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Algemeen
Afdekmaterialen
De eerste nachtvorst in het najaar kan
schade geven aan gewassen die lang zijn
doorgegroeid of laat zijn opgepot en nog
erg zacht zĳn. Zorg dat de afdekmaterialen
klaar liggen. Bĳ een lichte vorst beschermen vliesdoek en geweven doek voldoende.

Spuitlicentie
Controleer hoelang uw spuitlicentie nog
geldig is en volg tĳdig de verlengingsbĳeenkomsten. Kĳk op Erkenningen.nl voor uw
status. Bureau Erkenningen past een coulanceregeling toe als uw licentie tussen 16
maart 2020 en 31 december 2020 is verlopen en u door de coronabeperkingen niet
voldoende bĳscholingsbĳeenkomsten hebt
kunnen volgen. In dat geval mag u uw ontbrekende kennisbĳeenkomsten volgen tot
1 januari 2021.
Vanwege coronabeperkingen is het goed
om te kijken hoe uw kennisaanbieder
momenteel de kennisbĳeenkomsten organiseert. De meeste organisaties houden
hun kennisbijeenkomsten digitaal, zodat
cursisten vanuit huis kunnen deelnemen.

Rooien
Zorg dat het rooien en de verwerking goed
op elkaar zĳn afgestemd om kwaliteitsverlies te voorkomen. Vooral als planten nat uit
de grond komen en nog veel aanhangende
grond of gewasresten bevatten, is een snelle verwerking extra belangrĳk om broei of
verstikking te voorkomen. Zorg dat u voldoende capaciteit heeft om deze partijen
snel vrĳ te maken van gewasresten en overtollige grond.
Aan de andere kant is het belangrijk om
uitdroging bĳ de verwerking en bewaring
tegen te gaan. Uitdroging heeft een duidelĳke invloed op de hergroei van de plant. Zorg
dat planten zo kort mogelĳk in de schuur
staan tĳdens de verwerking en dek de planten af.

Certificering
Vanuit de afzet komt er steeds meer vraag
naar certificering. Het is goed om samen
met een adviseur te kĳken welke eisen afnemers stellen en welke certificering past bĳ
het bedrĳf. De basisregistratie MPS ABC is
op dit moment het meest gangbaar en eenvoudig om mee te starten. Het bedrĳf registreert verbruik van gewasbescherming,
bemesting en energie en krijgt op basis
daarvan een milieukwalificatie. Grote retailers en diverse tuincentra zijn al een stap
verder en eisen dat kwekers transparant
werken, gecertificeerd zĳn en integraal met
verduurzaming bezig zĳn. Zĳ eisen GlobalGAP of MPS-GAP. Het gaat hier om een internationaal kwaliteitsborgingssysteem.
Een paar vasteplantenkwekers hebben
het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’. Dit keurmerk wordt vooral gevraagd
door overheden in verband met duurzame
inkoop van planten. De criteria van het certificatieschema On the way to PlanetProof
voor plantaardige producten worden jaarlĳks herzien. De nieuwe eisen staan op de
website. Het gaat over het algemeen om
kleine wĳzigingen.
Veiling Royal FloraHolland stelt vanaf 2021
milieuregistratie en -certificering verplicht
voor alle kwekers die bloemen en planten
aanvoeren. Dit kan in de vorm van MPSABC of een nieuwe module van GlobalGAP.
Omdat er vanuit kwekers weerstand was
tegen de registratie zĳn de regels iets bĳgesteld en is gekozen voor een gefaseerde
invoering. Nederlandse kwekers met een
omzet hoger dan € 100.000 per jaar moeten voldoen per 1-1-2021. Kwekers met een
omzet tussen de € 50.000 en € 100.000 per
jaar krĳgen tot 1-7-2021 de tĳd en kwekers
met een omzet lager dan € 50.000 per jaar
tot 1-1-2022. Ook is er een ontheffing van
de verplichting voor leden die aangeven te
stoppen met aanvoeren per 1/1/2023. Raadpleeg voor meer informatie de website van
de veiling.
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Licht
Reinig het kasdek in het najaar. Voldoende licht is in de herfst en winter van groot
belang voor een beter en minder vochtig
kasklimaat. Dit verlaagt de schimmeldruk.
Het veiligste is een loonwerker te laten
komen met een kasdekreiniger. Doordat
de machine het werk doet, hoeft er niemand het dak op. Zelf de kas reinigen kan
natuurlijk ook. Verwijder krijtresten met
specifieke reinigingsmiddelen of citroenzuur of oxaalzuur. Laat de middelen enige
tijd inwerken en spuit daarna het kasdek
schoon.

