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Algemeen vaste planten
Onderzoeksverklaring AM
Aardappelmoeheid (AM) wordt veroorzaakt
door de aardappelcystenaaltjes Globodera
rostochiensis en G. pallida. Deze hebben
een quarantainestatus. In de Nederlandse
‘Regeling bestrĳding schadelĳke organismen’ is voorgeschreven dat boomkwekerĳgewassen en vaste planten in Nederland
alleen mogen worden geteeld op AM-vrĳe
percelen. Er is een Onderzoeksverklaring
AM nodig waaruit blĳkt dat het perceel vrĳ
is van aardappelcystenaaltjes. Deze verplichting geldt niet voor gebieden waar de
aardappelteelt verboden is, zoals de teeltcentra Opheusden e.o., Zundert, Boskoop
e.o., de Bollenstreek tussen Valkenburg en
Bloemendaal en het Kennemerland tussen
Beverwijk en Bergen. Deze aanpak leidt
ertoe dat alle boomkwekerijgewassen en
vaste planten met een Nederlandse origine
geschikt zĳn voor export naar landen buiten de EU. Raadpleeg voor meer informatie
de website van de NVWA.
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Laat vollegrondspercelen om de twee tot
drie jaar in de winter bemonsteren om
inzicht te krijgen in de voedingstoestand
van de bodem. Op basis van het verslag kunt
u (samen met uw adviseur) een optimaal
bemestingsplan samenstellen. Op sommige
percelen is de pH in orde, maar is het toch
zinvol calcium te geven om de Ca-bezetting
aan het adsorptiecomplex (CEC) te verhogen
of vanwege de bemestende waarde. Geef dan
geen kalk maar calciumsulfaat (bĳvoorbeeld
gips of Calcifert). Calcium houdt de kleiplatjes op een mooie afstand van elkaar, voor
een luchtige, rulle bodemstructuur. Bovendien zorgt calcium voor prima binding van
de kleiplaatjes onderling.
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BODEM/BEMESTING

Onkruid
De basis voor een goede onkruidbestrijding in de vollegrond ligt in de winter als
vaste planten in rust zĳn en neuzen onder

de grond zitten, of bĳ nieuwe percelen in
een schone start in het voorjaar voordat er
wordt ingeplant. Pak de kans als het weer
gunstig is.
Over vaststaande gewassen kan in het algemeen in de winter goed worden gespoten
met de bodemherbiciden Kerb of AZ500.
Chloor-IPC is niet meer toegelaten. De
genoemde bodemherbiciden hebben naast
een lange bodemwerking ook een werking
op sommige aanwezige onkruiden. De middelenkeuze is afhankelĳk van de gewasgevoeligheid en de onkruiddruk. Kerb werkt
als bodemherbicide en pakt bij een lage
bodemtemperatuur (rond 5° C) ook aanwezige grassen en muur. Composieten
worden niet bestreden. Hiervoor is AZ500
een optie. Voeg een hechter toe om betere hechting te krijgen aan de bodem en
daarmee een betere werking. Daarnaast is
Devrinol beschikbaar, maar hiermee is tot
nu toe vooral in pioen enige ervaring mee
opgedaan. Dus voer altĳd eerst een proefbespuiting uit als u nog geen ervaring heeft.

Warmwaterbehandeling
Na een warmwaterbehandeling moet het
plantmateriaal voldoende worden afgekoeld. Gebeurt dit niet, dan ontstaat er
broei en is de kans op schimmelproblemen
groot. Afspuiten met een slang met koud
water is onvoldoende. Zet de vaste planten
één uur in koud water of in een douchecabine om te douchen.

Botrytis
Door de vochtige, donkere periode zien
we bĳ diverse vaste planten in de kas veel
Botrytis. Gelukkig wordt het in januari al
beter weer om de klimaatomstandigheden
in de kas gunstig te houden. Om schimmelproblemen in de kas te voorkomen is het
belangrĳk bĳ niet vriezend weer voldoende
te luchten. Met luchten wordt vocht afgevoerd. Ook ventilatoren zĳn zeer nuttig om
luchtbeweging in de kas te houden. De kas
koud houden voorkomt ook dat gewassen
te snel en te zacht uitlopen.

