T E E L TA D V I E S

Inhoud
VASTE PLANTEN
Naar buiten rijden
Kasklimaat
Onkruid
Fosfaatnorm

AQUILEGIA
Valse meeldauw

PA E O N I A
Nachtvorst

SIERGRASSEN
Voetrot

THYMUS
Botrytis

H YAC I N T

Beperking virusoverdracht

LELIE

Virusbestrijding luizen
Onkruidbestrijding na opkomst

TULP

Botanische cultivars koppen of niet
Augustaziek
Tulpenvirus X

IRIS

Luisbestrijding

ANEMOON
Krulbladziekte

DAHLIA

Tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV)

GLADIOOL
Bodemherbicide

GLADIOOL
IJzergebrek

LELIE

Bladaaltjes

GEWASBESCHERMING
Voorkom resistentie

BODEM/BEMESTING
Beregenen: wacht niet te lang

TECHNIEK

Beperken zuur tulpenplantgoed
Aggregaat huren?
Tankreiniging

Samengesteld door de adviseurs van Delphy
Vaste planten, tel. 0172-21 28 27
Bloembollen & bolbloemen, tel. 0252-68 85 41

54

Vaste planten algemeen
Naar buiten rijden
In het voorjaar worden veel vaste plantenin-pot vanuit de kas naar buiten gereden.
Planten die eerst binnen zĳn opgekweekt,
zĳn dikwĳls zeer zacht en weinig afgehard.
Droog, schraal en zonnig weer kunnen leiden tot verbranding. Daarnaast kan in deze
periode ook nachtvorst nog schade en uitval geven. Het is dus belangrijk goed het
weer in de gaten te houden en zo nodig
de planning aan te passen. Bij een strakke planning kan het helpen planten enkele dagen af te dekken met een net om de
kans op verbranding te voorkomen. Ook
kan een behandeling worden uitgevoerd
met een anti-verdampingsmiddel als WiltPruf of CultaCoat om de verdamping iets
te beperken.

Kasklimaat
Voorkom sterke instraling en hoge temperaturen in de kas. Lucht voldoende en
laat het scherm tĳdig dichtlopen. Laat de
kas tĳdig krĳten als er geen scherm in de
kas aanwezig is. Bĳ stek is het van belang
om de transparante folie tĳdig te vervangen door melkwit folie om verbranding te
voorkomen.

Onkruid
Houd na het spuiten van glyfosaat tegen
onkruid op land waarop moet worden
geplant, voldoende wachttijd aan voor
grondbewerking. Voor de meeste soorten
glyfosaat geldt bij bestrijding van eenjarige onkruiden een wachttĳd van één tot
twee dagen en na toepassing bij overblijvende onkruiden een wachttijd van een
week. Nieuwe formuleringen kunnen sneller werken, waardoor kan worden volstaan
met een kortere wachttĳd.

• Hebt u een monster genomen na 1 januari 2021, dan gelden de normen gebaseerd
op de P-PAE en P-AL op het perceel.
• Hebt u een grondmonster genomen in
de periode 16 mei 2016 tot 31 december
2020, dan kunt u dit jaar kiezen of u bĳ
de Gecombineerde Opgave het Pw-getal
doorgeeft of gebruikmaakt van de nieuwe gecombineerde fosfaatindicator P-PAE
en P-AL. Het is goed om te kĳken welke
methode voor uw bedrĳf het meest interessant is, want er kunnen verschillen
zĳn in welke klasse uw perceel valt. Kies
de indicator waarmee u de meeste organische stof kan aanvoeren op het perceel.

Aquilegia
Valse meeldauw
Wees in Akelei alert op valse meeldauw
(Peronospora aquilegiicola). Deze schimmel
is vorig jaar nieuw in het Verenigde Koninkrijk en ook in Duitsland aangetroffen. De
eerste symptomen zĳn gele plekken op de
bladeren. Aangetaste bladeren zĳn aan de
onderzĳde vaak vuilwit tot grĳs verkleurd
door de sporen van deze schimmel. Uiteindelĳk verwelken de bladeren en sterven af.