Astilbe
Aaltjes
Controleer Astilbe tijdens de verwerking
op wortelknobbel- en wortellesieaaltjes.
Wortellesieaaltjes zijn te herkennen aan de
‘spinachtige’ vertakkingen aan het einde
van de wortels. Wortelknobbelaaltjes geven
de bekende knobbels in de wortels. Pas
bij een aaltjesaantasting wortelsnoei toe
en houd de partijen gescheiden. Neem in
het voorjaar maatregelen door de besmette partijen te koken voordat deze worden
geplant.

Sempervivum
Wortelluis
Op specifieke gewassen zoals Sempervivum
en Anemone kunnen aantastingen voorkomen van wortelluizen. Doordat deze in de
pot en op de wortel voorkomen zijn deze
zeer lastig te bestrijden. Een systemisch
middel als Batavia werkt het beste op actieve gewassen bij groeizaam weer. Spuit eerst
het middel en regen daarna in.

Lelie
Bladaaltjes
De warmwaterbehandeling is nog steeds
een onmisbare maatregel om lelies gezond
te houden. Vydate 10G en Nemathorin werken onvoldoende tegen bladaaltjes en werken niet tegen bacteriën en schimmels.
Wél bestrijden deze middelen wortellesieaaltjes, die weer onvoldoende door een
warmwaterbehandeling worden bestreden.
Vydate 10G is daar een aanvulling op, maar
zeker geen vervanger van de warmwaterbehandeling. Nemathorin 10G heeft geen
enkele werking op bladaaltjes.
Laat nu alle thermometers ijken en de
warmtepomp van de kookketel controleren zodat de warmwaterbehandeling straks
zonder problemen kan starten.

Drogen
Te veel water tussen de bollen leidt in
beschadigd weefsel gemakkelijk tot
schubrot. Voorkom dit door ‘licht’ te drogen. Het hangwater na het spoelen is te
verwijderen door de kisten met bollen voor

een droogwand te plaatsen en koude lucht
aan te zuigen. Dit voorkomt dat de bollen
‘vet’ gaan aanvoelen. Droog de lelies niet
meer dan 10% van het gewicht terug om
kwaliteit van de bollen te behouden. Pas bij
lage temperaturen op met drogen. Zakt de
temperatuur beneden de 3°C, dan kunnen
de bollen bij het drogen bevriezen. Droog
in deze omstandigheden met licht opgewarmde lucht. Zet de bollen direct daarna
in de koelcel bij 2 tot 5°C, wanneer ze niet
direct worden verwerkt. Door een shaver
of een luchtmes in de lijn te plaatsen, kan
al veel water worden afgevoerd.

Najaarsschub controleren
Controle op het product is in deze fase erg
belangrijk. Let op de volgende punten:
• Is het overal even vochtig in de cel? Dit
is het geval als aan de binnenkant van de
plastic zakken druppels water hangen.
• Is de temperatuur in de cel 23 tot 25°C?
Controleer dit via thermometers en via
de computer.
• Komt er geen rot voor in de zakken?
• Is het zuurstofgehalte boven de 19%? Bij
1% daling van zuurstof is de stijging in
CO2 10.000 ppm.
• H et zuurstofgehalte is te meten. Dit is
vooral in de eerste weken na het schubben erg belangrijk. Later heeft dit minder
invloed op de ontwikkeling van de bolletjes.
Door dagelijks de kraamkamer van de kwekerij op deze punten te contoleren, is snel
ingrijpen mogelijk voordat het misgaat.

Bewaarcontrole
De oogst- en verwerkingstijd van leliebollen is een hectische periode. Bollen worden
vele keren verplaatst en vaak staan wisselende hoeveelheden palletkisten voor de
wanden. Dit betekent ook dat de uitblaasmonden van de wanden meerdere keren
open of dichtgezet worden. Daarnaast
worden meer keren kussens in de kisten
gestopt of verwijderd. Als een groot aantal
kisten voor de wand staat, is het moeilijk te
controleren of een klep open of dicht staat.
Daarnaast is het mogelijk dat iemand heeft
vergeten om een kussen te verwijderen. De
controle verloopt gemakkelijker door twee
stukjes aluminiumfolie (linker- en rechterkant van een palletkist) of iets anders dat
licht reflecteert aan de wand van de drukkamer te plakken ter hoogte van de uitblaasmonden. Als u door de pallets van de
rij kisten kijkt met een zaklamp en geen
reflectie ziet, betekent dit dat de klep dicht
staat of dat één of twee kussens niet verwijderd zijn. Direct actie is dan geboden. Een
andere mogelijkheid is licht in de drukkamer te laten branden bij de controle.

