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Vaste planten algemeen
Calypso vervallen
De toelating van Calypso is vervallen en
de opgebruiktermijn verliep 3 februari
2021. Dit middel werd ingezet tegen diverse insecten, waaronder bladluis, cicaden,
haantjes en wantsen. Af hankelijk van de
aantasting zĳn er verschillende alternatieven, zoals Gazelle, Sivanto Prime, Teppeki,
Pediment, Flipper, Batavia of Movento.
Ieder middel heeft zijn specifieke eigenschappen en wettelĳk gebruiksvoorschrift.
Gazelle is qua werking het meest vergelĳkbaar met Calypso. De werkzame stof acetamiprid behoort tot dezelfde groep als
die van Calypso, maar diverse tuincentra
die de Ambitie 4.0 van Tuinbranche hebben ondertekend willen dit middel niet op
producten. Sivanto Prime behoort tot een
andere groep en heeft ook een vergelijkbare werking. Het middel mag in de containerteelt meerdere keren per jaar worden gebruikt, maar in de vollegrond maar
één keer per seizoen. Als er alleen luis in
het gewas zit, zijn middelen als Teppeki
en Pediment (voorheen Pirimor) een optie.
Raadpleeg voor meer informatie en een
totaaloverzicht de Gewasbeschermingsgids
Boomteelt en Vasteplantenteelt.

Organische stof
Het is belangrĳk het organischestofgehalte op peil te houden, of eigenlĳk liever nog
te verhogen. Het knelpunt is de mestwetgeving. De hoeveel fosfaat die is toegestaan
uit organische mest, compost of mestkorrels hangt af van de fosfaattoestand van
de grond. Tot nu toe was het Pw-getal op
het bemestingsmonster bepalend. Vanaf
2021 zou dat veranderen naar de fosfaatcĳfers P-PAE (plantbeschikbare fosfaat) en
P-Al (bodemvoorraad P). Over de nieuwe
fosfaatgebruiksnormen voor 2021 is eind
vorig jaar discussie ontstaan. Dit heeft niet
geleid tot aanpassing van de normen, maar
wel tot een overgangsjaar. Zo kunnen telers
met een bemestingsrapport uit 2020 of eerder nog kiezen tussen de oude P-gebruiksnormen gebaseerd op het Pw-getal (bouwland) of de nieuwe P-gebruiksnormen op
basis van de gecombineerde fosfaatindicator die vanaf 2021 zou gaan gelden. Het
is goed om te kĳken welke norm voor het
bedrĳf het gunstigst is om het organischestofgehalte op peil te houden.

Onkruid
In de vollegrondsteelt van Aconitum, Astilbe, Hosta en pioenroos kan Stomp 400 SC
voor opkomst worden ingezet. In andere
vaste planten heeft dit middel geen toelating. Stomp is een bodemherbicide met een
geringe contactwerking en is werkzaam
tegen grassen als duist, windhalm, straatgras en hanenpoot en diverse tweezaadlobbige akkeronkruiden, met uitzondering

van korenbloem, knopkruid, klein kruiskruid en wikkesoorten.
In het verleden werd Stomp soms gecombineerd met Dual Gold om een bredere werking te krĳgen. Dual Gold is toegelaten in
vaste planten voor opkomst en bestrijdt
vooral hanenpoot en andere eenjarige grassen. Om het grondwater te beschermen is
dit middel op zandgronden tegenwoordig
verboden. Daarom is deze toepassing op
de meeste vasteplantenpercelen niet meer
toegestaan, tenzĳ het organischestofgehalte hoger is. Kĳk op www.zandzoeker.nl of
het middel op een bepaald perceel is toegestaan.

