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Vaste planten algemeen
Bekalking
Bereken aan de hand van bemestingsmonsters hoeveel kalk nodig is op de verschillende percelen. De belangrijkste functie
van bekalken is de pH (zuurgraad) sturen.
Een optimale bodem-pH zorgt ervoor dat
de meeste voedingselementen goed kunnen worden opgenomen. Daarnaast voorziet kalk in de calciumbehoefte en helpt
het de bodemstructuur te verbeteren.
Het effect van bekalken op de bezetting
van de CEC (kationenadsorptiecomplex)
met Ca, Mg en K kan een rol spelen bĳ de
keuze voor een meststof. Hebben de percelen een lage magnesiumtoestand, dan kan
worden bekalkt met een magnesiumhoudende kalkmeststof. Is de pH goed maar
is toch calcium nodig, dan kan gips worden gebruikt. Gips is geen kalkmeststof,
maar bevat Ca en kan worden ingezet om
de Ca-bezetting aan het adsorptiecomplex
te verhogen.
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Basisbemesting kralen en pitten
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De winter is een goede periode voor onderhoud aan de spuit. Controleer of de doppen
nog goed zĳn en niet verstopt of versleten.
Kĳk ook naar de keuringsplicht. Deze geldt
voor alle apparatuur voor het verdelen van
gewasbeschermingsmiddelen behalve rugspuiten en handgedragen apparatuur. De
keuringsfrequentie is af hankelĳk van het
type apparatuur, maar is voor de meeste
apparatuur zoals veldspuiten en motorvatspuiten om de drie jaar. Zie voor meer info:
www.sklkeuring.nl.

Driftreductie

Onkruidbestrijding in terugkomers

GEWASBESCHERMING
Bodemherbiciden
Onkruidbestrijding in de winter
Organische stof en bodemherbiciden

BODEM/BEMESTING
Boriumbemesting

TECHNIEK
Verspilling energie

Bĳ het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen geldt standaard dat op alle percelen buiten een techniek moet worden
gebruikt die 75% driftreductie geeft. Daarnaast geldt langs oppervlaktewater een
teeltvrĳe zone van 1,5 meter. Op het wettelijk gebruiksvoorschrift van gewasbeschermingsmiddelen kunnen extra driftreductie-eisen staan, zoals bĳvoorbeeld het
gebruik van 90% driftreductie bĳ een aantal bodemherbiciden. Een lĳst van goedgekeurde driftarme doppen en technieken
staat op de website www.helpdekswater.nl.
De lijst wordt voortdurend aangepast op
basis van nieuwe gegevens.

Luchtondersteuning

Samengesteld door de adviseurs van Delphy
Vaste planten, tel. 0172-21 28 27
Bloembollen & bolbloemen, tel. 0252-68 85 41
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Een nieuwe veldspuit nodig? Kĳk dan eens
naar een veldspuit met luchtondersteuning. Voor steeds meer middelen is 90%
driftreductie nodig of zelfs hoger. Dat kan
met een gewone veldspuit en 90% driftreducerende doppen. Echter hoe hoger de
driftreductie, hoe grover de druppel. Dit
gaat dus ten koste van het spuitresultaat.
Een gewone veldspuit met luchtondersteu-

ning + 50% driftreducerende spuitdoppen
en bijbehorende kantdop valt in de categorie 90% driftreductie. Een veldspuit met
Hardi Twin Force luchtondersteuning +
spuitdoppen ten minste DRD 50% + bĳbehorende kantdop ten minste DRD 50% valt
zelfs in de categorie 97,5% driftreductie.
Het voordeel is dat je met luchtondersteuning met een minder grove druppel kunt
spuiten (DRD 50%) waardoor de bedekking beter is. Daarnaast zorgt luchtondersteuning voor een betere indringing in het
gewas. Hierdoor krijg je een beter spuitbeeld en toch hoge driftreductie in vergelĳking met een gewone veldspuit.

