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Vaste planten algemeen
Stof
Bĳ de verwerking van vaste planten in de
bedrĳfsruimte kan veel stof ontstaan. Dat
bevat bijna altijd schadelijke deeltjes die
nadelig kunnen zijn voor de gezondheid.
Om die reden heeft Stigas een paar jaar
terug een campagne gehad met als slogan ‘Pak stof aan’. Op de website staan uitleg over de gezondheidseffecten van stof
en maatregelen die je kunt uitvoeren om
stof aan te pakken. Denk aan stofafzuiging boven de verwerkingslĳnen of regelmatig de vloer schoonzuigen zodat er minder stof ontstaat. Verder is stof te beperken
met luchtbevochtiging. Een optie is bijvoorbeeld de Stof-Does Dry Fog, die zeer
fĳne mist produceert waarmee stof wordt
gebonden zonder dat het product nat
wordt.

Bemestingsplan
Maak aan het begin van het jaar het bemestingsplan. Voor het bemesten van landbouwgrond zijn maximumhoeveelheden
stikstof, fosfaat en dierlijke mest toegestaan. Bereken aan het begin van het jaar
hoeveel mag worden aangevoerd. Voor
dierlijke mest is de gebruiksnorm 170
kilo stikstof per hectare landbouwgrond.
De stikstofgebruiksnorm (dierlijke mest
plus kunstmest) voor vaste planten is 175
kg stikstof per hectare. De fosfaatnorm is
afhankelĳk van de fosfaattoestand van de
bodem. Alle tabellen staan op de website
www.rvo.nl, zoek op ‘mesttabellen’.

Fosfaat
Hoeveel fosfaat extra mag worden
gebruikt, hangt af van de fosfaattoestand
van de grond. Voor bouwland werd dit uitgedrukt in Pw en voor grasland was de systematiek gebaseerd op basis van het P-AL
getal. Vanaf dit jaar is dat veranderd naar
de fosfaatcijfers P-PAE (plantbeschikbare fosfaat) en P-Al (bodemvoorraad P) voor
alle gronden. Er is dan geen onderscheid
meer in de bepaling van de fosfaat tussen
bĳvoorbeeld grasland en bouwland. Eurofins Agro speelde vorig jaar al op de wetswĳziging in door op het analyseverslag van
BemestingsWĳzer drie fosfaatparameters
te vermelden (Pw, P-Al en P-PAE). Voor sommige percelen kan de wĳziging als gevolg
hebben dat net iets meer of net iets minder
fosfaat is toegestaan.

Bewaartemperatuur

Samengesteld door de adviseurs van Delphy
Vaste planten, tel. 0172-21 28 27
Bloembollen & bolbloemen, tel. 0252-68 85 41
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Controleer de producttemperatuur bĳ vaste planten in de koelcel. De temperatuur
van het product wĳkt vaak af ten opzichte van de omgevingstemperatuur in de cel.
Voor langere bewaring wordt ingevroren
en een celtemperatuur ingesteld van -2oC.
Dit betekent een producttemperatuur van

circa -1oC. Dataloggers zĳn een goed hulpmiddel om het koelproces te controleren.
Aan de hand van de meetgegevens kan
het koelproces worden geanalyseerd en zo
nodig worden bĳgesteld.

Licentie gewasbescherming
Iedereen die met professionele gewasbeschermingsmiddelen of professionele biociden werkt, heeft volgens de wet een licentie (vakbekwaamheidsbewĳs) nodig. Voor
de verlenging moeten tĳdig de benodigde
scholingsbĳeenkomsten worden gevolgd.
Vanwege corona zĳn er steeds meer online-bĳeenkomsten. Daarnaast geldt een coulanceregeling. Licenties met een einddatum
tussen 16 maart 2020 en 30 april 2021 hebben tot 1 mei 2021 de gelegenheid om ontbrekende kennisbĳeenkomsten te volgen.
Op de website www.erkenningen.nl is de
studievordering te bekĳken.