Onkruidbestrijding direct geplante Oriëntal-schub
Spuit in december eventuele onkruiden

dood met glyfosaat. Voer de bespuiting uit
als het onkruid droog is. Roundup Ultimate (1,5 tot 2 l per ha) is bijvoorbeeld relatief
snel regenvast. Dit middel is al na ongeveer
een uur opgenomen door het gewas.
Glyfosaat laat het gewas langzaam afsterven. Door tijdig te spuiten is het gewas
toch zover verteerd dat er in het voorjaar,
als de lelies boven komen, weinig meer
over is. Dit verkleint het gevaar van nachtvorstschade.

Narcis
Controleer ontwikkeling te velde
Narcissen groeien soms harder dan verwacht. Spuit rogge of gerst dood vóórdat de
narcissen boven de grond komen. Gebruik
hiervoor 3 tot 4 l glyfosaat per ha (onder
meer Roundup) in 400 l water. Spuit met
een middelgrove druppel.
Het afsterven van het graan duurt een
aantal weken. Rogge sterft minder snel af
dan gerst. In de periode van afsterven ontwikkelen de narcissen zich bovengronds,
waardoor een herhaling van de bespuiting
onmogelijk is. Bij een juiste bespuiting, dat
wil zeggen in de goede dosering en niet
tijdens regen, sterven granen en grassen
zeker af.

Gladiool
Gezond plantgoed aankopen
Bij aankoop van gladiolenplantgoed wordt
over het algemeen eerst gevraagd naar de
cultivar, maat en prijs. Dat is niet voldoende. Er is nog meer van belang. De gezondheid en de raszuiverheid van de partij en
het vrij zijn van knolcyperus zijn net zo
belangrijk.
Vermeld de verschillende eisen op het
koopbriefje. Zo komt erop te staan dat het
plantgoed ‘gezond’ moet zijn, dus vrij van
Fusarium, Botrytis, vergelingsheksenbezemziekte, ratelvirus, knolcyperus, maïswortelknobbelaaltje en dergelijke. Klasse I
geeft de meeste garantie op gezond materiaal vooral in verband met Fusarium. Er
mag dan niets gevonden zijn in de voorgaande teelt.
Op het koopbriefje kan ook staan dat het
plantgoed vrij moet zijn van dwalingen of
bijvoorbeeld dat er niet meer dan 1% dwalingen inzit. De vermelding ‘selectiepartij’ of ‘partij met certificaat’ op het koopbriefje volstaat niet. Er moet duidelijk op
komen te staan aan welke eisen het plantgoed moet voldoen, bijvoorbeeld Klasse I.
Een certificaat moet worden meegeleverd.

Triteleia (Brodiaea)
Bewaring
Bewaar de knolletjes bij 23-25°C en houd een
hoge relatieve luchtvochtigheid aan om het
uitdrogen van de knolletjes te voorkomen.
Wanneer het planttijdstip na half maart is,
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vier weken voor het planten op 17°C. Plant
geremde Triteleia uiterlijk tot 25 juni.

Muscari
Penicillium
Tijdens de koeling worden de bollen
gemakkelijk oppervlakkig aangetast door
Penicillium. Na het opplanten van vooral de eerste zetten remt deze schimmel de
beworteling soms aanzienlijk.
Houd bij de droge koeling de RV onder de
70% en circuleer goed. Dompel de bollen
vlak voor het planten in 1% Securo wanneer de bollen aan de buitenkant er wit/
groen bepoederd uitzien door de Penicillium. Securo remt de groei van Penicillium,
zodat de wortels makkelijker uitgroeien.

Hyacint
Watergeven pothyacinten
Eenmaal uitgedroogde potgrond neemt
zeer moeilijk weer water op. Het water
loopt van de grond af. De meeste pothyacinten staan per stuk op een kleine 7
cm-pot. Hierin kan slechts een kleine hoeveelheid water worden geborgen. Geef pothyacinten daarom geregeld water. Dit geldt
ook voor potten waar meer bollen op staan.