LVS
In de boomkwekerĳ en vasteplantenteelt is
het Laag Volume Systeem (LVS) een steeds
meer uitgevoerde techniek om de onkruidbestrijding efficiënt uit te voeren. Bij dit
systeem wordt het bestrĳdingsmiddel niet
onder druk verspoten, maar verspreid met
een strooischijf. De techniek is driftarm
en er wordt met weinig water per hectare gewerkt. Recent is de Agricult LVS techniek voor onkruidbestrĳding opgenomen
op de DRT-lĳst. Afhankelĳk van de strooikophoogte boven de grond valt de techniek
in de klasse 75% (DRT75) of 90% (DRT90).

Rustig telen
Probeer vaste planten in de kas compact te
houden door voldoende te luchten en wat
droger te telen. Het voordeel is dat de planten minder gevoelig zijn voor schimmelziekten. Daarnaast kan rustig telen in sommige gevallen een voordeel zĳn om de afzet
iets te verschuiven.

Teeltwisseling
Denk in de vollegrond na over een goede
teeltwisseling. Er zĳn grote verschillen tussen gewassen in aaltjesgevoeligheid, het
achterlaten van gewasresten na de oogst
(organische stof), bewortelingsdiepte en
intensiteit. Ook groenbemesters maken
deel uit van de vruchtwisseling en zĳn van
belang voor organische stof en bodemleven. Er wordt nog wel eens geklaagd dat de
grond te duur is voor de teelt van groenbemesters. Telers die echter ervaring hebben weten dat groenbemesters zich dubbel
terugverdienen bĳ de vervolgteelt.

Lavandula
Watergift
Diverse bedrĳven potten lavendel vanuit de
vollegrond op in de kas. Probeer het opgewas in de kas droog te houden om schimmelproblemen te voorkomen. Geef alleen
water op een zonnige, drogende dag.
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Pachysandra
Bemesting

Onkruidbestrijding rond opkomst

Controleer bij Pachysandra en andere
groenblijvende vaste planten regelmatig de
voedingstoestand in de pot. Een te lage voedingstoestand kan problemen geven met
geelverkleuring. Bij een lage EC zijn meestal alle voedingselementen in de potgrond
laag en kan met een samengestelde oplosmeststof worden bijgemest of er kan een
volledige voedingsoplossing uit de A- en
B-bak worden gegeven.

Hyacint
Verwijderen dek
Voordat de spruiten boven de grond
komen, moet het dek zijn verwijderd. Te
lang wachten heeft als nadeel dat de neuzen van de bollen meer kans lopen op
beschadiging. De onkruidbestrijding met
Fresco is na opkomst niet meer mogelijk
en als de spruiten al doorkomen bij het
afhalen van het stro, bestaat bovendien de
kans op verspreiding van geelziek. Neuzen
die in het stro gegroeid zijn, vertonen witte
tot gele plekken die later niet of nauwelijks
meer verdwijnen. Deze plekken zijn bij een
late nachtvorst gevoeliger voor vorstschade. Na het verwijderen van het stro missen
de bollen in de grond hun bescherming
tegen strenge vorstperiodes, maar de kans
op schade aan de bovengrondse delen door
nachtvorst is door de uitstraling van de
grond juist weer kleiner.
Het stro hakselen werkt snel en eenvoudig.
Het gehakselde stro mag niet op de bedden blijven liggen, anders bestaat er kans
op beschadiging door nachtvorst aan de
bovengrondse delen. Het gehakselde stro
kan in de paden, maar als er te veel ligt,
is oprapen of afzuigen en daarna afvoeren
het beste.