Druppelirrigatie
Kĳk eens naar de mogelĳkheden van druppelirrigatie. In diverse teelten zĳn hiermee
de eerste positieve ervaringen en ook voor
vasteplantenteelt kan druppelirrigatie interessant zĳn. Het gebruik van druppelslangen heeft als voordeel dat veel efficiënter
wordt watergegeven dan met een haspel
en sproeikanon. Het scheelt waterverbruik, dieselkosten en tĳd omdat de haspel
niet iedere keer verplaatst hoeft te worden.
Daarnaast is in droge jaren de groei veel
beter en gelĳkmatiger.
Oriënteer u op de verschillende typen slangen die er zĳn. Kĳk welk water beschikbaar
is en neem een wateranalyse om de kwaliteit te bepalen. Op basis van deze informatie kan een plan worden opgesteld.

Pachysandra
Phytophthora
Tref voorzorgsmaatregelen voor gewassen
die gevoelig zĳn voor Phytophthora, zoals
Pachysandra. Behandel beworteld stek van
Pachysandra voor het oppotten met een
fungicide. Hiervoor kan worden gekozen
voor bĳvoorbeeld Paraat. Zorg verder voor
een goed drainerende potgrond. Let op dat
de teeltvloer goed schoon is en goed drainerend en zet zo mogelĳk geen Pachysandra op de plaats waar het gewas vorig jaar
ook heeft gestaan. Als het niet anders kan,
is het verstandig het containerveld te ontsmetten.

Saxifraga
Bladluis
Op Saxifraga en andere jonge vaste planten in de kas kan de eerste bladluis worden waargenomen. Voer indien nodig een
bespuiting uit met bĳvoorbeeld Teppeki,
Sivanto Prime of Gazelle. Voor Pediment
(voorheen Pirimor) is het nog te koud.
Dit middel werkt snel en goed bij warmer weer en minder goed bĳ koud weer
in het voorjaar. Houd bĳ de middelenkeuze ook rekening met eisen van afnemers.
Een aantal afnemers wil geen neonicotinoiden op planten. Gazelle behoort tot deze
groep.
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Lelie
Rhizoctonia solani
Rhizoctonia solani veroorzaakt op veel
percelen uitval. Vooral op de dekzandgronden in het oosten van ons land neemt
dit soms ernstige vormen aan in de teelt
van kleine maten en schub van Oriëntals.
De aantasting komt vooral voor als in het
bouwplan veelvuldig maïs en bieten voorkomen. Gebruik op deze gronden 0,8 liter
Allstar per ha. Pas het middel vlak voor
het planten toe en werk het goed door
de bovenste 10-15 cm grond. Een slechte structuur bevordert de kans op aantasting. Plant op verdachte grond geen
schubben en kleine maten van Oriëntals.
Op dekzandgronden werken Monarch en
Rizolex niet in verband met afbraak door
het bodemleven.

Wortellesieaaltje
Tegen wortellesieaaltje kan Vydate 10G,
Nemathorin of Velum Prime worden
gebruikt. Vydate 10G wordt vlak voor of
tijdens het planten volvelds in een dosering van 40 kg per hectare toegepast met
een granulaatstrooier. Daarna wordt het
middel direct 10 tot 15 cm diep ingewerkt.
Vydate is een sterk systemisch werkend
middel. De werkingsduur is zes tot acht
weken.
Nemathorin is een contactmiddel. Dit middel heeft een goede oplosbaarheid, maar
moet wel goed door de grond gewerkt worden. De dosering is 30 kg per hectare.
Velum Prime is een systemisch middel.
Pas het vlak voor het planten toe en werk
het daarna 10-15 cm diep in. De dosering
is 0,625 liter per ha. Bij een hoge infectiedruk is combineren met Vydate of Nemathorin mogelijk.

