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Vaste planten algemeen
Oppotten
Zorg dat het oppotten buiten tĳdig klaar is.
Te laat oppotten in het najaar geeft veel uitval gedurende de winter. Ook in de kas is het
belangrĳk niet te laat op te potten. De pluggen moeten voor de winter voldoende doorkiemen. In de donkere maanden november
en december valt de gewasactiviteit dikwĳls
tegen. Het is dan vaak nog beter om pluggen
te laten staan en in januari of februari verder te gaan met oppotten.
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PA E O N I A

Grauwe schimmel
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Ontsmet schubben
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Bloeispreiding Zantedeschia aethiopica

IRIS

Schermdoek

Door de relatief koude nachten ontstaat er
veel dauw en blĳven de planten lang nat.
Ook in kassen neemt de luchtvochtigheid
in het najaar toe. Dit zorgt voor een hogere infectiedruk van schimmelziekten als
grauwe schimmel (Botrytis), valse meeldauw, taksterfte en voetrot. Het uitvoeren
van een bespuiting kan momenteel het beste op de dag plaatsvinden, zodat het gewas
kan opdrogen van de bespuiting.

Valse meeldauw

Planttijdstip hol- en snijbollen

Plantdichtheid

Schimmels

Aquilegia

H YAC I N T
TULP

wĳder het middel uit de kast en voer het
op een verantwoorde manier af door het in
te leveren bij een erkend inzamelaar van
chemisch afval. Alternatieve bodemherbiciden voor de winterperiode zĳn middelen
als Kerb, AZ 500 en Devrinol. De mogelĳkheden van deze middelen zĳn afhankelĳk
van het gewas, het gehalte organische stof
van de bodem en het onkruidspectrum op
de percelen. Doe altijd eerst ervaring op
met alternatieven.

Het gebruik van afdekmateriaal is effectief tegen mos en onkruid op potten. Ieder
afdekmateriaal heeft zijn eigen specifieke sterke en minder sterke punten. Bij
het machinaal afstrooien van potten is
het belangrijk dat de laag voldoende dik
wordt aangebracht, maar ook niet te hoog.
Anders valt er veel afdekmateriaal bĳ het
wegzetten van de potten op het containerveld. In de praktĳk zien we dat er juist veel
onkruid gaat kiemen op plekken waar veel
afdekmateriaal op het containerveld ligt.
Het is verstandig gebruik te maken van
een boorborstel en de machines goed af te
stellen. De boorborstel is ontwikkeld om
de bovenste potgrond uit de pot te borstelen, zodat er goed kan worden afgestrooid.
Schoon werken zorgt ervoor dat de kwekerĳ ook makkelĳker schoon blĳft.

Naktuinbouw waarschuwt dat in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe valse meeldauw ontdekt is ontdekt die specifiek is
voor akelei. Deze schimmel (Peronospora aquilegiicola) is recent is de schimmel
ook in Duitsland aangetroffen. De eerste
symptomen zĳn gele plekken op de bladeren. Aangetaste bladeren zĳn aan de onderzĳde vaak vuilwit tot grĳs verkleurd door
de sporen van deze schimmel. Uiteindelĳk
verwelken de bladeren en sterven ze af.

Iris
Opdrogen
Het vroege najaar is een goed moment
om de iris op te rooien en te verwerken
tot plantmateriaal. Er dient onderscheid
gemaakt te worden in de grove typen, zoals
Iris germanica, en de fĳnere typen, zoals
Iris ensata en siberica.