Om onkruid rond opkomst te bestrijden zijn
de geadviseerde doseringen per hectare:
• Jonge spuittuinen: spuit voor opkomst van
het gewas 2 l Stomp 400 SC + eventueel
0,2 l AZ 500.
• Goed bemeste zandgronden: spuit voor
opkomst met 3,5 l Wing P + 2 l Stomp 400
SC. Bespuit na zeven tot tien dagen met 2
l Stomp 400 SC + eventueel 0,2 l AZ 500.
Sinds kort zijn de middelen AZ 500 en Fresco toegelaten in onder meer de teelt van hyacinten. Doe proefsgewijs praktijkervaring op
met deze middelen. Beide middelen moeten
voor opkomst gespoten te worden.
AZ 500 (isoxaben) geeft bij voldoende bodemvocht een lange preventieve duurwerking
tegen breedbladige onkruiden. AZ 500 heeft
geen werking is tegen granen én grassen.
Mits voor opkomst van de onkruiden toegepast is er goed effect op o.a. ereprijs, paarse
dovenetel, akkerviool, kamille, kruiskruid
en herderstasje. Combinaties met andere
bodemherbiciden zijn mogelijk.
Fresco (metobromuron) heeft een KUG-toelating in de gewassen anemoon, hyacint, iris,
lelie, Muscari, narcis en Zantedeschia. Fresco is nauwverwant aan de werkzame stof
van de vervallen Linuron, maar heeft minder contactwerking maar meer bodemwerking. Daarnaast geeft Fresco in vergelijking
tot Linuron een groter risico op gewasschade,
dus alleen toepassen vóór opkomst. Fresco
heeft een betrouwbare werking op: kamille,
herderstasje, melganzevoet, uitstaande melde, klein kruiskruid, gele hopklaver, knopkruid, muur, varkensgras, kroontjeskruid,
paarse dovenetel, straatgras en duist.
Opmerkingen:
• Spuit de middelen met een grove druppel

in een oplossing van 400 l water per ha.
• Als de spruiten boven de grond komen,
is spuiten tijdens een nachtvorstgevoelige periode riskant. Wacht na nachtvorst enige dagen en spuit pas als er geen
nachtvorst te verwachten is. Op de meeste bloembollenpercelen werkt metamitron (o.a. Goltix WG en Goltix Queen) niet
meer voldoende als bodemherbicide. Het
is dan beter om vroeg te beginnen met
contactherbicide op kleine kiemonkruiden. Pas wel op bij nachtvorst.
• De middelen werken het beste als de toplaag vochtig is. Bij Stomp is kort na de
bespuiting ruim neerslag gewenst.

Dahlia
Het opleggen
Aandachtspunten bij het opleggen:
• Het is gebruikelijk dat de potgrondleverancier de grond bemest heeft met 0,5 kg PG
Mix per m3. Meng voor het opleggen van
dahlia’s per m3 4 kg van een organisch
samengestelde meststof, zoals Culterra
of DCM, door de potgrond. Meer meststof
geeft kans op wortelverbranding. Meng de
potgrond met de meststoffen minstens een
week van tevoren om wortelverbranding te
voorkomen.
• Verwijder voor het opleggen alle knollen
met afwijkingen. Let hierbij vooral op verwelkingsziekte, woekerziekte, knobbelziekte, wortelknobbelaaltje en destructoraaltje.
• Gebruik alleen die knollen die over een goede kraag beschikken. Verwijder bij knollen
waarvan de kragen niet geheel vrij zijn de
vingers die boven de kraag zijn gegroeid.
Het stekplukken gaat hierdoor makkelijker.
• Zorg bij het ingraven van de knollen in de
potgrond ervoor dat de kragen ruim boven
de grond uitkomen. De kragen en stekken
drogen na beregenen sneller waardoor een
aantasting door smeul beter te voorkomen is.
• Voorkom een eventuele uitbreiding van
destructoraaltje door de partijen op het
oplegrabat gescheiden te houden, bijvoorbeeld door middel van een plank. Let speciaal op aankooppartijen.
• Plant cultivars die gevoelig zijn voor zwarte
bladtoppen en/of ruwe stek op het bovenste tablet.
• Oppassen voor te droge potgrond bij opleggen, anders de potgrond eerst bevochtigen.
• Overweeg om onderdoor water te geven. Bij
dit systeem liggen een aantal druppelslangen in de potgrond en wordt er via dit systeem ook bijbemest. De kragen van de knol
blijven bij dit systeem droog. Met dit systeem wordt ook de bijbemesting gegeven.
De laag potgrond moet al gauw 20 cm dik
zijn.