Bodemherbiciden
Let bij de toepassing van bodemherbiciden op de uitspoelingsgevoeligheid van het
middel en de dosering. Vanwege de kans op
uitspoeling gelden op zandgronden lagere
doseringen per hectare dan voor toepassing
op gronden met meer organische stof.

Anemone
Botrytis
Vaste planten die in het najaar zĳn opgepot
en in de kas overwinteren, hebben vaak
veel blad waardoor in de winterperiode in
het hart Botrytis kan ontstaan. Let op dat
de planten niet te nat staan en lucht voldoende voor een goed kasklimaat.

Astilbe
Rhizoctonia
Het schimmelmiddel Monarch uit de bollenteelt en aardappelteelt mag sinds kort
ook worden gebruikt in de vasteplantenteelt. De werkzame stof f lutolanil werkt
tegen Rhizoctonia. Rhizoctonia ofwel dradenschimmel is een aantasting die in
Astilbe kan voorkomen en uitval geeft.
Monarch kan worden toegepast als gewasbehandeling kort na het planten. Voor de
uitbreiding van de toelating in de vasteplantenteelt is geen werkzaamheids- en
fytotoxiciteit onderzoek uitgevoerd. Er
wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel
gebruikt wordt. Het risico voor het gewas
bij gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Hemerocallis
Onkruid
In tweejarige gewassen in de vollegrond
kan in de wintermaanden tegen kiemend
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onkruid worden gespoten met een bodemherbicide. Let op dat het gewas volledig in winterrust moet zijn. Stem de aanpak en middelenkeuze af op de aanwezige
onkruiden op het perceel en het wettelijke gebruiksvoorschrift. Kerb werkt tegen
kiemend onkruid. Bij lage temperaturen
bestrijdt Kerb ook grassen en muur. Composieten als kruiskruid, kamille, knopkruid, melkdistel en gele ganzenbloem zijn
ongevoelig. Het bodemherbicide AZ 500
heeft wel een werking op composieten.

Lelie
Sorteren plantgoed
Afnemers vragen naar bepaalde maten.
Afhankelijk van de grootte van de partij, de
gewenste maat en de verwachte prijs van
het leverbaar moet u daarom nu al beslissen in welke maten u sorteert. Het sorteren
op één maat in plaats van op twee (bijvoorbeeld in 8/9 en 9/10 in plaats van 8-10) heeft
als voordeel dat u nauwkeuriger kunt planten, waardoor ook beter op maat geteeld
kan worden. De onkruid- en vuurbestrijding, bemesting en vochtvoorziening kunt
u beter afstemmen op het gewas. Machinaal koppen is ook veel nauwkeuriger uit
te voeren. Daarnaast zijn gesorteerde bollen makkelijker terug te drogen en bewaren dan ongesorteerde bollen. Doordat de
maten gelijker zijn, is er minder verschil
in uitdroging. Bij ongesorteerde bollen zijn
de kleine maten eerder droog dan de grove
maten, waardoor het product niet optimaal
gedroogd kan worden. De bollen gaan dan
te nat of te droog de cel in, wat tot kwaliteitsverlies kan leiden.

Wortelonkruiden
Tussen het plantgoed van lelies kunnen
wortels van kiek, akkermunt, knolcyperus
en zeebies zitten. Verspreiding vindt hierdoor gemakkelijk plaats, zodat dergelijke
onkruiden op steeds meer percelen voor
problemen zorgen. Lelies zijn een belangrijke verspreidingsbron van knolcyperus.
Advies:
Behandel partijen waarvan bekend is dat
er kiek en akkermunt tussen de wortels zit
als volgt:
• Laat het plantgoed over de Aquagrader/
lelieshaver lopen.
• Zoek het plantgoed zo goed mogelijk uit.
• Ruim zwaar besmet plantgoed op.
• Geef het plantgoed een warmwaterbehandeling.
• Plantgoed dat besmet is met knolcyperus moet beneden maat 12 worden vernietigd.
Opmerking:
Op percelen waar knolcyperus is gevonden, mogen minstens 3 jaar geen akker- en
tuinbouwgewassen worden geteeld. Hiertoe behoren o.a. bloembollen en bieten en
aardappelen. Het teeltverbod wordt pas

opgeheven als in die drie jaar geen knolcyperus meer wordt gevonden. Dit wordt
jaarlijks gecontroleerd.