Paeonia

TULP

Kasklimaat 5°C-teelt vollegrond
Uitzoeken bollen
Bladtopverdorring (Trichoderma)
Bewortelingsruimte broei op potgrond

NARCIS
‘Tête-à-Tête’

BODEM/BEMESTING
Winterbemesting van bloembollen

TECHNIEK
Vorenpakker

Samengesteld door de adviseurs van Delphy
Vaste planten, tel. 0172-21 28 27
Bloembollen & bolbloemen, tel. 0252-68 85 41
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Anti-worteldoek
Kijk eens hoe goed uw doek van het containerveld nog is. Er zĳn velden waar het
doek door vervuiling, slijtage en algen
minder goed doorlaat. Bĳ wortelrotgevoelige gewassen zie je hierdoor ook op lava
de nadelige gevolgen. Te overwegen valt
doeken preventief te vervangen. Op velden
met nieuw doek is de groei beter, zijn er
minder wortelproblemen en is er minder
onkruiddruk.

Grauwe schimmel
Verwĳder het oude opgewas van Paeonia die
blĳven staan om haarden van Botrytis (grauwe schimmel) te voorkomen. Dit kan door
in november of december het gewas weg te
snĳden of met een klepelaar het gewas af te
maaien. Doe dit dus niet te vroeg en wees
hierbij alert op de nieuwe neuzen. Deze
mogen niet worden geraakt. Verwĳder het
afgemaaide gewas van het veld.

Waldsteinia
Chloor-IPC
De opgebruiktermĳn voor de toelating van
middelen op basis van chloorprofam zoals
Chloor-IPC is verstreken (8-10-2020). Ver-

Taxuskever
Waldsteinia en andere vaste planten, zoals
Heuchera, Primula en Tiarella, zĳn gevoelig voor gegroefde lapsnuitkever. De larven
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(mobium) zijn te bestrijden met aaltjes.
Voor een goede werking van Heterorhabditis moet de bodemtemperatuur minimaal
15oC zijn en de pot voldoende vochtig. Bij
lagere temperaturen heeft Steinernema
kraussei de voorkeur. Heeft u begin september aaltjes toegepast, controleer dan nu
de werking en voer indien nodig nog een
behandeling uit.

Lelie
Ontsmet schubben
Voorkom een aantasting van de schubben
door Penicillium en/of Fusarium en bollenmijten door ze zo snel mogelijk na het afbreken te behandelen met een van de hierna
genoemde combinaties van middelen:
––0,5% Captosan of Captor 500 g/l + 1% Topsin M + 0,3% Mirage Elan + 0,078% Apollo
––1,5% Securo + 1% Topsin M + 0,2% Mirage Elan + 0,078% Apollo
Houd het bad goed in beweging om uitzakken te voorkomen. Ontsmet de schubben
minimaal 15 minuten. Vul prochloraz en
Apollo met 1,25 maal de uitgangsconcentratie aan en de overige middelen met de
uitgangsconcentratie!.
Vervang bij problemen met Fusarium Mirage
Elan door 0,2% Rudis. Het gebruik van Rudis
of Mirage Elan kan enige groeiremming tot
gevolg hebben, vooral bij Aziaten en LA’s.

Schubben
Gebruik voor het maken van schub bollen
die virusarm, gezond en snel gegroeid zijn.
Houd hiermee ook rekening met PIAM-virus door als eerste het virusvrije materiaal te toetsen en als laatste risico-partijen.
Schub geen PlAMV-geïnfecteerde partijen
vanwege het gevaar van virusverspreiding
op het bedrijf. Uit onderzoek kwam naar
voren dat meer schubbolletjes ontstonden
hoe later werd geschubd met rijpere bollen. Het schubben kan zowel met de hand
als met de machine. Ervaring leert dat
machinaal schubben enige opbrengst kost.
Daar staat tegenover dat machinaal schubben gemiddeld 2,5 keer zo snel gaat als het
schubben met de hand.