Paeonia
Nachtvorst
Gewassen die uitgelopen zijn, zijn erg
gevoelig voor nachtvorst. Voor Paeonia-in-pot is het van belang dat deze worden beschermd om de bloemknoppen te
behouden. Het afdekken met vliesdoek of
Agrocover-doek geeft een goede bescherming. Wel is het zaak het doek niet direct
op het jonge gewas te laten liggen. Dit geeft
beschadiging. Zorg voor bogen of ander
ondersteunend materiaal om bĳ langdurige afdekking schade aan het gewas te voorkomen.

Siergrassen
Fosfaatnorm
Voldoende aanvoer van organische stof is
belangrĳk om de bodemvruchtbaarheid op
peil te houden. Knelpunt is dat de aanvoer
van meststoffen en compost wordt beperkt
door de mestnormen en in het bĳzonder de
fosfaatnorm. De hoeveel fosfaat die is toegestaan, hangt af van de fosfaattoestand
van het perceel. Daarbĳ was het Pw-getal
op het bemestingsmonster het uitgangspunt. Vanaf 2021 zou dat veranderen naar
de gecombineerde fosfaatindicator P-PAE
(plantbeschikbare fosfaat) en P-Al (bodemvoorraad P). Hierover is discussie ontstaan.
Dit heeft niet geleid tot aanpassing van
de normen, maar wel heeft de overheid
onlangs een overgangsregeling gepubliceerd. De situatie is nu als volgt:
• Hebt u geen monster, dan valt uw perceel
automatisch in de fosfaatklasse hoog en
mag u niet meer dan 40 kg fosfaat per ha
aanvoeren.

Voetrot
Wees alert op voetrot in siergrassen. Soorten als Festuca kunnen hier gevoelig voor
zĳn. Door voetrot ontstaat er bruin-zwartverkleuring onder in de plant en uiteindelĳk sterft de plant af. Het is belangrĳk stekken of zaailingen niet te diep te potten om
uitval te voorkomen.

Thymus
Botrytis
Tijm en diverse andere vaste planten zijn
gevoelig voor Botrytis. Vooral wanneer het
gewas lang vochtig blĳft en zacht is opgegroeid in de kas is de kans op een aantasting
groot. Het is belangrĳk voldoende te luchten of laat ventilatoren draaien. Geef ’s morgens water zodat het gewas snel kan opdrogen. Wanneer chemisch ingrijpen nodig
is, kan worden gespoten met bĳvoorbeeld
Switch of Teldor.
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Onkruidbestrijding na opkomst

Hyacint
Beperking virusoverdracht
Bladluizen verspreiden het hyacintenmozaïekvirus (‘mozaïek’ of ‘grijs’). De virusoverdracht is te beperken door wekelijkse gewasbespuitingen met synthetische
pyrethroïden. Dit zijn onder meer Sumicidin Super/Sumi-Alpha, Karate Zeon/Ninja of Decis. Deze middelen maken de plant
onaantrekkelijk voor bladluizen. Genoemde middelen moeten na het spuiten niet te
snel opdrogen. Spuit daarom niet bij warm,
zonnig weer. Geef dan de voorkeur aan de
avond. Ga door met bespuitingen zolang
het gewas groen is. Gebruik bij deze bespuitingen 300 liter vloeistof per hectare en een
driftarme dop. De drie genoemde middelen
zijn gelijkwaardig in werking. Afwisseling
heeft geen nut. Synthetische pyrethroïden
helpen beter de virusoverdracht tegen te
gaan dan specifieke luisdodende middelen,
zoals Antilop, Gazelle, Pediment, Sivanto
Prime en Teppeki. Als er luizenkolonies
aanwezig zijn, is spuiten met deze middelen wel zinvol.