Snijhyacinten
Hyacinten voor de snijbloementeelt krijgen dezelfde preparatiebehandeling als
hyacinten-op-pot, maar de koudeperiode moet enkele weken langer zijn om voldoende steellengte te krijgen. Voor de bloei
voor Kerstmis zijn met name ‘Anna Marie’
en mutanten geschikt, mits de bollen vroeg
zijn gerooid (begin juni) en na stadium G+
zijn gekoeld bij 9°C. Houd de kastemperatuur op 18 tot 20°C.

Koudeperioden in weken van geprepareerde
snijhyacinten na stadium G+
CULTIVAR

KOUDE
IN
WEKEN

Anna Marie, Anna Liza, Atlantic,
Antarctica

14

Carnegie, Aiolos

15

Delft Blue, Blue Star, China Pink,
Purple Star

15

Jan Bos, Woodstock

15

Yellowstone

15

Minos

14

Splendid Cornelia

14

Pink Pearl, White Pearl, Blue
Pearl, Purple Sensation

15

Opmerking: cijfers zijn gebaseerd op
praktijkervaring. De Pearl-lijn blijft kort
en is matig geschikt voor de snij.
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Deze koudeperioden gelden alleen als de
bollen zijn opgeplant in een bewortelingsruimte bij 9°C. Breng de temperatuur terug
naar 5°C als de pennen te lang worden.
Voor de in de kuil opgeplante bollen gelden
dezelfde koudeperioden, mits de kuiltemperatuur aflopend van 9 tot 5°C is geweest.
Als de kuiltemperatuur lager wordt dan
5°C, is het beter de koudeperiode te verlengen. Het is ook mogelijk de opgeplante
bollen vanuit de kuil in een cel te zetten
bij een temperatuur tussen de 5 en 7°C. De
spruiten zullen dan beter strekken dan in
een te koude kuil. Vaak is een periode van
twee tot drie weken cel al voldoende.

Lelie
Belichten Oriëntals
Het belichten van Oriëntal-hybriden is
gericht op een betere takkwaliteit. Er
wordt minder uren belicht dan bij de Aziatische hybriden. Te lang belichten geeft
bij een aantal rassen bruine bladpunten
of bruine bladvlekken van het blad; 12 tot
16 uur belichten geeft een optimale gewaskwaliteit. Gebruik minimaal 5.000 lux voor
een goede takkwaliteit. Bij nieuwe rassen is
het niet altijd bekend hoe ze zich onder de
assimilatiebelichting gedragen.
De cultivars ‘Alma Ata’, ‘Sapporo’ en ‘Montezuma’ kunnen vrij heftig reageren op
overbelichting. Tegen de oogst kan het blad
in de kop van de plant vlekkerig bruin worden. Het beeld lijkt op roest.

Belichten Longiflorums
Het is niet verantwoord Longif lorums in
een verwarmde kas onbelicht te telen vanwege de verhoogde kans op blinde takken, misvormde knoppen en een lang en
slap gewas met een lichtere bladkleur. De
kwaliteit is afhankelijk van de hoeveelheid
licht en de temperatuur in de kas. Langer
belichten (4.000 lux) geeft minder blinde takken, meer snelheid en een steviger
gewas. De temperatuur heeft invloed op
de kwaliteit en de trekduur. Bij 13°C zijn
de takken steviger en zwaarder dan bij
17°C en is de kans op een extra knop (minder bloemverdroging) groter. De trekduur
neemt echter aanzienlijk toe, wanneer bij
13°C wordt geteeld. Het verschil kan tot
circa vier weken oplopen. Naarmate meer
licht wordt opgehangen kan bij een hogere
kastemperatuur worden geteeld.

Dubbelneuzen
Sommige cultivars hebben sterk de neiging
om in de teelt dubbelneuzen te maken.
Deze bollen zijn vaak voor een lagere prijs
te koop. In de broeierij zijn ze goed te
gebruiken, mits de bollen voldoende groot
zijn. Voor veel cultivars geldt dat de bollen
minimaal de maat 16/18 moeten hebben
om op beide stelen voldoende knoppen te
hebben voor een goede sortering. De kwa-

liteit van de takken uit dubbelneuzen is te
beïnvloeden door ze te breken en de bollen
op normale afstand te planten. Wanneer de
bollen niet gebroken worden, pas dan de
plantdichtheid aan.