Voor een goed resultaat zijn de volgende
punten van belang:
• Laat de bollen een paar dagen in de werkruimte staan, waardoor ze enigszins
slap worden.
• Voorkom het uitdrogen van de wondvlakken van de schubben, door de schubben
in een ongesloten (i.v.m. toetreden zuurstof) plastic zak te bewaren.
• Zorg voor een goede zuurstofvoorziening
van de schubben, direct na het schubben.
• Sla de niet-ingepakte schubben op bij 5°C.
• Pak de schubben in vochtige Vermiculite no. 3 of no. 4 of potgrond in: 2 liter
schubben in 5 liter Vermiculite of potgrond en 3 tot 3,5 kg schubben in een
gaasbak of leliekrat.
• Gebruik plastic zakken met een dikte van
0,03 mm die voorzien zijn van tien gaatjes van 2 tot 3 mm doorsnede.
• Zorg ervoor dat de zakken goed dichtgevouwen zijn, met een overlap van ongeveer 15 cm.
Bevochtigen Vermiculite
• Maak het Vermiculite vochtig door het te
dompelen en laat het een dag uitzakken
voordat het wordt gebruikt.
• Pas op dat fijne Vermiculite niet te nat is,
om verstikking van de schubben te voorkomen.
• Een alternatief om in te pakken is Perlite.
Per bak wordt er evenveel van gebruikt
als van Vermiculite. De kosten zijn lager.
De schubben wortelen minder, bij het
planten is dit een voordeel. Perlite maakt
bij het uitzeven wondjes, daarom moet
direct na het zeven ontsmet en geplant
worden. Houd er rekening mee dat er als
gevolg van de beschadigingen die ontstaan tijdens het uitzeven van Perlite grote virusverspreiding kan ontstaan in partijen die PlAMV-geinfecteerd zijn.
Opslaan
Bij het opslaan van de kisten of bakken in
de cel is het belangrijk dat de verse lucht
overal om de stapel heen kan stromen.
Houd daarvoor tussen de stapels aan alle
kanten minimaal 10 tot 15 cm ruimte.
Aanvoer van zuurstof is in de eerste zes
weken na het schubben erg belangrijk. Ververs de lucht in de cel met schubben met
één m3 lucht per 100 kg schubben per uur.
Hang in de cel één plafondventilator per 20
m² vloeroppervlak. Vermiculite no. 3 bevat
vaak veel stof, dit kan verstikking veroorzaken. Zeef dit eruit. Een nadeel van no.
4 is dat het zich minder makkelijk uit de
schubben laat zeven.

Bollenmijt
Bollenmijten kunnen f linke schade veroorzaken in de schubben. Op het veld is
dit zichtbaar als een dunne stand en zwakke plantjes. Bollenmijten zijn aan het einde van de schubperiode aan de volgende
opvallende symptomen te herkennen:

• Jonge bolletjes zijn niet wit maar lichtbruin of hebben lichtbruine plekje.
• Aan de binnenkant van de jonge schubbetjes zitten ondiepe putjes of gangetjes.
• De jongste schubbetjes en het groeipunt
zijn verdwenen, waarbij slechts bruine
verkruimelde restjes over zijn.
• D oor mijten aangetaste bolletjes zijn
extra gevoelig voor Fusarium en Cylindrocarpon, waardoor de bollen wegrotten.
In de praktijk komen de meeste problemen
met mijten voor in de Oriëntals. Bollenmijten tasten echter ook andere groepen lelies
aan.
Bestrijding:
• Geef de te schubben bollen een warmwaterbehandeling. Voor een goede werking
moet dit 2 uur bij 41°C (exclusief opwarmen) zijn in combinatie met twee dagen
voor- en nawarmte bij 20°C.
• Dompel de bollen in 0,078% Apollo. Dompelen vergroot wel de kans op verspreiding van PlAMV en Fusarium.
Tijdens de koudeperiode breidt de aantasting niet uit. De mijten vermenigvuldigen
zich niet beneden 9°C. Bij 0 tot -2°C neemt
het aantal mijten snel af. Een warmwaterbehandeling heeft een bestrijdend effect,
maar is niet afdoende tenzij deze in combinatie met voor- en nawarmte wordt uitgevoerd. Door de voorwarmte bij 20°C
worden de mijten geactiveerd waarna de
warmwaterbehandeling effectiever is.