Lelie

Metamitron (o.a. Goltix WG/Goltix Queen)
in combinatie met minerale olie heeft het
beste effect in het kiembladstadium van de
onkruiden. De werking van metamitron via
de bodem valt tegen wanneer dit middel
elk jaar wordt toegepast. De oorzaak hiervan kan de versnelde afbraak van het middel door het bodemleven zijn, zogenaamde
adaptatie. Ook is een combinatie met Asulam te maken. Proefervaringen met 0,75 l/
ha Goltix Queen plus 0,5 tot 1 l/ha Asulam
in combinatie met de vuur- en virusbestrijding zagen er positief uit.
Spuit de eerste twee tot drie keer met 0,3
kg/l metamitron (o.a. Goltix) of 0,75 l Goltix Queen plus 0,6 l Asulam in combinatie
met de virus- en vuurbestrijding. Gebruik
bij stug afgehard onkruid van Goltix en
Asulam de dubbele dosering. Vooral onkruiden uit de familie van de composieten (klein
kruiskruid, kamille) zijn gevoelig voor Asulam. Kweekgras is weinig gevoelig voor de
genoemde combinatie. Dit onkruid is met
Centurion Plus (straatgras, vier keer 0,5 l) of
1 tot 3 l/ha Pilot of Targa prestige of 4 l/ha
Focus plus te bestrijden. Pilot of Targa Prestige heeft enige werking tegen straatgras.

Virusbestrijding luizen
Selectie is de basis van een virusarme
teelt. Verspreiding van TBV en LSV vindt
binnen percelen lelies door luizen plaats.
Gevleugelde luizen komen vanaf eind
april - begin mei voor, en gaan vliegen
bij een temperatuur vanaf 13°C tot 15°C,
windstil weer en bij een heldere lucht.
Spuit vanaf dit moment elke week. In de
beginperiode, bij snelle groei is een korter interval nodig. Een vuistregel voor de
dosering is één liter olie per dag. Zet de
bespuitingen door totdat de planten en
ook de blaadjes van de stengelbolletjes
gaan afsterven. Spuit vanaf half augustus om de tien tot veertien dagen. Gebruik
onder andere 6,25 liter Olie-H of Kompaan. Voeg hier een pyrethroïde aan toe.
In onderzoek is aangetoond dat er geen
significant verschil in werking tussen de
in de tabel hieronder genoemde middelen
is. Let op de minimale spuitinterval van de
verschillende middelen, die op het nieuwe
etiket van Sumicidin Super is bijvoorbeeld
zeven dagen.
Opmerking:
Afwisselend spuiten met de hierboven
genoemde middelen om resistentie van
luizen te voorkomen heeft geen zin. Deze
middelen werken alle op dezelfde wijze.

Tulp
Botanische cultivars koppen of niet
Botanische tulpen zijn soms moeilijk
machinaal te koppen. Bij niet koppen kan,
afhankelijk van de cultivar en plantmaat,
bij deze cultivars een oogstreductie van
nul tot vijf procent voorkomen. Wie niet
kopt, moet bij kans op een lange bladnatperiode extra aandacht aan de vuurbestrijding besteden. Vooral in de periode tijdens
en na de bloei kan vuur via de bloemblaadjes in de bladoksels optreden. Spuit daarom
rond de bloei ten minste één keer met Spirit, Phantom, Luna Experience of Folicur
in combinatie met mancozeb (niet toegelaten in de Zuidelijke Bollenstreek). Bij slechte weersomstandigheden zijn meer bespuitingen nodig. In sommige jaren komen de
zaaddozen tot ontwikkeling. Door de ontwikkeling wordt de groei van de bol sterk
vertraagd. Als veel zaaddozen boven het
gewas staan is alsnog koppen van de zaaddozen aan te bevelen.

Augustaziek
Augustaziek is een virusziekte die de tulpen besmet vanuit de grond. De bodemschimmel Olpidium brengt het virus
over. Behalve tulpen kunnen ook ande-

