75 l Batavia per ha in te zetten.
Opmerking:
Pyrethroïden hebben ook enige werking op
trips. Het valt niet mee om een al met trips
aangetast gewas met middelen als Vertimec 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.

Nabloeiers eraf
Na de laatste keer machinaal koppen blijft
altijd een aantal bloemen staan. Knollen
die niet gekopt zijn blijven klein. Uit een
proef met ‘Oscar’ 4-5 opgeplant, bleek dat
viermaal koppen 100% opbrengst gaf en
dat tweemaal koppen 83% en niet koppen
65% opbrengst gaf.
Het is dus zinvol om bij veel nabloeiers
nog te koppen. Kijk tijdens het nakoppen
tevens het gewas na op eventuele aantasting door trips, vergelingsheksenbezemziekte en andere ziekten.

Tulp
Kasklimaat ulo/ijstulpen
Voor ULO/ijstulpen is een (kas)temperatuur tussen 12-15°C optimaal. In het
begin van het seizoen wordt er veelal buiten gebroeid. In een schermhal hebben
de planten minder last van de wind en de
temperatuur loopt op zonnige dagen minder hoog op. Later in het seizoen ontstaan
er problemen door onder meer neerslag en
hoge luchtvochtigheid. Broei dan verder in
de kas. Als door instraling de temperatuur
in de kas te veel oploopt, is naast luchten
ook schermen noodzakelijk. Licht moet
echter in voldoende mate aanwezig blijven.
IJstulpen ontdooien
Ontdooi ijstulpen langzaam. Vermijd directe instraling van de zon en hoge temperaturen. Ontdooi eventueel bij zeer warm
weer eerst in een koelcel bij bijvoorbeeld
10°C.
48

Narcis
Aantasting door narcisvlieg en narcismijt zijn nu goed te bestrijden met een
warmwaterbehandeling van 1 uur 43,5°C.
Bewaar de bollen voor de warmwaterbehandeling 1 week bij 20°C om de kans op
kookschade te verminderen. Pas op voor
een herbesmetting van mijten vanuit
gebruikt fust en stof in de schuur.

Koelen dubbele narcissen
Veel dubbele narcissen zijn gevoelig voor
bloemverdroging. Het begin van de koeling beïnvloedt het optreden van bloemverdroging. Breng om bloemverdroging te
voorkomen de bollen niet voor 1 oktober
in de koeling. Bij een koudeperiode van
18 weken (onder meer ‘Tahiti’) is inhalen
mogelijk vanaf 1 februari.

Hyacint
Temperatuur bewortelingsruimte
Hyacinten bewortelen bij 9°C. Later in het
seizoen kan de groei van de spruit bij deze
temperatuur te snel gaan. Hanteer daarom
de volgende temperaturen:
• september en oktober 9°C
• november-december 9°C, eventueel te
verlagen naar 7 tot 5°C
• januari-februari-maart 5°C. Als de bollen
goed beworteld zijn en de spruitontwikkeling te sterk is, de temperatuur verlagen
naar 2°C.
Verleng de koudeperiode bij temperaturen
beneden de 5°C.
Voorkom opgroeien bij het later opplanten
van bollen voor de snijbloementeelt door
voldoende afdekzand te gebruiken. Laat de
temperatuur enkele graden zakken als het
opgroeien dan toch nog optreedt. Het probleem wordt daarmee minder groot. Voor
snijhyacinten is het afdekken met schuimplaten mogelijk. De temperatuur blijft in
het midden van het schuim vaak hoger
gedurende het afdekken. Verwijder het
schuim daarom op tijd en geef wat extra
koude.

Trips op broeierijbollen
Bij partijen uit bewortelingsruimten kunnen bij het broeien planten voorkomen
waarvan bladeren en nagels zijn beschadigd door trips. Bij hyacinten die buiten
zijn gekuild is de aantasting niet bekend.
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.

Bestrijding
Leverbare hyacinten kort heetstoken. Met
deze warmte behandeling worden de tripsen 100% 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 van de aanzuigopening. Deelnemers
van het Hyacintenfonds van de KAVB zijn
per brief geinformeerd over tijdstip, duur
en temperatuur van de korte heetstookbehandeling. Aanmelden kan nog steeds. Kijk
voor meer informatie op: https://www.kavb.
nl/themas/thema/?thema=50.