Stikstofbemesting
Grondwaterstand binnenduinrand
Perceelkeuze

TECHNIEK

Energiebesparing bij tulpenbroei

Samengesteld door de adviseurs van Delphy
Vaste planten, tel. 0172-21 28 27
Bloembollen & bolbloemen, tel. 0252-68 85 41
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Aquilegia
Teelt
Akelei wordt in het najaar opgepot en overwintert in een koude kas. Vanaf half januari kan de plant worden geforceerd. Houd
echter niet te hoge temperaturen aan.
Anders ontstaan lange slappe planten die
extra gevoelig zijn voor schimmels tijdens
de teelt of problemen in de afzetfase.

Maak bij huurland met de verhuurder duidelijke afspraken over de bezetting van het perceel met wortelonkruiden en de bestrijding
ervan. Doe dit ook bij contractteelt ten aanzien van het geleverde plantgoed. Ook hierin
kunnen lastige wortelonkruiden zitten. Hiermee zijn teler en grondeigenaar gediend. Leg
ook de sancties vast. De export stelt steeds
nadrukkelijker de eis dat leliebollen vrij moeten zijn van wortelonkruiden.

Arabis
Schimmels

Hyacint
Stikstofbemesting

Let in Arabis op schimmelziekten, zoals
valse meeldauw, witte roest en voetrot.
Houd het opgewas zo droog mogelijk om
problemen te voorkomen. Geef ’s morgens
water op een drogende dag zodat het blad
weer snel opdroogt.

Let in de zachte typen Carex zoals onder
meer C. comans op luis. Door het warme
najaar was luis lang actief en als de temperatuur in de kas toeneemt, kan de ontwikkeling snel gaan. Controleer het gewas en
voer indien nodig een bespuiting uit met
bijvoorbeeld Gazelle, Sivanto of een ander
bladluismiddel.

Hyacinten nemen gedurende het hele
groeiseizoen stikstof op. Hyacinten met voldoende stikstof geven meer platstelen en
dus meer nagels. De bladeren worden forser, langer en breder en ook de steellengte
neemt iets toe. Dit gaat op tot een bepaald
niveau. Een overmaat aan stikstof resulteert in langer blad en een grotere kans op
bloemverdroging en rotkoppen. Bij te veel
stikstof ontstaan ook meer klisters aan de
rand van de bolbodem.
Normaal begint de eerste stikstofgift na het
losdekken van het stro. Daarna eind maart
gedoseerd bijstrooien op basis van een
N-monster. Gebruik na het spreiden van het
blad gecoate kalksalpeter en strooi bij voorkeur wanneer regen te verwachten is. Tijdens nachtvorsten kan ook gecoate kalksalpeter schade geven.
Bij hyacinten bestemd voor de preparatie
moet de stikstof op tijd in de wortelzone
zijn. Strooi de eerste stikstofgift direct na
losdekken van het stro en beregen als op
korte termijn geen noemenswaardige neerslag wordt verwacht. Indien beregenen niet
mogelijk is, kan overwogen worden om de
eerste stikstofgift vanaf half januari over
het dikke dek te strooien. Strooi niet tijdens
een vorstperiode. Het beste is te strooien
wanneer een regenperiode van 30-40 mm
wordt verwacht. Bij deze neerslaghoeveelheid is het uitgesloten dat stikstof bij het
losdekken van het stro wordt afgevoerd.

Lelie

Iris

Astilbe
Aaltjes
Voer bij Astilbe een warmwaterbehandeling uit tegen aaltjes. Het effect van een
warmwaterbehandeling wordt bepaald
door de temperatuur, de tijdsduur van de
behandeling en het soort aaltje. Bladaaltjes zijn gemakkelijker te doden dan wortelknobbelaaltjes en wortellesieaaltjes. Een
hogere temperatuur en langere behandelingsduur geeft echter ook meer kans op
schade. De tolerantie verschilt per gewas
en per cultivar.

Carex
Luis

Wortelonkruiden en opslag
Ieder jaar doen zich gedurende de teelt problemen voor met wortelonkruiden (akkermunt,
akkerwinde, kiek, knolcyperus, kweek, akkerpaardenstaart) en opslag (aardappelen, schorseneren en gladiolenkralen). Kweek is volvelds
tijdens de teelt goed te bestrijden. De andere
onkruiden kunnen alleen maar pleksgewijs
worden aangepakt met glyfosaat (o.a. Roundup). Voorkom problemen door toekomstige percelen ruim vóór de teelt te beoordelen
op aanwezigheid van dergelijke onkruiden.
Wanneer lelies op gescheurd grasland worden
geplant, zijn wortelonkruiden nog te bestrijden door het grasland met glyfosaat eventueel in combinatie met Cirran dood te spuiten.
Teel geen lelies op een perceel waar in de
voorgaande zes jaar gladiolen hebben gestaan,
in verband met risico op gladiolenopslag.