Beworteling
Houd de eerste weken na het planten een
kastemperatuur van 9 tot 13°C aan om een
goede beworteling van de knollen te krijgen.
29 januari 2021
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de kastemperatuur omhoog naar 20-23°C.
Beperk problemen met Erwinia door temperaturen boven de 23°C te voorkomen.
Afdekken van het rabat bevordert de beworteling. Gebruik hiervoor nooit dichte materialen zoals plastic, maar agryldoek. Begin
na het opvoeren van de temperatuur met
water geven. Houd voor een goede groei
de luchtvochtigheid voldoende hoog. Zorg
voor enige luchtcirculatie, zodat de kragen
van de opgelegde knollen niet te lang vochtig blijven en aangetast worden door smeul.
Hang boven elk rabat een ventilator die de
lucht over het rabat blaast.

Gladiool
Basisbemesting kralen en pitten
Voor een goede ontwikkeling van de gladiolen zijn voedingsstoffen nodig. Met een
grondmonster is te meten in welke mate de
voedingsstoffen aanwezig zijn in een perceel. Een grondmonster geeft per perceel
een gericht bemestingsadvies voor kalk, fosfaat, kali, zwavel en magnesium.
De gladiolenteelt vindt over het algemeen
plaats op huurgrond waar dierlijke mest is
uitgereden. Uit de dierlijke mest komen voedingsstoffen vrij. Houd bij het maken van
een bemestingsplan rekening met de voedingsstoffen uit organische mest. Trek de
voedingsstoffen af van de bemestingsadviezen. Delphy kan behulpzaam zijn bij het
maken van een bemestingsplan. Het bemestingsplan geeft per perceel een overzicht
van de te geven hoeveelheden kunstmest.
Voor stikstof is het advies geen basisbemesting. De basisbemesting heeft geen effect op
de opbrengst. In de loop van mei beginnen
de gladiolen pas met stikstofopname.
Op dekzand blijkt dat er kali kan uitspoelen
bij veel neerslag. Tussen de percelen onderling zijn er grote verschillen wat het kaligehalte betreft. Bovendien neemt het kaligehalte de laatste jaren af. Daarom adviseren
we bij een kalibemesting deze over meerdere giften over het groeiseizoen te verdelen,
aan de hand van het grondmonster.

Tulp
Teelt in meer lagen
Diverse middelgrote tot grote broeibedrijven
broeien inmiddels met twee of drie lagen in
de kas.
Afhankelijk van de lichtverdeling gedurende
de teeltduur moet de onderste laag in bepaalde mate bijbelicht worden. Uit de resultaten
van recente onderzoeken blijkt dat de ledverlichting de potentie heeft om deze functie te
vervullen. Meerdere bedrijven hebben inmiddels ledverlichting geïnstalleerd. De hoeveelheid belichting is per bedrijf zeer verschillend en o.a. afhankelijk van de beschikbare
hoogte en hoeveelheid natuurlijk licht die op
de onderste laag valt.
Bij de meerlagenteelt is de luchtvochtigheid per laag goed te sturen met luchtbehandelingskasten in combinatie met lucht48

slurven. De aangezogen lucht wordt indien
nodig opgewarmd, waardoor de RV in het
gewas is te sturen. Inmiddels blijkt dat bij
tulpenbroei, de luchtverdeling in de kas met
behulp van de luchtbehandelingskasten en
slurven zeer effectief is. De luchtsnelheid in
de slurven en daarmede de luchthoeveelheid
neemt naarmate de afstand van de luchtbehandelingskast groter is, evenredig af. Dit
betekent dat uit ieder gaatje evenveel lucht
komt, waarmede de verspreiding in de kas
gelijk is. Wel neemt de temperatuur in de
slurf af naarmate de afstand tot de luchtbehandelingskast groter wordt. Daarom moet
voor niet te lange slurven worden gekozen.
Verwacht mag worden, dat 40 tot 50 m wel
het maximum is, om niet te grote temperatuurverschillen te krijgen. Kies bij grotere
kaslengten voor aanvoer (luchtbehandelingskasten) aan beide (kop)kanten van de kas.