Hyacint
Planttijdstip hol- en snijbollen
Te vroeg planten van hol- en snijbollen
geeft meer slapers en minder blad. ‘Pink
Pearl’ geeft de hoogste opbrengst na planten rond vijf november. Plant ‘Anna Marie’
eind november voor het beste resultaat.
Het optimale planttijdstip is niet van alle
cultivars bekend. Plant daarom hol- en snijbollen omstreeks 15 november.
Wisseltemperaturen
Wisselende temperaturen bij geholde bollen van cultivars die gevoelig zijn voor
slapers (bijvoorbeeld ‘Jan Bos’ en ‘Delfts
Blauw’) kunnen het probleem verminderen. Geef vanaf twee weken voor het planten twee tot drie dagen 15°C, daarna weer
twee tot drie dagen 23-25°C. Herhaal dit tot
aan de planttijd, ook als het planten door
omstandigheden later gebeurt. Bij vier
weken was er in proeven nog steeds een
positief effect.
Op belichte bollen hebben de wisselende temperaturen slechts een gering effect. Bewaar
deze bollen bij een constante temperatuur.

Tulp
Plantdichtheid
De plantdichtheid bij de teelt van tulpen
9 oktober 2020
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Systeem 105-150 cm*

135-180 cm

ruggen

Plantmaat

Strekkende meter

Strekkende meter

Per 75 cm

10-11

123

155

50-55

9-10

123

155

50-60

8-9

131

165

55-70

7-8

131

165

100-110

6-7

318

400

110-140

4-6

358

450

110-150

Tabel: Advies voor plantdichtheid
voor goedgroeiende tulpen in bollen
per strekkende meter rug of bed.
* op vier regels tot max 5% minder dicht
planten
van de cultivar, de prijsverhouding tussen leverbare maten en de vruchtbaarheid
van de grond. Plant cultivars die gemakkelijk blauwgroeien of neusrot geven dikker. Plant vuurgevoelige cultivars die veel
gewas geven minder dicht. Op de richtlijnen in de tabel zijn, af hankelijk van de
bovenvermelde factoren, afwijkingen tot
25% mogelijk.
Hierboven staat een overzicht van de plantdichtheid van tulp voor goed groeiende
cultivars. Uit plantmaten <6 en 6-7 groeit
geen leverbaar, dus deze maten kunnen
flink dikker geplant worden dan de grotere maten. Op zandgrond groeit plantmaat
8+ uit tot leverbaar, op zwaardere gronden
geeft plantmaat 7+ al leverbare bollen. De
meest gemaakte fout is een te hoge plantdichtheid voor matig groeiende cultivars
waardoor de productie van leverbare bollen per ha te laag is.

Iris
Strodekken
Irissen zijn vorstgevoelig. Dek ze na het
planten af met stro. Gebruik op zand 12-14
ton per hectare. Breng het stro op gronden die gevoelig zijn voor structuurbederf
(slemp) zo spoedig mogelijk na het planten aan. De grote bolmaten zijn wat vorstgevoeliger en dienen daarom iets dikker te
worden gedekt.

Gladiool
Pellen en direct drogen
De pelprestatie en het pelresultaat zijn niet
alleen van de machine, maar ook van andere factoren afhankelijk:
• de cultivar (makkelijk of moeilijk te pellen);
• de opplantmaat;
• de hoeveelheid wortels aan de knollen of
pitten;
• de schoonheid van het product (gespoeld
of gezeefd).
Als de wortelresten gemakkelijk van de
knol kunnen worden afgetrokken zijn
de knollen of pitten goed pelbaar. Voor
56

het pellen moeten de wortels niet te bros
zijn. Bevochtig daarom de gladiolen gedurende 8 tot 12 uur met een stoommachine of met de slang. Koude knollen pellen
minder goed dan warme. In de praktijk
zijn goede resultaten bereikt door de knollen te bevochtigen via vernevelapparatuur, bij een langzaam oplopende temperatuur. Verwijder stenen, kralen, schelpen en
grond met een schoningsmachine voordat
de knollen op de pelmachine komen. Een
regelmatige aanvoer bevordert de pelprestatie. Droog de gladiolen, na het pellen, zo
snel mogelijk (binnen 8 tot 12 uur winddroog). Langer dan 24 uur nat leidt bij 20°C
tot meer Fusarium.