Wortelrot door aaltjes
Pratylenchus penetrans veroorzaakt wortelrot in lelies. De aaltjes blijven zowel
in de grond als in de wortels van de bollen achter. Verspreiding vindt onder meer
plaats met besmette wortels van de lelies.
Nieuwe aantastingen komen zowel vanuit
besmette grond als besmette wortels. Ga
verspreiding met de bollen tegen door de
bollen voor eind januari een warmwaterbehandeling te geven en daarna in te vriezen. De combinatie van vroeg ‘koken’ in
combinatie met invriezen heeft het grootste bestrijdende effect. Door de bollen van
de Aziaten een warmwaterbehandeling van
2 uur 41°C en de andere lelies 2 uur 39°C
te geven, dunt het aantal aaltjes sterk uit.
De andere lelies kunnen ook gedurende 2
uur bij 41°C gekookt worden, mits toegepast in combinatie met twee dagen vooren nawarmte bij 20°C. Door de voor- en
nawarmte zijn de bollen beter bestand
tegen een hogere kooktemperatuur. Er is
wel een iets grotere kans op dubbelneuzen en opbrengstderving in OT-hybriden.
Indien bollen matig tot zwaar zijn aangetast door wortellesieaaltjes of bollenmijten, is het te overwegen om de bollen
bij 41°C te koken. Wortellesieaaltjes worden beter bestreden bij 41°C en bollenmijten worden volledig bestreden. Voeg aan
het warmwaterbad 0,5% captan toe. Kook
zwaar aangetaste partijen vroeg in combinatie met een lange koude bewaring. Dit
heeft het grootste effect. Daarnaast heeft
het invriezen een dodend effect. Bewaar de
bollen van Aziaten minimaal twee maanden bij -2°C en de andere groepen bij -0,5°C.
Bewaring bij +0,5°C doet het aantal aaltjes
weer toenemen. De gecombineerde behandeling is echter niet helemaal afdoende.
Bestrijding op het veld blijft noodzakelijk,
ook als alleen de wortels van het plantgoed
zijn aangetast. Hiervoor kunnen Vydate
10 G, Nemathorin of Velum Prime worden
gebruikt.

Gladiool
Stomen onder glas
Als in een voorgaande gladiolen- of fresiateelt Fusarium of droogrot voorkwam, is
het nodig de grond voor de nieuwe teelt te
stomen. Om genoemde ziekten voldoende te bestrijden moet op 40 cm diepte de
temperatuur minimaal een uur 70°C zijn.
Tevens wordt dan bollenmijt vanuit de
grond bestreden.

Tulp
Zweten
Zweten kan een hardnekkig probleem zijn.
Het is tegen te gaan door goed te ventileren

en het scherm tijdig te openen. Een goede
circulatie bevordert de afvoer van vocht. De
beste circulatie wordt verkregen door een
gewasverwarming boven het gewas te hangen. Daardoor ontstaat een luchtstroom,
waardoor vocht afgevoerd wordt. Ventilatoren helpen iets, maar moeten wel goed
horizontaal hangen. Ventilatoren veroorzaken echter droge en ook warmere plekken; hierdoor ontstaat een ongelijke groei.
Om een goede verdeling te verkrijgen kan
een zwenkventilator worden gebruikt. Ook
zijn er goede ervaringen met gebruik van
nivolators.
Laat ventilatoren niet onnodig snel draaien. Dode hoeken zijn soms ook te verhelpen door er tijdelijk een losse ventilator
te plaatsen. Om te kijken of de temperatuurverdeling goed is, zijn er twee mogelijkheden. Neem een proef met orchideeënbuisjes gevuld met water en controleer
vervolgens of de temperaturen gelijk zijn.
Controleren met dataloggers kan ook. De
kiepgevoelige fase ligt tussen dag 7 en dag
12 van de totale trekduur van 20 dagen.
Dat is de groeifase waarin het kiepen ontstaat, het visueel kiepen gebeurt pas later.
Buiten deze kiepgevoelige dagen lijkt een
hoge RV geen nadelig effect te hebben.
De volgende factoren werken zweten in de
hand:
• lage EC;
• veel water geven;
• luchtrijk potgrondmengsel;
• dikke maten broeien;
• sterke beworteling;
• donkere omgeving;
• hoge temperatuur en/of RV.