Tulp
Selectie op virus
Veel partijen worden afgekeurd op virus.
Bij een aantal cultivars zijn de virussymptomen kort na opkomst goed te zien. Door
de virusplanten vroeg te verwijderen (voordat de luizen gaan vliegen, op zijn vroegst
tweede helft april, op extremen na), vormen deze planten geen infectiebron meer
voor hun omgeving. Van sommige cultivars zijn de virusbeelden nu duidelijker
dan tijdens de bloei. Het is belangrijk om
de specifieke kenmerken van de cultivars
goed te kennen. Een bezoek aan de BKDkas kan helpen de symptomen beter te herkennen. Om te voorkomen dat een partij
gedeclasseerd raakt, selecteer dan tijdig en
vaak. Bedenk dat pyrethroïden wanneer ze
op het goede moment gespoten worden,
de virusoverdracht maar met maximaal
50% beperken. Om partijen met meer dan
4% virus te behouden, spuit deze dan met
olie. Dit geeft wel opbrengstderving. Voor
goed groeiende cultivars hoeft dit geen probleem te zijn en is het voordeel van minder virus groter dan wat minder groei. Zet
eerst de selectiecapaciteit in op goede partijen en vervolgens op virusrijke partijen.

Boriumbemesting
Tulpen zijn gevoelig voor boriumgebrek.
Bemest aan de hand van een grondanalyse, want overmaat kan schade geven. Geef
0,5 tot 1,5 kg zuivere borium per ha, afhankelijk van de uitslag van de grondanalyse.
Spuit de boriumbemesting bij voorkeur rond
opkomst. Dit verkleint de kans op (nachtvorst)schade aan het gewas als het met bijvoorbeeld met de vuurbestrijding wordt meegespoten. Een andere optie is kalksalpeter
met borium (Nitrabor) strooien.

Kunstmest en dauw
Stikstofmeststoffen moeten op een droog
gewas of vlak voor/tijdens neerslag of beregening gestrooid worden. Het daaropvolgende etmaal moet neerslag verwacht
worden. Ook al blijkt de weersverwachting foutief en valt er geen regen, dan is
de kans op een dauwnacht gering omdat er
vaak wel een wolkendek aanwezig is. Tijdens een dauwnacht waarbij water in de
bladoksels blijft staan, is de kans op bladverbranding aanwezig. Kunstmestkorreltjes (of kunstmeststof) op het blad of in de
bladoksel zullen deels oplossen en vervolgens weer opdrogen. De zoutconcentratie
wordt op die plek dan zo hoog dat er celvocht aan het blad onttrokken wordt. Des
te fijner de korrels van de kunstmest, des
te groter de kans op verbranding.

Iris
Botrytis cinerea
De kans op een aantasting door de schimmel Botrytis cinerea is afhankelijk van de
weersomstandigheden. Vooral een gewas
dat door vorst is beschadigd, is gevoelig voor
een aantasting. Bij regenachtig weer zijn de
omstandigheden voor de schimmel gunstig.
Een aantal bespuitingen tijdens de teelt is
daarom noodzakelijk. Spuit in ieder geval
kort na het verwijderen van het strodek én
kort vóór het strijken van het gewas per ha
met bijvoorbeeld 0,35 kg Switch, 0,25 kg
Flint, 0,5 kg Kamuy, 0,25 l Frupica/Bombero, 0,3 l Luna Sensation, 0,6 l Luna Experience, 0,55 kg, of 0,32 l Folicur plus mancozeb.
Opmerkingen:
• Folicur en Luna Experience hebben een
werking tegen Heterosporium gracile.
• Zorg dat een van deze middelen aan het
einde van het seizoen een paar keer in
het spuitschema voorkomt.
• Gebruik circa 250 liter water en spuit met
een middelgrove dop. Deze hoeveelheden
zijn per hectare.
• Mancozeb is niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden en in de Bloembollenstreek.
• In natte periodes zijn afgestorven bladpunten en uitgebloeide bloemen een
invalspoort voor Botrytis.

