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Vaste planten algemeen
Bladluis
In kassen en tunnels wordt op het jonge schot van een groot deel van de vaste
planten bladluis waargenomen. Voor de
bestrĳding zĳn diverse middelen toegelaten. Houd bĳ de keuze rekening met verschillende factoren, zoals de werking van
het middel, de wettelĳke beperkingen op
het etiket, afwisseling vanwege resistentie, eisen van afnemers en de veiligheid
voor milieu, toepasser, bĳen, hommels en
natuurlĳke vĳanden.
Teppeki, Gazelle en Sivanto hebben een
snelle werking doordat ze zowel een contactwerking als lokaal systemische werking hebben. Batavia werkt volledig systemisch en heeft geen contactwerking. Spuit
daarom alleen bĳ voldoende blad en op een
goed groeiend gewas. Houd rekening met
een trage aanvangswerking. Als de luizen
boven in de kop zitten en makkelĳk zĳn te
raken, kan ook met het biologische insecticide Flipper worden gespoten. Dit middel
heeft alleen een contactwerking.

Gecombineerde opgave
De Gecombineerde opgave kan tot en met
15 mei 2021 digitaal worden ingediend.
Bedrĳfsgegevens als het teeltplan en aantal hectare zĳn bepalend voor het mestbeleid, ofwel de hoeveelheden stikstof, fosfaat en die u mag aanvoeren op uw bedrĳf.
Omdat voldoende aanvoer van organische
stof belangrĳk is om het organischestofgehalte op peil te houden, is het belangrĳk de
Gecombineerde Opgave goed in te vullen.
Zorg dat u altĳd eerst uw percelen bĳwerkt
in Mijn percelen voordat u de Gecombineerde opgave doet. Vul bij de perceelsregistratie het fosfaatgetal van de bemestingsanalyse in. Dit getal is bepalend voor
de fosfaatgebruiksruimte. Als u geen analyse heeft, dan valt het perceel automatisch
in de klasse ‘hoog’ en mag u niet meer dan
40 kg fosfaat per ha aanvoeren. Meer informatie staat op de website www.rvo.nl.

Aaltjes
Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.)
en de vrĳlevende wortellesieaaltjes (Pratylenchus spp.) zĳn de meest voorkomende
aaltjes in vaste planten en zomerbloemen.
Daarnaast spelen ook stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci), bladaaltjes (Aphelenchoides fragariae, en A. ritzemabosi), het speldaaltje (Paratylenchus bukowinensis) en
virusverspreidende aaltjes (Trichodoriden)
een rol. Voorkom aaltjes zo veel mogelĳk
door de juiste preventiemaatregelen te
nemen. Bĳ een lichte besmetting met aaltjes kan NEMguard voor het planten worden ingewerkt of tijdens de teelt worden
ingezet. NEMguard is een natuurlĳk middel op basis van knof lookextracten. Zorg
dat het perceel na toepassing enkele weken

voldoende vochtig blĳven voor een optimale werking.

Onkruid
Onkruid bestrijden met een lagedoseringsysteem (LDS) wordt in de akkerbouw
en bollenteelt veel toegepast. Hierbĳ wordt
meerdere keren een lage dosering herbicide
gespoten waardoor het kleine net gekiemde onkruid wel doodgaat, maar geen schade ontstaat aan het gewas. Ook in vollegrondsteelten van vaste planten is dit een
optie met bĳvoorbeeld Goltix. Goltix mag
tien keer per jaar worden toegepast maar
maximaal 5 kg/ha per jaar. Toepassing van
LDS is niet eenvoudig en vraagt maatwerk.
De strategie is af hankelijk van de gevoeligheid van het gewas, de gewasstand en
onkruiddruk en deze moet je dus per perceel afstemmen. Je moet tĳdig starten met
zeer kleine onkruiden. Start je te laat, dan
valt de werking van de Goltix tegen of zĳn
hogere doseringen nodig met meer kans op
schade aan het gewas. Verder kunnen de
weersomstandigheden roet in het eten gooien als de spuitomstandigheden niet ideaal
zĳn. Toepassen op een droog gewas en niet
kort na of kort voor nachtvorst. Heeft u nog
geen ervaring, doe dan altĳd eerst proefsgewĳs ervaring op in uw gewas.