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
en stand. Ook wordt de broeisnelheid verhoogd met twee à drie dagen en de kleur
van het gewas donkerder groen. Als er voldoende (zon)licht binnenkomt in de kas
heeft het toegevoegde licht geen effect
meer. De benodigde led-intensiteit verschilt
per cultivar en per maand en varieert tussen de 25 en 50 µmol/m²/sec. De kleuren
die invloed hebben op de plant zijn rood,
blauw, wit en verrood. Met alleen blauw
led-licht (zonder daglicht) worden de planten lang en slap. Met alleen rood led-licht
blijven de planten kort en spreidt het blad
niet. De combinatie van blauw en rood
geeft een goede basis als bijbelichting.
Daarbij is het mogelijk om wit led-licht
te vervangen voor blauw led-licht. Met
het toevoegen van verrood led-licht is het
mogelijk om het blad van de plant meer of
minder te laten spreiden. Dit is ook cultivarafhankelijk: blijft de bloem in het bovenste blad hangen of blijft de plant genetisch
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Bemesting waterbroei
Zorg ervoor dat bij het afvullen het water
bij planten een EC heeft van 1,8-2,2 mS/
cm. Bij cultivars die in de kas geen last
hebben van scheurblad en bladkiep, kan
een EC worden aangehouden van 1,5-2,0
mS/cm. Bij cultivars die wel gevoelig zijn
voor bladkiep, scheurblad en zweten, kan
een EC worden aangehouden van 2,0-2,5
mS/cm. Boven een EC van 2,5 mS/cm kan
gewicht- en lengteverlies optreden. Het toedienen van een voedingsmeststof kan met
afvullen of in de kas met een mengsel van
calciumchloride met calciumnitraat in de
verhouding 1:2 zijn. De hoeveelheid meststoffen die toegediend kunnen worden in
de kas, is af hankelijk van de gemeten EC
in de bak. Als dit tegenvalt, is een hogere EC in de kas nodig om de lagere EC in
de bak te verhogen. Vaak wordt om praktische redenen dezelfde EC gegeven als bij
het afvullen.

Slingeren en kasklimaat
Bij snelle groei van de tulpen kan de poot
te slap worden. Onder andere bij ‘Monte Carlo’ en mutanten is dit een bekend
fenomeen. De tulp valt min of meer om en
komt daarna weer overeind met vaak een
kromme steel. Dit kan problemen geven bij
het oogsten en bossen. Meestal werkt het
ook nadelig op de kwaliteit van het bossen. Het probleem is enigszins te voorkomen als de tulpen bij het begin van pootvorming niet boven de 16°C worden geteeld
bij teelt op potgrond. Bij teelt op water liever nog een graad lager. Beperk watergeven
van bovenaf. Telers proberen het probleem
ook te beperken door na het inhalen gaasnet over de tulpen te plaatsen. Laat dit met
de tulpen meegroeien. Verwijder dit net
(indien mogelijk) vlak voor het oogsten van
de eerste bloemen. Dit maakt het oogsten
makkelijker.