Middel

Werkzame stof

Dosering per hectare

Sumicidin Super/Sumi-Alpha

esfenvaleraat

0,4 l

Karate Zeon/Ninja

lambda-cyhalothrin

0,05 l

Decis

deltamethrin

0,2 l

re gewassen, zoals hyacinten, aardappelen, sla, en onkruiden (onder meer zwarte
nachtschade en klein kruiskruid) besmet
zijn met het Augustaziek-virus. Op percelen waar jarenlang geen tulpen hebben
gestaan, kan toch Augustaziek voorkomen. Het afbroeien van aangetaste tulpen
met augustaziek kan ernstig uitval geven,
maar hoeft niet. Dit hangt af van de broei
omstandigheden en cultivars.
Bij Augustaziek komen pleksgewijs planten met bladafwijkingen voor. Op de bladeren en soms ook op de stengels zitten
bruine strepen en vlekken. Op de bloemen komen f ijne strepen voor. De tulpen zijn vaak voor de bloei al zo ernstig
aangetast dat zij misvormd zijn en veel
korter blijven dan gezonde planten. In
ernstig aangetaste planten sterft het weefsel af. Een typisch kenmerk is dat op de
nieuw gevormde hoof dbol ingezonken
plekjes voorkomen, die in een later stadium bruin verkleuren. Op zeer jonge bolletjes is dit kenmerk nog niet aanwezig.
Ernstig Augustazieke tulpen geven geen of
weinig leverbaar. Gevoelige cultivars zijn
onder andere ‘Christmas Marvel’, ‘Prinses
Irene’, ‘Carola’, ‘Silver Dollar’ veel botanische tulpen en de Darwin-hybriden. Een
nat en warm najaar zorgt voor een grotere
kans op aantasting in het voorjaar. Spuit
de door Augustazieke aangetaste planten
dood bij het ziekzoeken of verwijder deze
indien mogelijk met bol. Voer de gewasresten zorgvuldig af in plastic zakken. Bij
een ernstige aantasting is dit praktisch
niet uitvoerbaar.

Tulpenvirus X
Beelden van het tulpenvirus X zijn lang
aangezien voor een vorm van Augustaziek.
De symptomen van beide virussen zijn
nagenoeg gelijk, toch is het belangrijk om
te weten waar het om gaat. Laat een dergelijk partij testen om uitsluitsel te krijgen.
Per cultivar verschilt de gevoeligheid sterk.
Het wordt in meerdere cultivars gevonden.
In tegenstelling tot Augusta kunnen de
beelden van TVX niet vanzelf verdwijnen,
selectie is daarom noodzakelijk. De aantasting is meestal moeilijk te zien, bovendien kan in een partij een groot percentage viruszieke planten zonder symptomen
voorkomen.
Bij twijfel kan op het virus worden getoetst
bij bijvoorbeeld BQ Support. De overbrenger van het virus is vooral tulpengalmijt.
Daarnaast kan door een mechanische
beschadiging, bijvoorbeeld in de ontboller, het virus via versmering worden overgebracht. De meeste overdracht vindt in
elk geval tijdens de bewaring in de schuur
plaats.
Bestrijding van tulpengalmijt op het veld
kan door gewasbespuiting met Movento of
Batavia; beide bevatten de werkzame stof
spirotetramat. Spuit beide middelen altijd
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ook olie wordt gespoten. Spuit met minimaal 300 liter water per ha. Begin de eerste bespuiting één week na het koppen en
herhaal deze na minimaal veertien dagen.
Wacht na een bespuiting met fungiciden of insecticiden twee dagen en bij een
bespuiting met een herbicide vier à vijf
dagen voordat u Movento of Batavia spuit.
Wacht na de bespuiting met spirotetramat wederom twee dagen en bij herbiciden
nog één of liefst meer dagen langer. Neem
deze adviezen goed in acht
om schade te voorkomen c.q. tot een minimum te beperken.
Wat betreft werkzaamheid op tulpengalmijt geniet Movento de voorkeur boven
Batavia. Is het gebruik van Movento, gezien
de strenge toepassingsvoorwaarden wat
betreft driftreducerende eisen, geen optie
dan is Batavia het alternatief.