Tulp
Kastemperatuur 5°C-tulpen
Voor 5°C-tulpen die vanaf begin december worden geplant, moet de bodemtemperatuur op boldiepte maximaal 13°C en
de temperatuur tussen het gewas maximaal 15°C zijn. Voorkom zachtrot door de
bodemtemperatuur op boldiepte de eerste twee weken op 9 à 10°C te houden. Is
dit niet goed te realiseren omdat er in een
gedeelte van de kas al vroege 5°C-tulpen
zijn geplant, ontsmet dan de bollen in 0,5
% captan en 0,6 tot 1,2% Topsin M Ultra.
Gebruik op veengrond de maximale concentratie van Topsin M Ultra.

Beworteling bij broei op water
De beworteling van de bollen kan het beste
in een klimaatgestuurde ruimte gebeuren.
De ideale bewortelingstemperatuur ligt
rond 5 tot 7°C. Na een beworteling van tien
tot soms twintig dagen kunnen de tulpen
ingehaald worden in de kas. Zorg ervoor
dat de spruiten niet te groot worden, want
dan groeien deze vast in de bak erboven.
Dit is afhankelijk van het type bodem dat
de bak heeft. Ga terug in temperatuur als
er nog geen ruimte is in de kas.

Wortelvorming broei op water
Uit onderzoek blijkt dat een zware beworteling, zwaardere planten geeft. Tulpen op
water (met name stilstaand water) mogen
echter niet te veel wortels vormen om
meetrekken maar ook verslijming en rot
te voorkomen. Een goede lengte van de
wortels is 3 tot 4 cm bij inhalen. Een zware beworteling is te voorkomen door de
bollen niet te lang voor het inhalen op te
planten. Plant voor de vroege trek de bollen drie weken voor het inhalen op en vul
direct met water. Laat de bollen vervolgens
bij 5 tot 7°C bewortelen. Dreigen de wortels
te lang te worden, laat dan de temperatuur
zakken naar 2°C. Zorg ervoor dat het water
een EC heeft van 1,5 tot 2,0. In de kas kan
het meststoffenmengsel calciumchloride
met calciumnitraat in de verhouding 1:2
zijn. Denk eraan dat er reacties kunnen
plaatsvinden als de voedingsstoffen hoog
geconcentreerd worden gemengd. Kijk bij
twijfel of bij de menging geen uitvlokking
ontstaat.

Broei onder led-licht
Door led-licht te gebruiken bij de broei
van tulpen is het mogelijk om in de donkere maanden (december en januari) het
gewas in bepaalde mate te sturen op lengte
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tie. Een inspectierapport laat zien dat u al
het mogelijke heeft gedaan om een veilige
situatie op uw bedrijf te creëren. In sommige gevallen hoeft u hierdoor minder verzekeringspremie te betalen. Een inspectie
van de elektrische installatie kost ongeveer
€ 1.000, af hankelijk van de omvang van
het bedrijf.

Gewasbescherming
Doodspuiten winterdek

en stand. Ook wordt de broeisnelheid verhoogd met twee à drie dagen en de kleur
van het gewas meer donker groen. Als er
voldoende (zon)licht binnenkomt in de kas,
heeft het toegevoegde licht minder effect.
De benodigde led-intensiteit verschilt per
cultivar en per maand en varieert rond
de 25 tot 30 µmol/m²/sec. De kleuren die
invloed hebben op de plant zijn onder
meer rood, blauw, wit en verrood. Met
alleen blauw led (zonder daglicht) worden de planten lang en slap. Met alleen
rood led blijven de planten kort en spreidt
het blad niet. De combinatie van blauw en
rood geeft een goede basis voor bijbelichten. Daarbij is het mogelijk om wit led te
vervangen voor blauw. Hierdoor is het visueel een stuk vriendelijker. Met het toevoegen van verrood led is het mogelijk om het
blad van de plant meer of minder te spreiden. Bij de eerste periode van de broei in
meer lagen wordt deze eigenschap van verrood gebruikt, zodat de bloem niet vast
blijft hangen in het blad. Dit is onder meer
bij ‘Strong Gold’ het geval en is cultivarafhankelijk. Bij toevoeging van verrood led
bij het broeien met daglicht tijdens de hele
broei, kunnen tulpen te weelderig, te slap
en te lichtgroen worden en is het niet aan
te raden bij de meeste cultivars. Wel kan
het gewicht wat toenemen.

Bewaring afbroei van vroege broei
Voorkom bij cultivars die zeer vroeg worden gebroeid snelle spruitvorming en wortelvorming bij de afgebroeide bollen.
• Bewaar de bollen bij een temperatuur van
1-2°C. Zet deze bewaring voort tot eind
april tot eventueel eind mei.
• Zeef de potgrond uit om voortijdig uitlopen van wortels te voorkomen.
• Schoon de bollen na de koele opslag en
bewaar ze bij een temperatuur van ongeveer 20°C. Daarna kan de afbroei bij het
normale plantgoed worden gezet tot aan
het planten in het najaar.