Astilbe
Rhizoctonia
Bij natte omstandigheden na opkomst is
Astilbe gevoelig voor Rhizoctonia (dradenschimmel). Jonge scheuten sterven bĳ de
grond af. Het schimmelmiddel Monarch uit
de bollenteelt en aardappelteelt mag sinds
dit jaar ook worden gebruikt in de vasteplantenteelt. Monarch kan worden toegepast als gewasbehandeling kort na het
planten. Voor de uitbreiding van de toelating in de vasteplantenteelt is geen werkzaamheids- en fytotoxiciteit onderzoek uitgevoerd. Bestrijding is ook mogelijk met
bĳvoorbeeld Alibi Flora, Signum of Ortiva.
Deze middelen zĳn al langer toegelaten.

Lavandula
Botrytis
Controleer partĳen lavendel in de kas op
Botrytis. Vooral bij een hoge luchtvochtigheid ontstaan problemen. Voer indien
nodig een bestrĳding uit.

Nepeta
Cicaden
Bĳ Nepeta-in-pot worden cicaden waargenomen. Cicaden zijn lange slanke geelgroene
insecten. Ze komen vooral aan de onderkant
van het blad voor. Ze zuigen aan de bladeren waardoor aan de bovenkant kleine witte puntjes kunnen ontstaan. Bestrijding is
mogelĳk met bĳvoorbeeld 100 ml Sivanto per
100 l water of 25 g Gazelle per 100 l water.
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Lelie
Stikstofbehoefte
Aziaten, LA-hybriden en Oriëntals nemen
gedurende het seizoen 105 kg zuivere stikstof per hectare op. De stikstofgebruiksnorm voor lelies is momenteel 145 kg
stikstof per ha. Uit beperkte metingen
blijkt dat schubben van Longif lorums en
LA’s ongeveer evenveel stikstof opnemen
als plantgoed. Bij schubben van Oriëntals
en Aziaten is dit lager. Uit onderzoek bleek
dat bij hogere stikstofgiften problemen
met Fusarium toenemen. ‘Baat het niet,
schaadt het niet’ gaat voor de stikstofbemesting niet op. Daarnaast kan een overvloedige stikstofbemesting de mineralisatie van de grond bevorderen waardoor het
stikstofgehalte nog verder toeneemt.
Steek de monsters tot half juni over de laag
0-20 cm. De voorraad moet 65 kg/ha zijn. Is
de uitslag van het monster 35 of lager, vul
dan de voorraad stikstof aan tot 65 kg/ha.
Meet kort na veel regen een keer extra in
verband met de kans op uitspoeling. In de
praktijk blijkt dat na hevige regenval de
stikstofvoorraad nogal eens te laag te zijn.
Meet nu regelmatig de stikstofvoorraad. De
stikstof uit organische mest is veelal niet
eerder beschikbaar dan in de tweede helft
van het groeiseizoen. De bollen moeten
hiervoor eerst voldoende nieuwe onderwortels vormen om deze te kunnen benutten.

Selectie basis virusbestrijding
Virusverspreiding door luizen vindt bijvoorbeeld in het veld plaats. Zieke planten zijn
de besmettingsbron. Tijdig uitgevoerde selectie voorkomt dat luizen of aaltjes met een
virus besmet raken. Hierdoor vermindert
de kans op verspreiding. Sommige virussen zijn in het veld slechts tijdelijk te herkennen. Leliemozaïekvirus (LMoV) is kort na

opkomst en tegen de bloei goed te herkennen. Op andere momenten is herkenning
vrijwel onmogelijk. Begin kort na opkomst
met de selectie. De voordelen zijn duidelijke
symptomen en minder verspreiding.