Iris
Luisbestrijding
Luizen prikken het irisblad aan en zuigen
eraan. Dit gebeurt bij meerdere planten.
Op deze manier worden virussen overgebracht.
Voorkom virusoverdracht door zo vroeg
mogelijk te selecteren en vanaf half april
wekelijks een bespuiting uit te voeren met
een synthetische pyrethroïde. Hierbij kan
gekozen worden uit onder andere 0,2 l
Decis of 0,4 l Sumicidin Super/Sumi-Alpha of 0,05 l Karate Zeon/Ninja. Afwisselen van deze middelen om resistentie te
voorkomen heeft geen zin. Doordat deze
pyrethroïden op het zenuwstelsel van de
luis inwerken landen er geen luizen in
het gewas en worden geen planten aangeprikt.
Van oorsprong virusvrije partijen (ofwel
virusarm) vragen extra aandacht wat
betreft de luisbestrijding. Hierbij is het
zaak om herbesmetting zo lang mogelijk uit te stellen. Vooral mozaïekvirus is
hierbij een probleem. Teel deze partijen
daarom niet naast handelspartijen. Spuit
bovendien naast de pyrethroïde 6,25 l
Olie-H of Kompaan mee. Gebruik hierbij
een middelgrove dop.

Anemoon
Krulbladziekte
Bij de bestrijding van krulbladziekte zijn de
volgende punten van belang:
• Ver wijder direct na opkomst zoveel
mogelijk de aangetaste planten.
• Spuit vanaf opkomst de pitten wekelijks
met 3 l mancozeb + 0,3 l Luna Sensation of 0,25 kg Flint per ha. Bij droog weer
kan de tijdsduur tussen de bespuitingen
wat langer zijn.
• Spuit een gewas gegroeid uit wol maximaal vijf keer met bovenstaande cocktail.
• Spuit niet direct na nachtvorst of wanneer nachtvorst wordt verwacht.
56

3 liter Stomp en 3,5 l Wing P en vervolgens LDS.
Opmerkingen:
• Als er voor opkomst onkruid aanwezig
is, dan afbranden met Roundup. Dit kan
bijvoorbeeld samen met Stomp verspoten
worden.
• Spuiten op een vochtige grond verbetert
de werking van bodemherbiciden aanzienlijk.
• S puit op een bezakte grond, anders
bestaat het risico dat het middel inspoelt.
• Zorg dat de grond niet al te kluiterig ligt.
Dual Gold en Wing P kunnen schade geven
in kralen.

Gladiool
IJzergebrek

Dahlia
Tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV)
Om aantasting door tomatenbronsvlekkenvirus te voorkomen is het belangrijk om
viruszieke planten vroegtijdig te verwijderen en trips te bestrijden.
Besmette dahlia’s laten het virus niet altijd
even gemakkelijk zien. In perioden dat de
stekken moeilijk groeien zijn de symptomen vaak het best te zien. Soms is de virusaantasting bij het stekken te zien maar
vaker één tot twee weken nadat de stekken
in de koude bak brengen zijn gebracht.
Door viruszieke planten vroegtijdig te verwijderen krijgt trips minder kans het virus
over te brengen.
Trips is in de koude bak te bestrijden met
onder andere 5 ml Vertimec Gold/Abamectine of 2,3 gram Gazelle of 5 ml Sivanto Prime per 100 m² koude bak. Spuit de stekken na het vullen van de koude bak en vlak
voor het uitplanten. Spuit deze middelen
op een iets afgehard gewas en alleen bij
koel en donker weer.

Gladiool
Bodemherbicide
In de gladiolenteelt kan men een basis
bespuiting voor opkomst uitvoeren,
gevolgd door het lagedoseringsysteem
(LDS). De adviezen zijn:
Kralen
• Voor opkomst op zandgrond 4 liter Stomp
en 0,2 l AZ 500 per ha.
Pitten
• O p zandgrond met minder dan 1,5%
humus: 4 liter Stomp plus 0,2 liter AZ
500 of 2 liter Stomp + 3,5 liter Wing P en
vervolgens LDS.
• Op zandgrond met minstens 1,5% humus
en op lichte zavelgronden tot ± 10%
lutum en minstens 1,5% humus: 1,5 liter
Dual Gold (niet toegelaten op zandgrond)
of 0,2 liter AZ 500 plus 4 liter Stomp of