Nadrogen
Droog de gladiolen na het pellen en eventueel sorteren goed na. Als tijdens het drogen de RV hoog is geweest, zijn de knollen
na het pellen nog erg vochtig. Droog dan
goed na. Slecht drogen leidt tot meer Fusarium. Juist deze periode leidt in de praktijk
nogal eens tot tegenvallers ten aanzien van
Fusarium. De periode natmaken – pellen –
nadrogen is meestal veel langer dan 24 uur,
waardoor Fusarium de kans krijgt. Door
slecht nadrogen kan ook tijdens de bewaarperiode van de knollen meer knolrot optreden. Droog na bij een RV van 60% en een
temperatuur van ongeveer 20°C. Het nadrogen duurt circa drie weken. Bij tussentijdse
aflevering van de gladiolen moet de afnemer deze behandeling voortzetten.

Muscari armeniacum op pot
Bladlengte
Het blad van elke bol op een pot moet zich
zoveel mogelijk gelijk ontwikkelen. Een
gelijktijdige start van de beworteling is dan
ook belangrijk. Een goede methode om dit
doel te bereiken is om de bollen vlak voor
planten te dompelen (in bijvoorbeeld 1%
Securo) en na het planten regelmatig nat
te gieten. De potgrond dient de eerste week
na het planten zeker niet uit te drogen.
Een te sterke bladontwikkeling kan de teelt
totaal laten mislukken. De volgende aandachtpunten zijn van belang:
• P ot de bollen voor bloei tot 1 januari twee weken en voor bloei na 1 januari een week voor het inhalen op. Eerder
oppotten veroorzaakt bladgroei tijdens

de koeling. Laat de bollen een week langer bewortelen als ze in de kas bij een
hoge temperatuur (18°C) in bloei moeten komen om bloemverdroging te voorkomen. Het bewortelen gaat snel bij een
temperatuur tussen de 10-12°C.
• Geef de bollen een voldoende lange koudeperiode. Voor inhalen in december is
dit 15 weken 9°C. Later in het seizoen
mag de koudeperiode iets korter zijn.
Een te korte koudeperiode geeft een langere kasperiode waarbij het blad zich veel
meer ontwikkelt dan de bloem.
• Plaats Muscari bij het inhalen direct in
het licht.
• Bij een lage kastemperatuur (<10°C) gaat
het blad direct spreiden en blijft het lekker kort.

Zantedeschia
Bloeispreiding Zantedeschia aethiopica
Wanneer een kastemperatuur van ongeveer 8°C wordt, dan valt de bloei in april
en mei. Enige vervroeging is te realiseren
door een hogere kastemperatuur. Bij een
kastemperatuur van 14°C zullen de eerste
bloemen vanaf februari bloeien. De hogere bloemenprijs zal de extra stookkosten
hoogstwaarschijnlijk goed maken. Bij een
hogere temperatuur dan 14°C telen zal de
teler nog meer bloeispreiding realiseren,
maar bij een kastemperatuur van 20°C zal
de hogere bloemenprijs de extra stookkosten waarschijnlijk niet meer goed maken.

Iris
Schermdoek
Bij de teelt van irissen wordt geschermd
om hogere temperaturen in het begin van
de teelt makkelijker te handhaven. In de
eerste drie tot vier weken na het planten
is 24 uur per etmaal schermen mogelijk.
Wanneer de bloemknop boven de bol voelbaar is (begin van de strekking) moeten de
temperatuur en RV omlaag. Haal de folie
dan weg. Door te weinig licht en een te
hoge RV wordt het gewas snel slap met veel
blad. Bij het schermen is een te hoge RV in
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de kas te voorkomen door een vochtkier te
trekken en te luchten boven het scherm.
Scherm vanwege een te hoge RV niet bij
een nachttemperatuur buiten van boven de
5°C. Pas op voor een te vochtig klimaat in
verband met onder meer Botrytis. Dit geldt
vooral voor ‘Blue Magic’.