Wortelproblemen broei op water
Bij de broei op water kan wortelrot ontstaan. Dit komt voornamelijk voor op eben vloedsystemen waarbij het water hergebruikt wordt, maar niet goed is ontsmet.
Incidenteel kunnen de problemen ook ontstaan bij de broei op stilstaand water. Wortelrot ontstaat veelal door aantasting door
de Pythium-schimmel. Voeg bij problemen
ter bestrijding van wortelrot veroorzaakt
door Pythium aan het begin van de teelt
0,02% tot 0,04% Previcur Energy aan het
water toe. De KUG-toelating van Previcur
Energy is versneld aangevraagd ter vervanging van Fenomenal. Doe daarom proefsgewijs ervaring op.

Verslijming van de wortels
Verslijming van wortels kan veroorzaakt worden door schimmels, maar meestal gaat het
om bacteriën. Voorkom het probleem door:
56

• Laat niet te veel wortels in de bak groeien.
Let tijdens de beworteling goed op de wortelontwikkeling. Gaat dit te snel, verlaag dan
de temperatuur. Haal de tulpen pas in als de
lengte van de wortels 3 cm bedraagt.
• Voorkom beschadiging en/of indroging van
de wortels.
• Laat de temperatuur in de kas niet te hoog
oplopen, een hogere temperatuur verergert
de ontwikkeling.
• Reinig en ontsmet het fust goed na iedere trek, vooral als er al wat verslijming is
geconstateerd.
• Gebruik steeds goed, niet verontreinigd
water. Soms geeft slootwater meer problemen.
• Ververs bij een beginnende aantasting het
water direct.

Narcis
Voortrekken
Door de kisten in een licht verwarmde
ruimte voor te trekken, is het mogelijk één
à twee trekken meer te doen. In de voortrekruimte kunnen de kisten enkel worden uitgezet of opgestapeld. Let op de
gelijkmatigheid van de temperatuur in de
voortrekruimte. Temperatuurverschillen
veroorzaken later in de kas verschillen in
gelijkmatigheid van het gewas. Af hankelijk van de spruitlengte varieert de tijd die
de kisten onder de tabletten of in de voortrekruimte mogen staan van vier tot tien
dagen. Hoe langer de spruiten zijn, hoe
korter de tijd is.

Hyacint
Koudeperiode hyacint-op-pot
Bij het broeien van niet-geprepareerde hyacinten-op-pot gelden de volgende koudeperioden na de bewaring bij 25°C, waarbij de
temperatuur direct zakt naar 9°C.
Opmerkingen:
• Deze koudeperioden gelden alleen voor
bollen waarbij de temperatuur na de 25°C

direct zakt naar 9°C. Bij een nabehandeling van vier weken 17°C, de koudeperiode met twee weken verkorten.
• Breng de temperatuur terug naar 5°C als
de pennen te lang worden.

Lelie
ULO-bewaring
Door de lange bewaring van leverbare bollen in het ijs neemt het aantal knoppen af
door bloemknopverdroging. Door de bollen
onder ULO te bewaren verdrogen er minder
knoppen. Ook heeft het een duidelijk positief effect heeft op de kleur van het gewas
en de stevigheid. Daarnaast komt ook wat
minder bladverbranding voor. Voor de
lange bewaring, planten vanaf juli, is het
dus raadzaam de bollen onder ULO-condities te laten bewaren. Wanneer u de bollen onder ULO-condities laat bewaren, is
het belangrijk hier met de planning in het
bedrijf rekening te houden. De bollen zijn
pas beschikbaar als de cel open gaat. Tussentijds beschikken over de bollen is soms
mogelijk, maar veelal ongewenst. U kunt
de bollen wel een aantal weken nadat ze
uit de ULO-cel gekomen zijn, in een normale cel opslaan. Doe dit wel bij dezelfde
temperatuur als waaronder de bollen in de
ULO-cel stonden. Het ULO-effect blijft nog
een week aanwezig en neemt daarna snel
af met de bewaarduur. ULO-bewaring heeft
geen dodend effect op bladaaltjes.