Stro verwijderen
Na de winter heeft het strodek zijn werk
gedaan. Er is dan keuze: het stro laten liggen of verwijderen. Door het stro te laten
liggen zal de bodemtemperatuur gedurende de rest van het teeltseizoen lager zijn.
Het effect hiervan komt in de broeierij
naar voren door een lager bloeipercentage. Het stro verwijderen heeft dus de voorkeur. Verwijder het stro niet in een periode
met vorst om vorstschade aan het gewas,
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voorkomen. Na enkele dagen is het gewas
afgehard.

Fritillaria imperialis
Stikstofbemesting
Keizerskronen groeien onder milde weersomstandigheden snel. Houd hier met
de stikstofbemesting rekening mee. Het
streefcijfer voor de stikstofvoorraad is nu
40 tot 50 kg N per ha. Strooi bij een lager
analyseresultaat snel bij. Tekort stikstof is
zichtbaar door een zwak en bleek gewas.
Op gronden met weinig stikstofmineralisatie kan de stikstofvoorraad tijdens de lengtegroei snel dalen. Bepaal rond de bloei de
stikstofvoorraad om de twee weken. Bijmesten met stikstof kan in het algemeen
tot net na de bloei. Na de bloei daalt de
stikstofopname en neemt de bodemtemperatuur toe. Te veel stikstof kan dan Fusarium bevorderen.

Dahlia
Beworteling stekken
Het gebruik van groeistof geeft een betere
beworteling. Goede resultaten zijn te behalen
met onder meer Rhizopon AA of Chryzotek.
Zorg daarnaast dat de stek een hieltje heeft.
Let erop dat de snijvlakken van alle stekken
goed bepoederd zijn. Steek de stekken niet te
diep in de groeistof, omdat hierdoor wortelvorming hoog op de stengel kan ontstaan.

Anemone coronaria
Wol ontsmetten voor pittenteelt
De wol kan al besmet zijn met sporen van
de schimmel Colletotrichum acutatum
(krulbladziekte). Maar in overjarig zaad is
de schimmel minder vitaal en dus beter te
bestrijden. Bestrijding door het zaad tijdens
de voorbehandeling te ontsmetten.
Ga uit van geschoond zaad. De behandeling begint circa tien dagen voor de geplande zaaidatum.
De behandeling is als volgt:
• Spreid de wol vlak uit en bevochtig 10 kg
zaad gelijkmatig met 30 liter water met
daarin opgelost 500 ml captan 500 g/l +
140 ml Topsin M 500 g/l, of 30 liter water
met daarin opgelost 140 ml Securo + 360
ml captan 500 g/l + 140 ml Topsin M 500
g/l.
• Laat de wol gedurende een half uur liggen om het vocht in te laten trekken.
• M eng daarna de natte wol gelijkmatig
met rivierzand in een verhouding van
100 gram zaad met 3 liter schoon rivierzand (geen ander zand).
• Bewaar het zaad-zandmengsel koel. Het
rottingsproces krijgt dan de nodige tijd
voordat het zaad gaat kiemen.
• Roer (schep of zeef) het wol-zandmengsel na enkele dagen nog eens goed door.
Het omscheppen moet gebeuren als het
zaadpluis al wat verteerd is, maar vóór
het gaat kiemen.
48

Zaai zodra de grond in het voorjaar daarvoor geschikt is. De benodigde hoeveelheid zaad is ongeveer 700 gram per are. De
kiemkracht kan nogal verschillen. Het is
daarom aan te bevelen deze van tevoren te
laten bepalen, zodat bij de berekening van
de benodigde hoeveelheid zaad hiermee
rekening kan worden gehouden.