Kaliumgift
Irissen hebben circa 160 kg kali nodig. Kali
is uitspoelinggevoelig op zandgronden.
Bij gronden met hogere kaligehalten kan
de gift worden verminderd. Op zandgronden kan dit bij een K-getal vanaf 16, op klei
met een percentage lutum tot 12% bij een
K-getal vanaf 21, en bij klei met meer dan
12% lutum vanaf K-getal 27. Het K-getal is
tegenwoordig te vinden onder de strooiadviezen op de Eurofins-formulieren. Kalium dient op zandgronden in januari-februari te worden gegeven om uitspoeling
te voorkomen. Patentkali bevat naast 30%
K2O ook 10% MgO, die relatief snel werkt.
Als er geen magnesiumbemesting noodzakelijk is, dan is kaliumsulfaat (50% K2O)
goedkoper. Op zavel- en kleigronden is de
magnesiumvoorraad in het algemeen hoog

genoeg. Op zwaardere gronden is de nalevering van kalium groot waardoor kalibemesting veelal niet nodig is. Mocht er wel
een kaligift nodig zijn, dan moet de meststof voor het planten door de bouwvoor
gemengd worden.

Dahlia
Gezondheid van de oplegknollen
Een gezonde dahliateelt begint bij het
gebruik van gezonde oplegknollen. Knollen
uit partijen die vorig seizoen besmet zijn
geraakt met knobbelziekte (Agrobacterium) of woekerziekte (Rhodococcus) zijn niet
geschikt voor de opleg. Het uitzoeken van
de knollen op deze ziekten is moeilijk. Niet
alle aangetaste knollen (vooral door Agrobacterium) laten op dit moment de uiterlijke symptomen van deze ziekten zien. Ook
als een aangetaste knol nog geen symptomen vertoont, kan de ziekte toch met de
stekken overgaan.
Partijen die besmet zijn met verwelkingsziek (Dickeya spp.) zijn niet geschikt voor
opleg. Op het rabat zullen ploffers ontstaan.
Opleg uit besmette partijen is deels te selecteren, maar dat moet vlak na het rooien via
de stengelselectiemethode gebeuren. Via
weefselkweek is het beter mogelijk om een
partij vrij van verwelkingsziek op te kweken. Dit is wel een continu proces, omdat
een partij na één of twee jaar opnieuw
besmet raakt. Oplegknollen die met de hand
zijn gerooid, hebben meestal minder problemen met verwelkingsziek.
Controleer de knollen voor het opleggen op
eventuele aantasting door destructoraaltje
en wortelknobbelaaltje. Bij aantasting door
destructoraaltje zijn aanvankelijk barstjes
en lichtbruine vlekjes op de huid van de
knollen zichtbaar. De huid is ruw en heeft
iets weg van boomschors. Bij oppervlakkig
wegkrabben van de huid is het direct hieronder liggend weefsel lichtbruin van kleur.
Vanuit de genoemde vlekjes ontwikkelen
zich bruine plekken, die na verloop van tijd
overgaan in donkerbruin natrot. Leg knollen van een ziek partij niet op. De aantasting van destructoraaltje breidt zich op het
oplegrabat uit.
Bij wortelknobbelaaltje hebben de dunne
wortels knobbelvormige verdikkingen en/of
zijn vingers van de knollen kort en knotsvormig. Delphy kan verdachte knollen op
aanwezigheid van aaltjes onderzoeken.
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Gladiool
Bewaren van leverbaar
Bewaar gladiolen die bestemd zijn voor
het planten in april en mei bij 4-9°C. Hogere bewaartemperaturen brengen het risico
van uitdrogen en uitlopen met zich mee.
Let op de volgende zaken:
• P laats leverbare knollen voor de lange bewaring deze maand in de koelcel
bij 2-4°C, bij een RV van maximaal 85%.
Denk erom dat de knollen droog de koelcel ingaan.
• Beschadigde plekjes die niet opgedroogd
zijn voordat de knollen de koelcel in gaan
veroorzaken uitval door Botrytis (bewaarrot).
• B ewaar leverbare knollen die voor de
plantdatum februari/april voor de bloementeelt zijn bestemd bij 9°C, gevolgd
door circa 4 weken voor het planten 20°C
met een RV van 70%.
• Om uitlopen van de wortels en schimmelvorming te voorkomen moeten de plafondventilatoren blijven draaien. Laat bij
bewaring in palletkisten de systeemventilatoren naar behoefte draaien.
• B ij de bewaring van leverbaar moet de
tripsbestrijding aandacht krijgen, vooral
bij hogere temperaturen.