Belichting Oriëntals
Belichting waarbij de dagen worden verlengd tot 16 à 18 uur, verkort de trekduur
bij het planten van verse oogst-bollen. Per
cultivar is de reactie verschillend en reageren cultivars uit de groep van de Oriëntals op belichting met een verkorting van
de trekduur van drie dagen tot drie weken.
Begin met belichten zodra de lelies boven de
grond staan en als bij 80-90% van de planten het blad begint te spreiden. Belicht tot
circa half maart. Bij planten begin janu-

Cultivar

half okt.

half nov.
9

half dec.

Anna Marie, Anna Liza, Atlantic, Antarctica

10

9

Carnegie, Aiolos

12

11

11

Delft Blue, Blue Star, China Pink, Purple Star

11

10

10

Yellowstone*

11

10

10

Fondant

11

10

10

Gipsy Queen

13

13

13

Pink Surprise

12

11

11

Jan Bos, Woodstock

13

11

11

Minos

10

9

9

Splendid Cornelia

10

9

9

Pink Pearl, White Pearl, Blue Pearl, Purple Sensation

11

9

9

Opmerking: cijfers zijn gebaseerd op praktijkervaring.
* Yellowstone is een nieuwe cultivar. Het aantal koudeweken is een indicatie.
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ari worden de lelies nog circa zes weken
belicht. De belichtingsduur is 16 uur per
etmaal. Belicht de lelies ook nog in maart,
als de dagen erg donker zijn. Door de belichting blijven de takken iets korter en treedt
soms iets meer knopverdroging op. Assimilatielampen beïnvloeden de kwaliteit positief. Wel is uit onderzoek gebleken dat er
verschillen in teeltduur en kwaliteit zijn
tussen de verschillende lichtniveaus. Bij
3.000 lux was de bladkwaliteit minder en
de teeltduur een week langer dan bij 6.000
lux. Door dagverlenging met gloeilampen
toe te passen is in deze periode in Oriëntals
ook een verkorting van de trekduur te bereiken. Het effect is per cultivar verschillend
en bedraagt gemiddeld twee weken. Dagverlenging kan voorafgaand aan en aansluitend
op de natuurlijke dag worden toegepast.

Broeikoppen bij Oriëntals
In Oriëntals ontstaan nogal eens de zogenoemde broeikoppen. Aandachtspunten om
de kans op broeikoppen te verkleinen zijn:
• Zorg in de periode eerste drie weken na
het planten voor een goed vochtige grond.
Dit stimuleert de wortelgroei. Zeker bij
partijen met slechte onderwortels. Kijk
ook uit voor te natte grond/plekken.
• Houd de temperatuur de eerste drie tot
vier weken op 14-15°C. Bij deze temperatuur vormen de lelies snel stengelwortels.
Daarna mag de temperatuur naar 16-18°C
stijgen.
• I n het gevoelige stadium, wanneer de
knoppen nog tussen de opgevouwen bladeren zitten, is het beter de planten rustig op te laten groeien (14°C tot 16°C). Geef
geen water als de knoppen tussen de opgevouwen bladeren zitten.
• Zorg ervoor dat de verdamping van het
gewas doorgaat, zodat ook de gevoelige
plantendelen voedingsstoffen krijgen.
• Zorg dat de calciumvoorziening van de
grond op orde is.
• Zorg voor een goed wortelgestel
Tussen rassen en ziftmaten zit een groot
verschil in gevoeligheid. In het bijzonder
de bollen groter dan 14/16 zijn zeer gevoelig. Wanneer er ‘weinig’ wortels of te korte wortels (< 5 cm) onder de bollen zit, dan
neemt de kans op broeikoppen toe. Als lelies
voldoende onderwortels hebben en goede
stengelwortels vormen, is het probleem van
bladverbranding en broeikoppen veel kleiner. Er zijn ook kwekers die de lelies in het
voor broeikoppen gevoelige stadium na een
watergift met een bladblazer droogblazen.
Door deze maatregel worden veel problemen met broeikoppen verminderd.