Gladiool
Temperatuurstoot pitten
Door een temperatuurstoot is een 10-40%
hogere opbrengst haalbaar. De hogere
opbrengst is af hankelijk van cultivar en
groeiomstandigheden. Denk daarbij aan
het volgende:
• Plaats de pitten vier weken voor de verwachte plantdatum bij 25°C. Als planten
door slechte weersomstandigheden niet
mogelijk is, kan de temperatuurstoot
zonder problemen acht weken duren.
Verlaag de temperatuur dan wel naar
20°C.
• De RV dient 60 tot 70% te zijn. Een hogere RV geeft een grotere kans op Fusarium. Een lagere RV geeft meer verstening,
vooral in de kleinere maten. Zorg voor
een regelmatige luchtbeweging tussen
het product.
• E r zijn geen middelen meer tijdens de
temperatuurstoot tegen trips. Als de gladiolen minimaal acht weken bij 5°C of zes
weken bij 2°C zijn bewaard, sterven door
de koude de larven van de trips en de eieren komen niet meer uit.
• Geef overjarig plantgoed géén temperatuurstoot.

Gladiool
Knolontsmetting
Bij grootbloemige gladiolen is de ziektebestrijding naast Fusarium ook gericht op
droogrot. Er zijn enkele redenen om droogrot in gladiolen voor de bloementeelt te
bestrijden. 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. Voorkom een droogrotaantasting zoveel mogelijk door de knollen voor
het ontsmetten goed uit te zoeken. Plant
alleen op gezonde of ontsmette grond. Ontsmet in 0,5% captan 500 g/l + 1% Collis +
0,4% Mirage Elan (prochloraz) gedurende 5 tot 15 minuten. Vlak voor het planten ontsmetten is het beste. Maak het ontsmettingsbad 24 uur van tevoren aan. Het
is mogelijk dat sommige cultivars gevoelig zijn voor Mirage Elan. Dit zijn vooral de fijnwortelige cultivars, zoals ‘Nova
Lux’. Het is dan óf een goede Fusarium-bestrijding en enige opbrengstderving, óf
een slechte bestrijding van Fusarium. Een
redelijk alternatief is dan om de dosering
van Mirage Elan te verlagen naar 0,2% of
de dompeltijd te verkorten tot ongeveer

1 minuut. De werking van de middelen
neemt dan echter ook af.
Opmerkingen:
• Voeg prochloraz als laatste aan het bad
toe.
• Vul prochloraz aan met 1,25 maal de uitgangsconcentratie.
• Houd het bad constant in beweging om
uitzakken van de middelen te voorkomen.

Voorjaarsgrondontsmetting
De voorwaarden voor het toepassen van
Monam zijn aangepast. De bodem moet
direct na toepassing worden afgedekt met
gasdichte folie van het type TIF (Totally
Impermeable Film) gedurende een periode
van ten minste 42 dagen. Verder mag maximaal 5 ha worden behandeld en moet minimaal 30 meter als bufferzone worden aangehouden tussen behandelde stroken en de
kadastrale grens van woningen. Het gevolg
van deze voorwaarden is dat natte grondontsmetting duurder is geworden, terwijl de
dosering is verlaagd.
Als de bloementeelt buiten plaatsvindt, kan
een grondontsmetting noodzakelijk zijn. Dit
is het geval als op de grond eerder gladiolen
hebben gestaan of als er een aantasting van
ratelvirus is te verwachten. Grondontsmetting is vooral gericht op het voorkomen van
ratelvirus en droogrot. Grondontsmetting
in het voorjaar is wel mogelijk, maar vraagt
wel enige voorzorg en aandacht. Gebruik is
slechts toegestaan in de periode van 1 april
tot en met 30 september. De voorkeur gaat
uit naar grondontsmetting in het najaar
(± september). Voor een goede werking van
de grondontsmetting in het voorjaar is het
allereerst van belang dat de bodemtemperatuur 7°C of hoger is en de grond niet te
vochtig is. Dan pas kan met succes de grond
worden ontsmet. Neem na de grondontsmetting een wachttijd in acht. Dit betekent
dat de plantdatum van de gladiolen afhankelijk is van de grondontsmetting. Controleer in elk geval of het gebruikte middel uit
de grond is verdwenen vóórdat er gladiolen
worden geplant. Doe dat door de tuinkersproef toe te passen. Gebruik 3 l/are Monam
door middel van inspitten.
Opmerking:
Een grondontsmetting moet van tevoren
worden gemeld via mijnrvo.nl.