Grond voor snijhyacinten
Voor snijhyacinten wordt als groeimedium en tevens als afdekzand vaak gebruik
gemaakt van kuilgrond. In de praktijk
levert dat op den duur problemen op, doordat Rhizoctonia solani de bloemtros en
de bladeren kan aantasten. Ter voorkoming daarvan moet het afdekzand worden behandeld met Rizolex. Bij meerjarig
gebruik van dezelfde kuilakker treden problemen met Pythium ook steeds vaker op.
Als dit het geval is, is het gebruik van potgrond een alternatief. Als potgrond wordt
gebruikt voor snijhyacinten, moet daar
zand doorheen worden gemengd. Dit is
nodig om makkelijker te kunnen oogsten.
Het zand zorgt voor een iets minder welige wortelgroei. Hiermee voorkomt men
dat planten omvallen of dat buurplanten
worden meegetrokken. Als afdekzand kan
kuilgrond of schoon zand worden gebruikt.
Als kuilgrond wordt gebruikt als afdekmateriaal, dan is doormengen van Rizolex
(in verband met Rhizoctonia) nodig. Deze
grondbehandeling is ook nodig bij het
(opnieuw) gebruiken van oude potgrond,
ook bij gebruik van schoon dekzand daarop. Vooral als er in de vorige teelt op die
grond al sprake was van aantasting door
Rhizoctonia solani is voorzichtigheid geboden. De ziekte kan echter ook met de bollen meekomen.
Hergebruik
Oude hyacinten- en tulpenpotgrond is
goed te hergebruiken. Gebruik een middel tegen Pythium en let er op dat de structuur voldoende luchtig is. Door verwering
en afbraak wordt oude potgrond fijner en
kunnen er problemen ontstaan met Pythium. Door vermenging met het afdekzand
wordt de grond bij hergebruik vaak zandiger. Voordeel is dat trekken van de bloemen eenvoudiger is. Nadeel is dat de bakken zwaarder worden. Daarnaast heeft
een hoger percentage zand ook gevolgen
voor de waterhuishouding. De grond kan
minder water vasthouden en is dus eerder
droog. Houd hiermee rekening bij water
geven. Hergebruik van potgrond waarin zwartsnot (Sclerotinia bulborum) heeft
gezeten, moet worden vermeden. Kuilgrond besmet met dezelfde schimmel is
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ook niet te gebruiken. Behandel kuilgrond
en potgrond die besmet is met zwartsnot
door te inunderen. Momenteel ontbreekt
een Pythium-middel om de kuilgrond
onder de bollen te behandelen om wortelrot te voorkomen. Gebruik 180 ml Previcur Energy per m3 potgrond om wortelrot (Pythium) bij potgrond te voorkomen.

Lelie
Assimilatiebelichting
Zorg voor zoveel mogelijk licht van buiten
door het glasdek voor het seizoen grondig schoon te maken. Gebruik in de kas
ref lecterende materialen en verf de verwarmingsbuizen wit. Kijk de belichtingsinstallatie goed na. Een grondige schoonmaakbeurt van de ref lectoren verhoogt
het effect van de lampen. Laat tenslotte de lichtsterkte van de lampen controleren door de installateur. De minimale
lichtsterkte moet op gewashoogte minimaal 3.000 lux of 38 µmol/s/m²/ PAR voor
gebruikte Son-T-lampen zijn. De optimale lichtsterkte is 6.000 lux (85 µmol/s/m²).
Bij de teelt van LA’s en Aziaten is zelfs een
minimale hoeveelheid licht van 5.0006.000 lux gewenst. Door intensief gebruik
loopt de lichtopbrengst van de lampen
terug. Bij 10.000-12.000 branduren is dit
circa 10% en bij 15.000 branduren 17 tot
18%. Houd het aantal branduren bij en vervang de lampen tijdig, dat wil zeggen tussen de 10.000 en 15.000 branduren. Door
tijdens de belichting CO2 te doseren (maximaal 800 ppm) kan de takkwaliteit nog verder worden verbeterd.
Met lampen met hogere lichtintensiteit
kan korter worden belicht waardoor minder belicht hoeft te worden in piekuren.

ductie als aan een teeltvrije zone van 1,50
meter te worden voldaan.
Geen teeltvrije zone is alleen toegestaan in
de volgende gevallen:
• als geen gewasbeschermingsmiddelen
worden toegepast;
• langs waterlopen die van 1 april tot 1
oktober droogstaan;
• langs waterlopen die geen water afvoeren
voor regulering van de waterstand.
Voor het vergunningplichtige gebied hangt
de teeltvrije zone af van het totale pakket
aan maatregelen die op het bedrijf genomen zijn. Kijk dus in uw vergunning voor
de juiste teeltvrije zone. Voor versmalling
van de teeltvrije zone kunt u een aanvraag
indienen bij het betreffende waterschap.
De bepaling van de breedte van de teeltvrije zone geschiedt door te meten vanaf de
insteek van de sloot tot de buitenste gewasrij. Het spoor van de tractor valt dus nog in
de teeltvrije zone.
Let op: steeds meer middelen krijgen als
toepassingsvoorwaarde een specif ieke
spuit- of teeltvrije zone op het etiket. Houd
de informatie goed in de gaten. De veranderingen volgen elkaar snel op.