Gewasbescherming
Winterbespuiting
Om zo schoon mogelijk het groeiseizoen in
te gaan is een effectieve onkruidbestrijding
voor opkomst van groot belang. Gebruik
hiervoor glyfosaat. Toevoeging van een

hulpstof als Squall kan het effect van de
bespuiting nog verbeteren. De voorheen
gangbare opties chloorprofam en diquat
zijn inmiddels niet meer toegelaten. Glyfosaat heeft solo onvoldoende werking op
kleine brandnetel. In dat geval kan tijdens
de vervolgbespuiting met bodemherbiciden
nog metamitron als contactherbicide worden toegevoegd.
Voer de bespuiting uit onder droge weersomstandigheden en spuit niet op opkruiden die met rijp zijn bedekt. De werking
van glyfosaat komt dan beter tot zijn recht.
Voor een goed effect van glyfosaat moet
het na de bespuiting minimaal zes uur
droog zijn. Roundup Ultimate is na 1 uur
regenvast. Vervolg de onkruidbestrijding
met de bodemherbiciden Stomp, Wing P,
Spectrum, AZ 500, Fresco en Dual Gold
afhankelijk van het gewas en de toelating.

Techniek
Kunstmeststrooier
Vervang bij zichtbare slijtage direct schoepen of strooipijp. Gebruik bij de breedtevlakstelling geen waterpas, maar stel
evenwijdig af aan de achteras. Stel in de
lengte af met een halfvolle bak. Zorg voor
een constante juiste afstand van schotel of
strooipijp tot de grond of het gewas. Houd
tijdens het strooien rekening met extra
insporing en met hoe vol de bak is. Corrigeer dit met de hef. Plaats een spiegel op
de rand van de strooier, zodat u vanuit de
trekker kunt zien of de bak leeg is. Slijtage aan pneumatische strooiers is niet altijd
goed zichtbaar. Controleer de werking van
pneumatische strooiers door bakjes onder
de strooibomen te plaatsen en stilstaand
even te strooien.

Controleer het stookrapport
Stookinstallaties op gas met een vermogen boven 100 kW moeten, ten minste één

keer per vier jaar, gekeurd worden op veilig functioneren, optimale verbranding
en energiezuinigheid. Een stookinstallatie
kan bestaan uit meerdere stookapparaten
die in dezelfde ruimte staan (ketels met
een nominale belasting van bijvoorbeeld
30 kW). Door de cijfers van de keuring te
vergelijken met die van voorgaande keren,
wordt een beeld gekregen van de toestand
van de installatie. De keuring omvat mede
de afstelling voor de verbranding, het systeem voor de toevoer van brandstof en verbrandingslucht en de afvoer van verbrandingsgassen. Mocht uit de keuring blijken
dat er onderhoud aan de installatie nodig
is, dan dient dit onderhoud binnen twee
weken na keuring te zijn verricht. De kosten van het onderhoud verdienen zichzelf
meestal terug, door het opnieuw afstellen en daardoor een hoger rendement. Bij
oudere ketels (10-12 jaar) kan het stookrendement in de loop van de jaren behoorlijk
verslechteren. Als dit niet meer bij te stellen is, kan het beter zijn de ketel(s) te vervangen.

Bouw kassen
Bij de bouw van kassen is het aan te raden
te kijken naar de bestemming. Bij bijvoorbeeld de broei van tulpen werd in het verleden niet echt gekeken naar de hoogte.
De teelt in meerdere lagen wordt op steeds
meer bedrijven toegepast. Dus ook als u
nog niet direct van plan bent om op meer
lagen te gaan telen, bouw toch zodanig dat
later meer lagen toevoegen mogelijk is. Dit
houdt in: een voldoende hoge kas met bijvoorbeeld 5,5 m goothoogte en staanders
die berekend zijn op een zwaardere last.
Bij een teelt in drie lagen gaat de voorkeur
uit naar een kas met een poothoogte van
6,5 tot zelfs 7 m. De kas zal wel duurder
zijn, maar niet in verhouding tot de totale
kosten. Extra lagen zijn er dan later alsnog
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