Schubben nogmaals ontsmetten voor planten
Ontsmet de schubben in een van de volgende combinaties:
• 1,0% captan + 0,3% prochloraz (Mirage
Elan) + 1% Topsin M
• 1,5% Securo + 0,2 - 0,3% prochloraz + 1%
Topsin M
• 1,5% Securo + 0,2% Rudis + 1% Topsin M
(bij Fusarium-problemen)
Bij het ontsmetten zijn de volgende punten
van belang:
• Maak het bad minimaal 24 uur voor gebruik aan.
• Houd het bad goed in beweging.
• Het gebruik van prochloraz geeft kans op
opbrengstderving.
• Vul het bad met de middelen in de aangegeven volgorde.
• Er zijn gevallen dat de werking van Topsin M tegenvalt; vervang Topsin M dan
door 1% Pitcher.
• Vul het dompelbad aan met 1,25 maal de
dosering van prochloraz.
• Zorg ervoor dat er geen lekvloeistof in
het oppervlaktewater terechtkomt.

Vuurbestrijding
Door het gebruik van een waarschuwingssysteem zoals de Vuurinfo van Delphy, is
een gerichte aanpak van het vuur mogelijk. Dit systeem geeft aan wanneer er
een kans op infectie is. Op grond daarvan
komt er advies uit om wel of niet te spuiten. Bij alle waarschuwingssystemen moet
de bespuiting vóór de infectie plaatsvinden. Wanneer een volgende bespuiting
nodig is, geeft het systeem dit ook aan. Dit
hangt echter ook samen met de keuze van
de middelen en de dosering. Een besparing
aan middelen is mogelijk gebleken.
Spuit Oriëntals apart van de andere groepen lelies. Gebruik wekelijks 2,5 kg of
4,0 l mancozeb.
Spuit de andere groepen lelies wekelijks
met 4,0 l mancozeb + 0,25 kg Flint of 4,0 l
mancozeb + 0,25 l Rudis of 4,0 l mancozeb
+ 0,35 L FireBlocker/Bombero of 4,0 l mancozeb + 0,3 l Luna Sensation per ha.
Eén keer per seizoen is spuiten met 1,5 l
Spirit/Phantom, 0,35 l Folicur SC, 0,55 kg/
Folicur WG, 0,6 l Luna Experience toegestaan. De doseringen zijn meer geschikt
voor een strak schema dan voor een waarschuwingssysteem. Mancozeb is het zwakste middel in deze reeks, Flint en Rudis
behoren tot de sterkere middelen. Spuit in
Oriëntals geen Rudis voor het koppen.
Rudis en Folicur behoren tot dezelf de
groep (de triazolen). Wissel bijvoorbeeld
het gebruik van Folicur af met Flint.

Tweedejaarsschubben
Tweedejaars schubben komen al vroeg
boven de grond. Door de vroege opkomst
is de kans op schade door nachtvorst groot.
De infectiedruk bij tweedejaarsschubben is
extra hoog, doordat de vuurschimmel op
het oude blad op de grond overleeft. Om
herbesmetting uit oude gewasresten tegen
te gaan zijn in de praktijk goede resultaten
behaald door de grond af te dekken met
een dun laagje grond. Zorg daarom dat dit
gewas bij voorrang bespoten wordt wanneer er vochtig weer op komst is. Gebruik
in dit gewas regelmatig de sterkere vuurbestrijdingsmiddelen.