Bestrijding droogrot
Om bij bloementeelt zo weinig mogelijk
grondbesmetting van droogrot te krijgen, is
het van het grootste belang na de bloei zo
spoedig mogelijk alle overgebleven knollen
te rooien en te verwijderen. Een ontsmettingsbad waaraan 1% Collis is toegevoegd,
ontsmet aangetaste partijen goed, maar biedt
onvoldoende bescherming tegen droogrot
vanuit de grond. Bij een zware besmetting
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van droogrot vanuit de grond is de bestrijding te kort. Voer een veurbehandeling uit
met 0,8 l/ha Allstar of 0,5 l/ha Luna Privilege
(opgebruiktermijn is 1-5-2021). Bij Luna Privilege moet het middel op de knollen worden
gespoten. Infrezen of andere methoden van
aanbrengen verminderen de werking. Als er
problemen met droogrot worden verwacht
door een al aanwezige zware aantasting op
een perceel, is het verstandiger om uit te wijken naar een ander perceel.

Lelie

de kans op bladverbranding kleiner wordt.
• Bij een negatieve DIF wordt de kans op
bladverbranding verminderd.
• Voorkom hoge zoutconcentraties en
daardoor wortelverbranding in de grond
omdat een goed wortelgestel belangrijk is
voor de calciumopname.
• Blaas het gewas droog als na de watergift
vocht blijft staan in de gesloten kop van
de plant.
• U it onderzoek is bekend dat bij bollen
met erg weinig onderwortels sneller bladverbranding ontstaat.

Bladverbranding
Sommige lelierassen zijn gevoelig voor
bladverbranding bijvoorbeeld ‘Expression’, ‘Enjoy’, ‘Jan Des Bouvrie’ en ‘Navona’.
De kans op bladverbranding wordt kleiner
met de volgende maatregelen:
• N eem kleinere bolmaten, bijvoorbeeld
10-12 of 12-14 cm bij gevoelige Aziatische
hybriden en 12-14 of 14-16 cm voor Oriëntals. Grotere bolmaten geven bovendien meer kans op broeikoppen.
• Plant de bollen voldoende diep: 6-8 cm
grond op de bol.
• Houd de grond de eerste drie weken voldoende vochtig, zeker bij slecht bewortelde partijen.
• Probeer het gewas droog te houden bijvoorbeeld door water te geven met druppelslangen.
• S treef een zo gelijkmatig mogelijk klimaat na, zowel wat betreft temperatuur
als ook luchtvochtigheid. Houd bij voorkeur een vochtdeficit aan tussen de 2 en
de 4 g/m³.
• P robeer de verdamping van de jongste
bladeren te bevorderen bijvoorbeeld door
gebruik te maken van verticale luchtbeweging.
• I n het gevoelige stadium, wanneer de
knoppen nog tussen de opgevouwen bladeren zitten, is het beter de planten rustig op te laten groeien en zo min mogelijk
water geven.
• Zorg ervoor dat de verdamping van het
gewas doorgaat (belichten). Hierdoor worden voedingsstoffen naar de gevoelige
plantendelen getransporteerd, waardoor