• Voorkom bij palletkisten stortpitten, door
een leliekrat op de kop in het midden van
de kist te plaatsen.
• De opbrengst van zeer vroeg afgebroeide
bollen valt vaak tegen.

Bodem/Bemesting
Afvoer dooiwater
Voor het geval het een strenge winter
wordt alvast enkele tips voor de afvoer van
dooiwater.
• Waar een dikke hallaag aanwezig is,
kan afvoer van dooiwater grote problemen geven. Door plasvorming boven de
hal kunnen bloembollen verstikken. Een
snelle afvoer is dus van groot belang.
• Sneller afvoeren van dooiwater is mogelijk door in de paden extra stro aan te
brengen. Op die plaatsen ontstaat geen of
minder hal, waardoor het water vlotter
wegzakt.
• D e diepere paden kunnen een groot
gedeelte van het dooiwater afvoeren,
maar dan moeten de paden wel naar de
sloot aflopen.
• Bron- of onderbemaling kan erg belangrijk zijn. Tijdig pompen na het einde van
de vorst verlaagt het grondwater onder
de hal. De hallaag wordt dan van onderaf
dunner en het dooiwater zal sneller verdwijnen.

Techniek
Brandveiligheid en inspectie
Op elektrische (laagspannings-)installaties is de NEN1010-norm van toepassing.
Deze heeft betrekking op de veiligheid,
betrouwbaarheid en herkenbaarheid van
de installatie. Er is geen verplichting tot
inspectie. Een elektrische inspectie geeft
echter een goed overzicht van de (brand)
gevaarlijke punten en verborgen gebreken op uw bedrijf. Daarnaast vragen verzekeringsmaatschappijen steeds vaker om
een inspectie van de elektrische installa-

Spuit het gras- of graandek dood met
glyfosaat (onder meer Roundup). Roundup Ultimate is het snelst regenvast van
de diverse glyfosaatvarianten; dit middel is al na ongeveer een uur opgenomen
door het gewas. Bij gebruik van glyfosaat
duurt het relatief lang voordat het gras of
graan afsterft, maar het bestrijdt de nieuwe ondergrondse uitlopers goed. Na het
spuiten van de ‘normale’ 360 gr/l glyfosaat
moet het minimaal zes uur droog zijn voor
een goede opname. Bij hard water (> 12
graden Duitse hardheid) kan de werkzaamheid van glyfosaat afnemen en is het aan
te raden 1% ammoniumsulfaat toevoegen.
Bij Roundup Ultimate is de toevoeging van
ammoniumsulfaat in het geval van hard
water niet nodig.

Bedrijfshygiëne
De voorjaarsbloeiers zijn vrijwel allemaal
geplant. De cellen zijn op sommige bedrijven leeg. Grijp deze gelegenheid aan om
de schuur en de cellen grondig schoon te
maken. In stof, grondresten en oude vellen
kunnen mijten, aaltjes, sporen van Fusarium, Penicillium en roet overleven. Sporen
die overleven, zijn het begin van een nieuwe besmetting in het volgende seizoen.
Door de cellen en de schuur goed uit te
vegen en met een stofzuiger uit te zuigen
worden al veel besmettingsbronnen opgeruimd.
Maak de cellen nat en stook ze op tot circa 25°C zodat de sporen van schimmels
gaan kiemen en houd deze temperatuur
twee dagen aan. Houd na de kiemperiode
twee dagen een temperatuur van 45°C aan
om ook mijten, bladluizen en trips aan te
pakken en zorg voor voldoende circulatie
om overal dezelfde temperatuur te realiseren. Als de verwarmingsinstallatie ook de
50°C kan halen worden met die temperatuur ook aaltjes bestreden. Deze wijze van
ontsmetten kan het hele jaar door worden
uitgevoerd.
Naast het opruimen van de schuur is het
ook een goede gelegenheid het erf eens
kritisch te bekijken. Liggen er nog gewasresten van de verwerking? Ruim ze dan
op. Bekijk of het erf voldoet aan de eisen
die worden gesteld wat betreft het aflopen
van dompelrestanten en/of resten gewasbeschermingsmiddelen die van de opgeslagen
kisten vrijkomen. Zo niet, maak dan plan20 november 2020
nen om dit in orde te maken.
20 november 2020
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