Afvalwater broei tulp
Het water dat overblijft na een trek tulpen,
mag niet worden geloosd op oppervlaktewater of riool. Aan lozingen van substraatteelten zoals tulp worden eisen gesteld
door het bevoegd gezag. Er mag alleen
water geloosd worden dat geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen bevat.
Als er wel gewasbeschermingsmiddelen
in het restwater zitten, is zuivering voor
lozen verplicht.
Hergebruik van water bij de trek van tulpen is mogelijk. Uit onderzoek is gebleken
dat hergebruik mogelijk is als het restwater van de vorige trek in de laatste week
van de volgende trek wordt meegegeven.
Bij hergebruik van water uit een trek ‘zon-

der problemen’ geeft dit hergebruik dan
nauwelijks verlies van kwaliteit.
Wanneer u wilt gaan hergebruiken,
gebruik dan als uitgangswater een combinatie van leidingwater en regenwater,
zodat het Na-gehalte laag is en er toch een
bufferende werking is. De EC van regenwater is bijvoorbeeld 0,2 mS, die van kraanwater vaak 0,7 à 0,8 mS.

Gladiool
Warmtebehandeling buitenteelt
Ook voor de buitenteelt is het van belang
dat de knollen de laatste weken voor het
planten een gerichte temperatuurbehandeling krijgen. Een juiste behandeling geeft
een snellere en gelijkmatiger uitgroei.
• Bewaar de knollen voor het uitplanten
circa vier weken bij 20°C en een RV van
60-70%. Begin vier weken voor de vroegst
te verwachten plantdatum met de temperatuurbehandeling bij 20°C. Wordt de
plantdatum uitgesteld ga dan gewoon
door met de behandeling, maar niet langer dan zes weken. Als planten dan nog
niet gaat, verlaag dan de temperatuur
naar 10°C. Of verlaag de temperatuur
naar 10°C wanneer de spruiten zichtbaar
zijn.
• P lant vanaf 15 maart partijen voor de
teelt onder plastic.
Pas bij overjarige knollen geen warmtebehandeling toe. Deze moeten direct vanuit
de koelcel worden geplant.

Narcis
Kastemperatuur
Houd bij kistenbroei of broei in rolkas een
kastemperatuur van maximaal 18°C aan.
Een hogere temperatuur geeft nauwelijks
snellere bloei, maar wel een lichtere kwaliteit en een slechtere houdbaarheid. Voor
roodcupnarcissen en dubbele narcissen is
een kastemperatuur van maximaal 16°C
beter. De bloemen komen dan beter op
kleur maar de trekduur is iets langer. Als
door een lange koudeperiode de groei erg
snel gaat is het beter de temperatuur sterk
te verlagen of helemaal niet te stoken. Bij
een lage temperatuur neemt de kans op
strijken af. Zorg ook voor voldoende licht
in de kas (eventueel isolatie verwijderen en/
of glas schoonmaken). Houd bij kunstlichtbroei een kastemperatuur van maximaal
16°C aan. De groei onder kunstlicht gaat
sneller dan in de kas. De lage temperatuur
van maximaal 16°C is noodzakelijk om een
voldoende stevig gewas te krijgen.

Lelie
Onkruidbestrijding in terugkomers
Pak de onkruidbestrijding in lelies die buiten vast zijn blijven zitten, tijdig aan.
• Spuit ruim vóór opkomst met 30 ml glyfosaat 360 g/l (o.a. Roundup) per are.
• Spuit rond de opkomst met 10 tot 20 ml
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metamitron (o.a. Goltix) of 10 ml metamitron plus 10 ml Goltix Queen. Als de
lelies al boven staan en er klein straatgras op het perceel voorkomt, heeft Targa Prestige (20 ml/are) of Pilot (10-30 ml/
are) nog enig effect.
• Hoe humeuzer of zwaarder de grond, des
te meer metamitron nodig is.
• 10 ml/are metamitron + 10 tot 20 ml/are
minerale olie heeft nog een klein beetje
effect op straatgras. Goltix Queen is ook
mogelijk in LDS.
• Spuit geen minerale olie als de knoppen
zichtbaar zijn, omdat dit leidt tot knopmisvormingen.