Tulp
Kasklimaat 5°C-teelt vollegrond
Als de bollen hun koudebehoefte hebben
gehad in de cel, kunnen ze worden geplant.
Nadat de bollen zijn geplant en goed zijn
beworteld bij een bodemtemperatuur van
beneden de 10°C, kan de kastemperatuur
geleidelijk omhoog. Het streven is naar een
bodemtemperatuur van maximaal 16°C en
een luchttemperatuur tussen het gewas
van maximaal 18°C. Bij een lage kastemperatuur in het tweede gedeelte van de trek
neemt de kans op lange nekken toe. Bij een
te hoge kastemperatuur is er meer kans op
bloemverdroging.

Uitzoeken bollen
Laat tulpenbollen voor de waterbroei in
het fust zitten, tot ze nodig zijn voor het
opplanten. Als er toch uitgezocht moet
worden, doe dit dan bij het opplanten. Als
bollen eerder uit het fust worden gehaald,
kan beschadiging ontstaan en kan de spruitgroei geactiveerd worden. Vooral bij
cultivars, die nog lang moeten worden
bewaard, is het van belang, dat de bollen
in rust blijven.

Bewortelingsruimte broei op potgrond
Houd vanaf het planten tot ongeveer 20
oktober de temperatuur waarbij de tulpen
uit de Hollandse teelt staan opgeplant op
9°C. Daarna tot ongeveer 10 november op
7°C en vervolgens op 5°C totdat de spruiten te lang dreigen te worden. Dan verder
verlagen naar 2°C of nog lager. Wanneer
de periode bij 9°C wordt verlengd zal het
gewas korter en meer gedrongen worden.
Eerder zakken naar 2°C heeft een iets langer en magerder gewas tot gevolg. Houd de
luchtvochtigheid zo hoog mogelijk om uitdroging van de grond en ook van wortels
die door de bakken zijn gegroeid te voorkomen. Op verdroogde wortels kan Botrytis cinerea problemen geven. Pas in een
bewortelingsruimte daarom geen ventilatie toe. Zorg wel voor enige luchtcirculatie
(luchtbeweging). Er is voldoende luchtbeweging wanneer de ventilatoren in werking zijn als de verdamper koelt (stand
automatisch). Als de koelmotor bijna niet
aanslaat, zet dan de verdamperventilator
om de twee dagen minimaal 6 uur aan om
ongelijkmatige temperaturen in de cel te
voorkomen.

Narcis
‘Tête-à-Tête’

Advies:
• Plaats het fust op open tabletten.
• Geef voldoende water, teel niet te droog.
• G ebruik bakken met een open bodemstructuur.
• Plant deze cultivars niet te vroeg.
• Beperk wortelgroei onder en in de bak,
door tijdig dieper te gaan koelen.

Bodem/Bemesting
Winterbemesting van bloembollen
De basis voor bemesting is de voedingstoestand van de grond. Deze is alleen te
bepalen door grondonderzoek. Houd bij
de bemesting rekening met een eventueel gegeven hoeveelheid organische mest.
Een fosfaat- of magnesiumgift kan het beste vóór het planten door de bouwvoor worden gewerkt. Op zandgronden is januari/
februari het beste strooitijdstip voor kali.
Op zwaardere gronden moet dit vóór het
planten gebeuren. Mengmeststoffen, zoals
7-14-28 of 12-10-18, zijn gemakkelijk in
het gebruik. Maar de gegeven hoeveelheid kali of fosfaat is meestal bij één van
de twee niet juist. Tot en met 15 september mag u op bouwland en grasland N-houdende kunstmest strooien. Daarnaast gelden er voor open teelten gebruiksnormen
voor stikstof en fosfaat. Deze gebruiksnormen gelden voor kunstmest en organische
mest. Extra gebruik van stikstof of fosfaat
resulteert snel in een overschrijding van de
gebruiksnorm. Daarnaast spoelt de meeste
stikstof in de winter uit. Gebruik dan ook
enkelvoudige meststoffen.