Op humusarme en kalkrijke gronden kan
zich een geel gewas ontwikkelen. Wanneer het jonge blad en de aar geel kleuren,
terwijl het oude blad groener is, dan is er
waarschijnlijk sprake van ijzergebrek. Het
gebrek is tijdens de teelt op te heffen, maar
de kans op bladverbranding is groot bij een
relatief grote hoeveelheid ijzermeststof.
Beter is het om de ijzermeststof preventief
toe te dienen.
Bemest voor opkomst 15-25 liter ijzerchelaat (EDDHA) per ha, bijvoorbeeld Ferritrac. Wanneer na opkomst wordt bemest,
dan moet de meststof tussen het beregenen door gespoten worden, zodat de meststof niet de kans krijgt zich aan het blad te
hechten.

Lelie
Bladaaltjes
Een lichte besmetting met bladaaltjes is
aan de bollen meestal niet te zien. Een
zwaar door bladaaltjes aangetaste bol heeft
veel en kleine schubben. Men spreekt dan
van ‘roosjes’. In de kas laten aangetaste planten sectorgewijze verkleuring aan
het blad zien op tweederde van de plant.
Bij een ernstige aantasting zijn de bloemknoppen misvormd of geheel afwezig. Tijdens de teelt vergelen aangetaste bladeren
geheel of gedeeltelijk. Verwijder aangetaste planten direct en zorgvuldig. Verwijder oude stengelresten en oude bollen van
aangetaste partijen nauwkeurig. Hiermee
neemt de besmettingskans af. Bladaaltjes
blijven op plantenresten in de grond achter. De aaltjes tasten dan planten van de
volgende planting aan.
Stoom de besmette grond voor de volgende
teelt. Bij een lichte infectiedruk is ook 400
g/are Vydate te gebruiken. Partijen Aziaten,
Longiflorums en LA’s, waarvan bekend is
dat ze met bladaaltjes zijn besmet, kunnen
vanuit het ‘ijs’ een warmwaterbehandeling
ondergaan van 2 uur 39°C. Plant de bollen
daarna zo snel mogelijk. Een warmwaterbehandeling met temperaturen beneden
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39°C en/of een kortere tijd heeft onvoldoende effect. Oriëntals verdragen een warmwaterbehandeling slecht, 2 uur 39°C veroorzaakt bladmisvorming en een lichtere tak.
Daarnaast kan de behandeling 10% blinde
takken tot gevolg hebben.

Gewasbescherming
Voorkom resistentie
Botrytis-schimmels kunnen resistentie te
ontwikkelen tegen vuurbestrijdingsmiddelen. Vooral middelen als Kenbyo of Flint
zijn gevoelig voor resistentie doordat zij
maar één werkzame stof bevatten. Om zo
lang mogelijk van de goede werking van
deze middelen te kunnen profiteren is het
van belang een goede resistentiestrategie
op het bedrijf toe te passen. Dit kan door
middelen uit verschillende groepen af te
wisselen en/of te combineren met mancozeb (mancozeb is niet toegestaan in de
Bollenstreek). Bij Kenbyo, Collis of Flint
in combinatie met een ander middel geldt
de regel dat deze maximaal drie bespuitingen opeenvolgend toegepast mogen worden. Spuit Kenbyo of Flint altijd in de volle
dosering en liefst niet bij vuuraantasting in
het gewas. Kies in dit geval voor een andere
combinatie van middelen.

Bodem/bemesting
Beregenen: wacht niet te lang
Bolgewassen als tulp hebben in april al vrij
veel water nodig. Afhankelijk van het weer
verdampt het gewas 3-5 mm per etmaal. Bij
onvoldoende nalevering vanuit het grondwater of neerslag droogt de grond in korte tijd uit. Nog voordat het gewas slap gaat
hangen is er dan al geen optimale groei
meer mogelijk. Door de grond in de wortellaag te beoordelen kan de teler het beregeningstijdstip vaststellen. Valt een kluit
grond uit de wortellaag onder lichte druk
al uiteen, dan is het tijd om te beregenen.
Wacht de teler te lang met beregenen dan
is de eerste keer al veel water nodig. Herbevochtiging van een droge grond en een
goede aansluiting met de ondergrond vragen veel water. Op tijd beginnen en meerdere malen beregenen verhoogt het rendement. Geef op zavel- en kleigronden 20-25
mm per keer. Op lichte gronden is 15-20
mm beter.