Gladiool
Planttijd en kastemperatuur
Begin februari planten geeft bij de meeste cultivars bloei in mei. De temperatuur
tijdens de teelt is niet zo van belang, als
deze op boldiepte de 16°C maar niet overschrijdt. Als de temperatuur lager is, vertraagt dit de bloei. Plant snel groeiende cul-

tivars zoals ‘Hunting Song’ niet eerder dan
25 februari. Gladiolen zijn namelijk gevoelig voor bloemverdroging door lichtgebrek
tot eind maart. Als snelgroeiende cultivars
eerder worden geplant zijn ze eind maart
al in het gevoelige stadium.
Aandachtspunten:
• U it oogpunt van energiebesparing is
gewasverwarming en ‘s nachts schermen
mogelijk, als de temperatuur maar niet
boven de 16°C komt.
• H et is mogelijk de nachttemperatuur
enkele graden te verlagen en de dagtemperatuur enkele graden te verhogen. De
gemiddelde temperatuur mag echter niet
hoger worden dan 16°C.
• Begin bij 19 à 21°C met luchten.
• Ga voorzichtig om met lichtaf hankelijk
stoken. Na een periode met veel licht en
warmer stoken zal bij een donkere periode bloemverdroging optreden, onafhankelijk van de dan ingestelde temperatuur.
• E en eerdere plantdatum en/of hogere
kastemperatuur of een verkeerde cultivarkeuze zullen door lichtgebrek tot eind
maart bloemverdroging tot gevolg hebben. Pas eind maart mag de bloem beginnen te strekken.

Knolontsmetting
Bij grootbloemige gladiolen is de ziektebestrijding behalve op Fusarium ook gericht
op droogrot. Door droogrot aangetaste
knollen geven bloemen van mindere kwaliteit of zelfs in het geheel geen bloemen. De
grond blijft jarenlang besmet en vormt een
bedreiging voor een goede oogst bij de volgende teelt van gladiolen.

Bestrijding:
• Zoek de knollen voor ontsmetten goed uit.
• Ontsmet de knollen 5 tot 15 minuten in
0,5% captan 500 g/l + 1% Collis + 0,4%
Mirage Elan. Vlak voor het planten ontsmetten is het beste.
• M aak het ontsmettingsbad 24 uur van
tevoren aan.
• Vul prochloraz aan met 1,25 maal de uitgangsconcentratie. Voeg Mirage Elan als
laatste toe aan het bad.
• P lant alleen op gezonde of ontsmette
grond.
Opmerkingen:
• Knollen voor de export worden voor verzenden ontsmet. Droog de knollen daarna
weer goed terug.
• H et is mogelijk dat sommige cultivars
gevoelig zijn voor Mirage Elan. Dit zijn
vooral de cultivars met een fijn wortelgestel. Het is dan kiezen tussen een goede
Fusarium-bestrijding en enige opbrengstderving of een slechte bestrijding van Fusarium. Een redelijk alternatief is dan om de
dosering van Mirage Elan te verlagen naar
0,2% of slechts circa 1 minuut te dompelen. Houd er wel rekening mee dat de werking op onder meer Fusarium afneemt.

Tulp
Botrytis tulipae
De schimmel Botrytis tulipae kan bij de
broeierij blad- en bloempokken geven.
Advies:
• Houd de RV laag (liefst onder de 80%).
• H ang preventief ventilatoren op die
horizontaal over het gewas blazen. Een
zwenkventilator of nivolator kan ook.
• Spuit eventueel met een fungicide aan
het begin van de teelt. Dit heeft een goede preventieve werking en is aan te raden
voor gevoelige partijen (bijv. Ad Rem).
• Verwijder dagelijks alle stekers en aangetaste planten.
• Zorg voor een gelijkmatige temperatuurverdeling zodat er geen koude hoeken
met condensatie op het gewas ontstaan.
Stook bij condensvorming het gewas snel
droog.
• Hang verwarmingsbuizen dicht bij het
gewas, om meer activiteit en dus verdamping in het gewas te krijgen.
• Geef ’s morgens water, liefst onder het
gewas door. Bij druppelsystemen zijn
minder problemen met Botrytis.
• I nstalleer luchtslurven die tussen het
gewas blazen.