Tulp
Kiepen
Kiepen of slapstelen of waterstelen, allemaal namen voor hetzelfde probleem bij
de broei van tulpen. In feite is het probleem te herleiden tot een tekort aan calcium in de bloemsteel. De cellen zijn dan
te slap en er komt water tussen de cellen.
De steel ziet er waterig uit en kan uiteindelijk kiepen. In veel gevallen is de bloem wat
afwijkend gekleurd, bijvoorbeeld wat lichter. Er bestaat een verschil tussen de cultivars. ‘Leen van der Mark’, ‘Couleur Cardinal’ en de mutanten (‘Princess Irene’),
‘White Dream’, ‘Kees Nelis’, ‘Lucky Strike’, maar ook ‘Strong Gold’ zijn vatbaar.
Ook een grotere groeisnelheid in combinatie met een hoge RV doet de kans op kiepen toenemen. Cultivars die na een (te)
lange koudeperiode worden ingehaald en
onder vochtige omstandigheden worden
gebroeid, zijn gevoelig voor kiepen.
Een goede verdamping kan het euvel beperken. Dit kan door beperking van de relatieve luchtvochtigheid, bij voorkeur niet
boven 80% en voldoende luchtcirculatie
boven het gewas. Strooi bij potgrond 50 gr
kalksalpeter per m² bij een gevoelig gewas,
direct na het inhalen. Dit kan soms helpen
om het probleem te verminderen. De kiepgevoelige fase ligt tussen dag 7 en dag 12
van de totale trekduur van twintig 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.

Gewasbescherming
Controle gewasbeschermingsmiddelenkast
De NVWA controleert jaarlijks steekproefsgewijs de gewasbeschermingsmiddelenopslag op vervallen en verboden middelen.
Het gebruik van deze middelen na de opgebruiktermijn is niet toegestaan. Het is verplicht om middelen die niet meer toegelaten zijn uit de opslagplaats te verwijderen
en in te leveren bij het KCA-depot of bij uw
leverancier. Dit geldt ook voor middelen die
niet voor uw teelten zijn toegelaten. Alleen
de gemeenten die verpakkingsmateriaal
innemen, ontvangen hiervoor nog een vergoeding. STORL-verpakkingen behoren niet
tot het klein chemisch afval (KCA), maar als
bedrijfsafval tot het klein gevaarlijk afval
(KGA). De gemeente hoeft KGA niet in te
nemen. Het is dus van belang om hiervoor
bij de gemeente te informeren of ze innemen. Daarnaast is het raadzaam alles weer
eens te ordenen. Zet herbiciden bij elkaar
onder in de opslagplaats. Geef de fungiciden een plek daarboven. Sla de insecticiden
boven in de bewaarplaats op. Zet de verpakkingen zodanig neer dat de etiketten direct
te lezen zijn. De middelenopslag is uitsluitende bestemd voor gewasbeschermingsmiddelen. Beschermende kleding, maskers en
andere apparatuur horen niet thuis in deze
opslagplaats. Ga ook eens na of de opslagplaats nog groot genoeg is voor uw bedrijf.
Middelen die buiten de opslagplaats staan tijdens een controle, leveren een fikse boete op.

Techniek
Calamiteiten
Het moderne bedrijf wordt steeds ingewikkelder. Veel gegevens worden digitaal opgeslagen.
Maak ook een back-up op een externe harde
schijf. Bewaar deze op een andere plek dan
het bedrijf. Na een inbraak, een brand, een
aanval van hackers of een ernstige storing,
kunt u op de gegevens van de harde schijf
terugvallen. Een andere optie is om de gegevens in de Cloud te zetten. Het maken van een
back-up kunt u hiermee automatiseren en de
gegevens zijn vanaf meerdere locaties en computers te benaderen. Voor de zakelijke markt
zijn er verschillende aanbieders. Let bij het
uitzoeken van een aanbieder niet alleen op de
prijs maar ook op de veiligheid. Let daarnaast
op of de internetsnelheid nog voldoende is.

Controle beregeningshaspel
Nu is het de hoogste tijd om de regenhaspel(s) te inspecteren. Probeer even proef
te draaien, zodat lekkage en andere gebreken aan het licht komen. Let vooral op het
oliepeil van de pomp en speling op de kruiskoppelingen. Vervang elk jaar de afdichting
van de as-tandwielkast/pomphuis en houd
bij de eerste keer beregenen de slanggeleider
en het oprollen extra in de gaten. Daarnaast
is ook een uitgebreide controle nodig op de
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werking van alle beveiligingen.
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