Gewasbescherming
Bodemherbiciden
In de komende weken worden in de voorjaarsgewassen middelen gespoten die
zaadonkruiden bestrijden. De bodemherbiciden Stomp, Wing P, Dual Gold (niet toegelaten op zandgronden), Spectrum, AZ 500,
Fresco, Devrinol, en metamitron (o.a. Goltix en Bettix) werken niet allemaal hetzelfde. Er zijn verschillen in werkingsduur en
onkruidbestrijding. Voor alle bodemherbiciden geldt echter wel dat ze beter werken
op een vlakliggende, onkruidvrije en vochtige grond. Het verwijderen van het winterdek voor de bespuiting verbetert de werking aanmerkelijk.
Metamitron
Gebruik van metamitron (o.a. Goltix en
Bettix) verbetert de bestrijding van melde
en klein kruiskruid. Door de hoge oplosbaarheid dient bij het gebruik van metamitron op schralere gronden de lagere dosering gekozen te worden. Goltix Queen, een
combinatie van metamitron en quinmerac,
is breder van werkingsspectrum en heeft
met name meerwaarde op de onkruiden:
melganzevoet, herderstasje, perzikkruid,
kleef kruid, uitstaande melde en hondspeterselie.
Pendimethalin
De werkzame stof pendimethalin (Stomp)
heeft een breed werkingsspectrum. Zo
werkt Stomp goed tegen melde en veelknopigen zoals varkensgras. Stomp is slecht
oplosbaar en moet op een goed vochtige
bodem worden gespoten.
S-metolachloor
S-metolachloor (Dual Gold) is een goede
aanvulling op het middelenpakket. Door
zijn brede werking is onkruid ook later in
de teelt minder een probleem. Dual Gold
is met name goed op kleine brandnetel en
muur. Dual Gold is toegelaten in tulp, gladiool en lelie, alleen niet op zandgronden.
Twijfelt u aan de grondsoort, controleer dit
dan met de Zandzoeker-app.
Dimethenamide-P
Spectrum (werkzame stof Dimethenami-

de-P) is een bodemherbicide die uitsluitend
in tulpen is toegelaten. Spectrum bestrijdt
voornamelijk eenjarige grassen als hanenpoot, naaldaar-soorten en Digitaria (gierstgrassen); daarnaast worden eenjarige
tweezaadlobbige onkruiden zoals zwarte
nachtschade en veelknopigen bestreden.
Spuit voor of rond opkomst met 1,4 l/ha.
Wing P
Deze bodemherbicide bestaat uit een combinatie van de werkzame stoffen pendimethalin uit Stomp en dimethenamide-P
uit Spectrum. Anders dan Spectrum heeft
Wing P wel een bloembollenbrede toelating. Door de combi heeft Wing P een
breed werkingsspectrum. Net als Stomp
dient Wing P voor opkomst op een vochtige bodem gespoten te worden.
Isoxaben
AZ 500 (werkzame stof isoxaben) heeft een
KUG-toelating en is breed toegelaten met
uitzondering van tulp en lelie. Risico van
gebruik ligt dan ook bij de gebruiker. Er is
door de fabrikant proefervaring opgedaan
met de gewassen: hyacint, narcis, Muscari, iris en Zantedeschia. AZ 500 heeft alleen
werking op zaadkiemende onkruiden en
alleen contactwerking op kleine veldkers.
De herbicide heeft o.a. meerwaarde op herderstasje, klein kruiskruid, en uit zaad vermeerderd kiek en (melk)distel.
Fresco
Fresco (metobromuron) heeft een KUG-toelating in de gewassen anemoon, hyacint,
iris, lelie, Muscari, narcis en Zantedeschia.
Fresco is nauwverwant aan de werkzame
stof van de vervallen Linuron, maar heeft
minder contactwerking maar meer bodemwerking. Daarnaast geeft Fresco in vergelijking tot Linuron een groter risico op gewasschade, dus alleen toepassen vóór opkomst.
Fresco heeft een betrouwbare werking op:
kamille, herderstasje, melganzenvoet, uitstaande melde, klein kruiskruid, gele hopklaver, knopkruid, muur, varkensgras,
kroontjeskruid, paarse dovenetel, straatgras en duist.