Kasperiode broei op water
De kastemperatuur bij de broei op water is
normaal gesproken lager dan die van broei
op potgrond. Bij temperaturen boven de
18°C is de kasperiode korter, maar is het
gewicht lager. Een lagere temperatuur dan
18°C geeft een zwaardere kwaliteit, maar
de kans op nekken neemt afhankelijk van
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de cultivar toe. Als de temperatuur lager
wordt dan 15°C neemt de kans op nekken,
afhankelijk van de cultivar sterk toe en zal
de luchtvochtigheid toenemen, wat problemen kan geven als het gaat om Botrytis.

Narcis
Remmen ‘Tête-à-Tête’
In de maanden januari en februari is na
veertien weken koeling aan de koudebehoefte van ‘Tête-à-Tête’ op pot voldaan. Bij
een slechte prijsvorming is het mogelijk om
de groei van het gewas af te remmen. Dit
kan bij een temperatuur van 0,5°C. Temperaturen onder 0°C veroorzaken schade. Na
drie weken remmen bij 0,5°C neemt de kwaliteit van het product af. Er is geen verschil
tussen direct remmen of remmen nadat de
potten één week in de kas hebben gestaan.
In maart en april is langdurig remmen zonder kwaliteitsverlies mogelijk wanneer de
bollen na 1 november zijn geplant en de
temperatuur in de cel tijdig is verlaagd.
Stem het plantijdstip af op de inhaaldatum.

Lelie
Onkruidbestrijding in de kas
Hiervoor is metamitron (o.a. Goltix) toegelaten. Voeg voor een verbetering van de
contactwerking aan metamitron minerale olie toe. Een alternatief is de grond voor
aanvang van de teelt te stomen.
Gebruik van metamitron 20 g per are.
Spuit ’s avonds met 5 l water per are op
een droog gewas. Spuit voordat de spruiten
loskomen. Voeg 50 ml minerale olie toe.
Spuit op onkruiden met maximaal twee
echte blaadjes. Op grotere onkruiden valt
het effect vaak tegen. Het effect op muur is
het best als vóór opkomst van het onkruid
wordt gespoten.

Gewasbescherming
AM-vrijverklaring
Als u op een perceel bloembollen wilt planten, is een onderzoeksverklaring AM vereist. De BKD controleert de geldigheid van
de verklaring. U moet zelf aantonen dat
er tussen het tijdstip van bemonsteren en
de teelt van het bloembolgewas geen aardappelen zijn geteeld. De onderzoeksverklaring is geldig tot aan de eerstvolgende
aardappelteelt. Voor het aanvragen van
een onderzoeksverklaring kunt u terecht
bij: de NAK, www.nak.nl. Voor informatie
over aanvragen van keuringen en bescheiden die u hierbij moet overleggen, kunt u
terecht bij de BKD, www.bkd.eu.

Wratziekte bij aardappelen
Op sommige percelen komt wratziekte
in aardappelen voor. De ziekte komt met
name voor in Noordoost- en Zuidoost-Nederland. Voor een perceel waar wratziekte
ontdekt is, geldt een langdurig teeltverbod

voor teelten waarbij ondergrondse plantendelen betrokken zijn. Op een besmet perceel mogen geen bloembollen en ander
voortkwekingsmateriaal (teelt van uitgangsmateriaal) worden geteeld. Ook
belendende percelen en omliggende gebieden hebben met dit teeltverbod te maken.
Hier geldt dan bijvoorbeeld dat alleen resistente aardappelrassen geteeld mogen worden. Bloembollen zijn zelf niet gevoelig
voor de wratziekte, maar kunnen bijdragen aan de verspreiding. Vandaar dat voor
dit type gewassen ook restricties gelden.
Bij de NVWA is bekend of voor een perceel
een teeltverbod geldt. Informeer hiernaar
voordat u een perceel huurt. Bij vondsten
van symptomen in het veld (woekeringen
op knollen), wordt het veld besmet verklaard en mogen op dit perceel 20 jaar lang
geen aardappelen worden verbouwd. Het is
bekend dat de schimmel wel 30 tot 40 jaar
kan overleven in de grond. Wanneer op een
bedrijf een besmet perceel voorkomt, dan
moet op basis van een grondmonster aangetoond zijn dat de andere te betelen percelen vrij zijn van wratziekte. Voor monstername kunt u terecht bij de NVWA.