Drainage

Algemeen
Teelt- en spuitvrije zone
Voor alle teelten in Nederland geldt een
teeltvrije zone, standaard is dit 1,50 meter.
Voor de teeltvrije zones geldt:
• Strook vrije grond tussen insteek sloot en
hart buitenste planten
• Niet spuiten en bemesten
• Pleksgewijze onkruidbestrijding met afgeschermde spuitdop
• Een smallere teeltvrije zone van 1 meter
kan verkregen worden door alleen
gebruik te maken van een driftreducerende techniek van 90% en hoger.
Let op: voor gebruik van Stomp 400 SC
dient volgens de toepassingsvoorwaarden
van etiket W.24 zowel aan 90% driftre-

Werkelijke temperatuur
Voor een optimale preparatie en/of bewaring is beheersing van de temperatuur een
wezenlijk onderdeel. Hang op elke 25 m2
vloeroppervlak van de cel een thermometer om eventuele temperatuurverschillen vast te stellen. De temperatuur van de
cellucht of het product is te bepalen met
kwikthermometers en elektronische thermometers. Gebruik nooit mechanische
thermometers, deze zijn te onnauwkeurig! De kwikthermometer geeft nogal eens
een verschuiving in het kwikreservoir ten
opzichte van de schaalaanduiding. Laat de
thermometer daarom elk jaar controleren.
Elektronische temperatuurmeting bestaat
meestal uit meerdere voelers die door
een stroomdraad centraal zijn verbonden.
Het voordeel is dat de temperatuur centraal af leesbaar is. De voelers kunnen op
de moeilijk bereikbare plaatsen worden
geplaatst, bijvoorbeeld in een palletkist of
tussen stapels bakken. Ook elektronische
meetapparatuur kan afwijken en jaarlijkse
controle met behulp van een geijkte thermometer is daarom nodig.

Meetbox controleren
Het is aan te raden deze ieder jaar te laten
controleren. Dit kan door deze te vergelijken met een geijkte meter voor zowel temperatuur als RV.

PAR-sensor
Afhankelijk van het type klimaatcomputer
kan ook gekozen worden om een PAR-sensor te installeren. Dit geeft veel meer
inzicht in de hoeveelheid groeilicht dat in
de kas komt. Het benodigde aantal belichtingsuren kan dan worden bepaald op basis
van de gewenste gemiddelde lichtsom.

zelfs iedere herfst, door te spuiten. Als
de omhulling verstopt is door infiltreren,
helpt doorspuiten niet. Wanneer de afvoer
te langzaam gaat, zal er opnieuw gedraineerd moeten worden. Te denken valt dan
aan een ruimere omhulling met meer open
omhullingmateriaal bijvoorbeeld drains in
schelpen (niet alleen met een kokosomhulling). Controleer na het strodekken na elke
storm de duikers op verstoppingen.

Onderhoud is erg belangrijk voor een blijvend goede werking van de drainage. De
volgende problemen kunnen zich voordoen:
• verstopping van de eindbuizen;
• vervuiling van de buis met gronddeeltjes;
• verstopping van de openingen in de buis
door ijzerafzetting of gronddeeltjes;
• verstopping van de omhulling bij infiltratie door ‘vuil’ water;
• verstoppen van duikers door bijvoorbeeld
losgewaaid stro.
Als de eindbuizen met gras overgroeid of
met grond bedekt zijn, wordt de waterafvoer belemmerd. Maak daarom de eindbuizen jaarlijks schoon. Voeren de buizen
ijzerrijk water af. dan is het zinvol de eindbuizen een paar keer per jaar door te steken, omdat vooral in de eindbuizen zich
het meeste ijzer ophoopt. Gedurende de
eerste jaren na aanleg is ook de kans op
ijzerafzetting in de buis het grootst. Spuit
daarom kort na aanleg een keer door. Blijven de drains ijzerrijk water afvoeren, dan
is het zaak de drains regelmatig, soms

Dataloggers
Het is mogelijk om met dataloggers de temperatuur en RV gedurende een bepaalde
periode op verschillende plaatsen te meten,
bijvoorbeeld in een cel. Hierbij hebt u dan
een inzicht in het verloop en de hoogte van
de metingen. Delphy heeft nauwkeurige
dataloggers in bezit en kan deze metingen
voor u doen.

Isoleren verwarmingsleidingen
Ongeïsoleerde transportleidingen zorgen
voor energieverlies. Bovendien kan schade aan de bollen optreden door ongewenste stralingswarmte. Voorkom dit door isolatie van de leidingen met minerale wol
(glaswol of steenwol) of kunststofschuim
(polystyreen of polyurethaan). Polyethyleen
heeft de eigenschap om na enige tijd brosser te worden ten gevolge van uitdroging
en is daarom minder geschikt. Vergeet niet
om ook alle bochten, T-stukken en andere delen te isoleren. Omhul de isolatie met
aluminiumschalen of pvc, zeker als de bui28 augustus 2020
zen buiten liggen.
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