Techniek
Vorenpakker

Bladtopverdorring (Trichoderma)
Bladtopverdorring kan voorkomen bij tulpen die zijn geplant op potgrond. Tijdens
de broei verkleuren de bladtoppen lichtgrijs en sterven af. Aangetaste planten
blijven nauwelijks in groei achter. De verschijnselen komen pleksgewijs voor. Veelal wordt het beeld pas tegen de bloei zichtbaar. De bladsymptomen zijn het gevolg
van daarin opgehoopte giftige stoffen die
door de Trichoderma-schimmel, die op de
wortels zit, worden afgescheiden. Vooral
zwaar ontwikkelde wortels op de bodem
van de bakken zijn vatbaar. Aanvankelijk
zijn de aangetaste wortels glazig en omgeven door fijn wit schimmelweefsel. Ernstig
aangetaste wortels gaan rotten en hebben
een kruidachtige geur. Ook lange wortels
onder de bakken, die opgesloten worden
op bijvoorbeeld tabletten, kunnen aangetast worden.

tief behandelen. De potgrond bij het planten niet te nat maken. Veel water geeft
meer kans op aantasting door Pythium.
Om opgroeien te voorkomen de bollen na
het planten afdekken met schuimen of een
laagje grof rivierzand.

De koeling voor de teelt van ‘Tête-à-Tête’ op pot is veertien weken voor inhalen
in januari, dertien weken voor inhalen in
februari en twaalf weken voor inhalen in
maart. Geef de bollen de benodigde kou
volledig in opgeplante toestand. Voor een
goede beworteling beginnen met enkele
weken 9°C en vervolgens bij 5°C koelen.
Het is noodzakelijk om de bollen te ontsmetten. Als er één bol op de pot uitvalt
leidt dit tot uitval van de hele pot. Het beste tijdstip voor het ontsmetten is vlak voor
het planten. Ontsmet de bollen gedurende minimaal 15 minuten in 0,5% captan
500 g/l + 0,2% prochloraz 450 g/l (onder
meer Sportak en Mirage Elan). Ter bestrijding van Pythium verse potgrond preven-

Door een vorenpakker op zandgrond vlak
na het ploegen te gebruiken, ligt de grond
vaster dan zonder vorenpakker. Neerslag
die in deze periode valt zakt sneller uit. Het
land is daardoor sneller bewerkbaar. Bewerkingen (planten et cetera) na de vorenpakker verdichten de grond minder dan direct
in los land beginnen. Dit komt de structuur
ten goede. Pythium bijvoorbeeld treedt op
plekken met structuurschade sneller op.
Om stropen te voorkomen is op zand de
minimale diameter van de schijven 70 cm.
Deze schijven verdichten de grond in het
traject 5 à 7 cm tot 12 à 15 cm min maaiveld. Naarmate de schijven groter zijn is
de verdichting van enkele schijven van ø
90 cm gelijk aan die van dubbele schijven
van ø 70 cm. Een tophoek (scherpte) van
de schijf van 30° geeft ongeveer een 5 cm
diepere verdichting dan een tophoek van
45°. Een vorenpakker gebruiken tijdens het
ploegen (bij voorkeur een getrokken vorenpakker) heeft als voordeel dat ook het sporen rijden in vastere grond gebeurt, dit
resulteert in minder diepe paden.
Gebruik op slempgevoelige gronden geen
vorenpakker om te voorkomen dat de
grond te fijn komt te liggen. Voer iedere
grondbewerking onder droge omstandig9 oktober 2020
heden uit en denk aan de bandenspanning.
9 oktober 2020
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