Bodem/Bemesting
Stikstofbemesting
Bij gewassen als tulp, hyacint en narcis
begint de N-opname in de loop van maart.
Tot begin april is de opname nog gering:
10 tot 20 kg N per hectare. Het verdelen
van de stikstofgift in meerdere delen vergroot het rendement. Op zandgronden kan
de eerste N-gift dan ook klein zijn; ca. 40
kg N per hectare is voldoende. U mag stikstof kunstmest gebruiken vanaf 1 februari tot en met 15 september, bij hyacint en
tulp mag dit na 15 januari. Strooi afhankelijk van het weer de eerste gift in februari.
Strooi vlak voor het spreiden van het gewas
nogmaals circa 40 kg N/ha. Zorg ervoor dat
er minimaal 20 mm neerslag tussen de giften zit. Als ‘startgift’ op zwaardere akkerbouwpercelen voldoet circa 100 kg N per
hectare goed. Strooi de eerste gift in februari. Laat bij twijfel over het N-niveau de
grond onderzoeken. Op gescheurd grasland
wat in 2020 is gescheurd is een N-monster
in het voorjaar van 2021 verplicht in het
kader van de mestwetgeving. Tulp, hyacint en gele krokussen nemen in totaal 150
tot 175 kg N per hectare op. Narcis, iris en
soortkrokussen nemen 100 tot 125 kg N op.
Hyacint, gele krokus en tulp
• O p zee- en duinzand twee keer 40 kg
N/ha, de laatste gift vlak voor het spreiden van het gewas.
• T ulp op dekzand en kleigronden: vlak
voor opkomst circa 100 kg N/ha.
• T ulp op gescheurd grasland: vlak voor
opkomst 40 kg N/ha.
Narcis en krokus
• De startgift voor narcis is 40 kg N/ha.

• De startgift voor soortkrokus is 30 kg N/ha.
Kunstmestfosfaat telt mee voor de fosfaatgebruiksnorm. Let op bij het gebruik van
samengestelde meststoffen, zoals NPK om
te voorkomen dat onbewust de fosfaatgebruiksnorm wordt overschreden. Dit geldt
ook voor gekorrelde organische meststoffen als Top Organic, Culterra, Vivifos en
dergelijke en producten als schuimaarde
(Betacal) en PPL (Potato Proteïn Liquid). Op
gronden met relatief hoge afbraak, bijvoorbeeld duin- en zeezandgronden, is de fosfaatruimte nodig voor de organischestofvoorziening.

Grondwaterstand binnenduinrand
Uit het duingebied wordt steeds minder
drinkwater gepompt. Na een periode met
veel neerslag is dat goed te merken aan de
grondwaterstand op percelen in de binnenduinrand. Controleer regelmatig de grondwaterstand door middel van peilbuizen.
Eventuele kwel vanuit de duinrand kan
onder andere opgevangen worden door
evenwijdig aan de duinen te draineren.

Perceelkeuze
Veel bloembollenbedrijven zijn voor de
teelt aangewezen op onbekend huurland.
Niet alle percelen zijn geschikt, tijdige
oriëntatie is noodzakelijk. Vooral na veel
regen is een eerste oriëntatie zinvol.
Door kuilen te graven in het perceel kan de
teler een goede indruk krijgen over:
• het gehalte aan humus en lutum (klei) in
de bovengrond;
• de dikte van de beteelbare laag;
• de aanwezigheid van verdichte lagen;
• de structuur van de ondergrond (poriën,
wortels).
Beoordeel de bodemgeschiktheid van het
perceel ook door informatie te verzamelen
over de werking van de drains, de peilbeheersing, de vlakligging van het perceel,
de beregeningsmogelijkheden, zoutgehalte van het oppervlaktewater, eventueel
aanwezige plantenparasitaire aaltjes, de
voorvrucht en de teeltverboden en voorschriften. Desgewenst kan Delphy deze
bodemgeschiktheidsbepaling doen.

Techniek
Energiebesparing bij tulpenbroei
Energiebesparing in de broeierij is onder
meer mogelijk door teelt in meer lagen.
Dan is de benuttingsgraad hoger en daarmede ook de energie-efficiëntie. Teelt in
meer lagen wordt al jaren in de praktijk
succesvol toegepast. Bij het gebruik van
een tweede teeltlaag is in de praktijk al forse energiebesparing te realiseren. Uit vergelijkingen en berekeningen blijkt dat de
energiebesparing in het kasgedeelte per
steel minimaal 40% is ten opzichte van de
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