teren. Ook in de pellijn kan de sorteermachine vlak voor de pelmachine scherper
afgesteld worden. Dit heeft twee voordelen:
• Het plantgoed wordt niet onnodig vochtig gemaakt en beschadigt minder waardoor de kans op zuur sterk afneemt.
• Er komen minder bollen op de pelmachine en band waardoor zowel de machine
als het personeel beter hun werk kunnen
doen.
Ga nu na of de voorsortering aangepast
kan worden en investeer indien nodig in
een passende voorsorteerder voor het verwerkingsseizoen. Het feit blijft dat voor
het leverbare goed de kans op zuur door
gebruik van de pelmachine vergroot wordt.

Aggregaat huren?
Door verschillende oorzaken kan er tijdelijk een tekort aan stroom zijn. Omdat
dit veelal gaat om een periode van vier tot
zes weken, is de aanleg van een verzwaarde aansluiting (relatief) duur. Dan is een
aggregaat al snel een goede optie. Bedenk
hierbij wel dat zo’n aggregaat soms veel
lawaai maakt. Als prijsindicatie geldt voor
een 80 kVA aggregaat: € 750 per week,
onaf hankelijk van het aantal draaiuren.
Het dieselverbruik komt hierbij. Voor het
seizoen is tijdig reserveren nodig. Bij sommige bedrijven is er een tarief op basis van
40 uur per week, bij meer uren per week
is de rekening hoger. Sluit, afhankelijk van
het aantal uren dat het aggregaat nodig
is, liever een contract af voor het gewenste aantal uren. Vergelijk dus ook de secundaire voorwaarden. Houd daarbij rekening
met de brandstof kosten.
Een duurzamer alternatief is de installatie

van zonnepanelen. Voor kwekers van met
name voorjaarsbloeiers ligt de piek in energievraag in de zomer, de periode waarin de
opbrengst van zonnepanelen het hoogst
is. Wie een grootverbruikaansluiting
heeft, kan bij investering in zonnepanelen
gebruikmaken van de SDE++-subsidie.

Tankreiniging
Na het spuiten van bijvoorbeeld graanherbiciden is een goede tankreiniging een
belangrijk aandachtspunt. Na inzet van
middelen met een sulfonylureum-verbinding als Primstar en Primus is het raadzaam om de veldspuit zorgvuldig intern te
reinigen, voordat een ander gewas wordt
gespoten. Ook wanneer een bladmeststof
(met de vuurbestrijding) is meegespoten,
is het noodzakelijk dat de leidingen en
tank gereinigd worden voordat daarna een
onkruidbestrijdingsmiddel over het gewas
gespoten wordt.
Reinig de veldspuit met bijvoorbeeld All
Clear Extra of Primaclean om spuitschade
in andere gewassen te voorkomen (bij sommige middelen is alleen veel water ook voldoende). Reinig daarbij niet alleen de tank,
maar ook de leidingen, de filters (ook sectiefilters), de fustreiniger en de doppen.
Houd bij het reinigen rekening met de
voorschriften in het kader van het Activiteitenbesluit. Spuit onder andere de restvloeistof over het gewas waarin de middelen zijn toegepast, of loos dit op een
zuiveringsvoorziening. Voer een uitwendige reiniging zoveel mogelijk uit op het
perceel zelf, of op een daarvoor bestemde
vloeistofdichte wasplaats met zuiveringsvoorziening.

Techniek
Beperken zuur tulpenplantgoed
Een goede voorsortering van de tulpen
kan zuur in het plantgoed beperken. In de
praktijk komt het vaak voor dat er teveel
kleine bollen (plantgoed) over de pellijn
gaan. Door van elke partij een plantgoedplanning te maken, kan de voorsortering hierop worden ingesteld. Met andere
woorden, als van een cultivar de 10/11’en
bewaard moeten worden, moet de voorsorteerder deze maat er als plantgoed uit sor-
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