Onkruidbestrijding in de winter
In een zachte winter kiemen er ook
onkruidzaden. De planten hiervan kunnen
tijdens de teelt moeilijk worden bestreden.
Een goede winterbespuiting ruimt deze
planten op en garandeert een onkruidvrije
start in het voorjaar. Een goede basis is een
bespuiting met glyfosaat. Glyfosaat ruimt
aanwezige onkruiden maar heeft solo
onvoldoende werking op kleine brandnetel. 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.
Glyfosaat doodt de meeste onkruiden,
maar wordt maar langzaam door de
onkruiden opgenomen. Na de bespuiting
moet het voor de gangbare 360 gram/l formulering van glyfosaat tenminste 4 - 6 uur
droog zijn om het optimale uit het middel te halen. Bij bewolkt weer en een hoge
luchtvochtigheid is het effect van glyfosaat
het best. Roundup Ultimate is wel met een
uur regenvast.
Spuit bij wisselende weersomstandigheden
2 l Roundup Ultimate, per ha af hankelijk
van de soorten onkruid die voorkomen. In
het geval van Roundup Ultimate is de toevoeging van ammoniumsulfaat overbodig.
Bij gebruik van de standaard 360 gram/l
variant is de hoeveelheid glyfosaat met 1
liter te beperken door 1% ammoniumsulfaat toe te voegen. Voorkom schade door
overwaaien van de middelen. Gebruik een
middelgrove tot grove dop.

Organische stof en bodemherbiciden
De doseringen van bodemherbiciden variëren. Ze zijn af hankelijk van de gehalten
aan lutum (slib) en organische stof in de
grond (1% lutum = 1,5% afslibbaar). Naarmate er meer lutum en/of organische stof
in de grond aanwezig is, zijn herbiciden
veiliger toe te passen. Dit geldt onder meer
voor metamitron (o.a. Goltix, Goltix Queen
en Bettix), Wing P en Stomp. De middelen
binden zich aan het lutum en de humus.
Hierdoor wordt voorkomen dat de middelen te snel inspoelen naar de wortels van
de bollen. De middelen zijn veilig toe te
passen bij een organischestofgehalte boven
1,5%. Op zandgronden is het organischestofgehalte soms lager dan 1%. Bij het toepassen van de genoemde middelen op deze
gronden is er kans op groeiremming, vervroegd afsterven van de bladpunten en
beschadiging van de wortels.

Bodem/Bemesting
Boriumbemesting
Tulpen zijn vooral op humusarme zandgronden gevoelig voor boriumgebrek. Bij
bemesting met borium in het voorjaar
vlak voor of na opkomst kan 0,5 tot 1,5 kg
borium in één keer worden gespoten (dat
is bijvoorbeeld 2,5 tot 7,5 kg Solubor DF).
Bespuitingen over het gewas tijdens het
groeiseizoen zijn mogelijk tot na de bloei.
Geef dan niet meer dan 200 gram borium
per hectare per keer dat overeenkomt met
bijvoorbeeld 1 kg Solubor DF of 1,3 liter
Bortrac 150 per hectare. Toevoegen van
een boriummeststof aan de vuurbestrijding vergroot de kans op nachtvorstschade aan het blad. Er is ook een kalksalpeter met borium (bijvoorbeeld Nitrabor). Een
voorraadbemesting voor een aantal jaren is
niet mogelijk omdat borium op zandgrond
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