Hyacint
Geelziek
Aantastingen door geelziek kunnen in het
voorjaar voorkomen in de vorm van ‘zakkers’, ‘stralers’, ‘zwartrand’ of ‘vlaggers’.
Vanuit deze aangetaste planten kunnen
gemakkelijk nieuwe infecties ontstaan in
de vorm van ‘spetters’. Steek het loof van
door geelziek aangetaste planten altijd
direct samen met de omringende planten
diep los. Vervoer de planten in een afgesloten plastic zak. Probeer aanraking van kleding met het gewas te vermijden door de
broek in de laarzen te stoppen. Controleer
de plekken regelmatig op nieuwe spetters.
Bij een nieuwe aantasting bovenstaande
behandeling herhalen.

Onkruidbestrijding in het pad
Het ministerie va LNV heeft weer een tijdelijke vrijstelling verleend voor gebruik van
Asulam. Dit onkruidbestrijdingsmiddel
mag tijdelijk worden gebruik van 1 maart
tot 15 mei 2021. Om de zoogdieren te
beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan vóór BBCH 40 (vóór het bladerdek
gesloten is, minder dan 90% van de planten raakt elkaar in de rij). Om residuen in
honing te voorkomen uitsluitend toepassen voordat de bloemen of bloemknoppen
zichtbaar zijn (BBCH <40).
In het pad kan onkruid worden bestreden
met 0,5-1 kg of liter metamitron (o.a. Goltix
WG), eventueel gecombineerd met 2 l Asulam per hectare pad. Een alternatief voor
Asulam is 2 liter minerale olie toevoegen aan
de metamitron. Spuit niet wanneer nachtvorst wordt verwacht. Na nachtvorst een paar
dagen wachten met de bespuiting. Spuit bij
voorkeur als het onkruid nog heel klein is.

Tulp
Vuurbestrijding
De ziektedruk in het gewas en uit de omgeving, maar vooral de weersomstandigheden
hebben grote invloed op het ontstaan van
vuur. Houd daar rekening mee bij het kiezen van het moment van spuiten. Een vuurbestrijding is nodig als het gewas te lang
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stuiven en direct na het koppen. Een vuurwaarschuwingssysteem helpt bij het bepalen van de risico’s en heeft zich in de praktijk al bewezen. Let er wel op dat de periode
tijdens en na de bloei erg belangrijk is. Het
gewas is namelijk tijdens en na de bloei vatbaarder voor infecties. Zorg dat u in deze
periode geen onnodige risico’s loopt.
De volgende middelen zijn beschikbaar om
tot een goede vuurbestrijding in tulp te
komen: Malvin WG, Solofol, Spirit, Phantom, Folicur, Collis, Rudis, mancozeb (mits
toegelaten in toepassingsgebied), Kenbyo,
Flint, Palladium, Kamuy, mepanipyrim
(Frupica, Bombero en Fireblocker), Luna
Sensation en Luna Experience. Om vuurstelen te voorkomen wordt o.a. geadviseerd
om rond de bloei Spirit, Phantom, Folicur
of Luna Experience te gebruiken. Een goede vuurbestrijding is te bereiken door middelen te combineren en af te wisselen.

Virusbestrijding
De eerste luizen in een normaal jaar vliegen van half april bij een temperatuur
vanaf 13°C en een heldere lucht. Zorg er
daarom voor dat voor de eerste vlucht een
pyrethroïde, zoals Sumicidin Super (duplicaat: Sumi-Alpha), Karate Zeon (duplicaat:
Ninja) of deltamethrin (bijv. Decis EC) op
het blad ligt. Tijdens de bloei is alleen een
bespuiting Sumicidin Super en Sumi-Alpha toegestaan. Spuit luisdodende middelen
als Pediment, Antilop, Gazelle, Sivanto Prime of Teppeki bij waarneming van luizen
in het gewas.

Afbroei
Als de nieuw gevormde bollen een bruine huid krijgen, is het tijd om te schonen.
Maak de bollen niet te kaal. Gebruik geen
pelmachine voor het schonen. Dit is voor
de noodzakelijke lange bewaring nadelig.
Vooral vroeg afgebroeide bollen komen dan
slecht op. Bewaar de bollen na het schonen
bij 20-23°C. Omdat de bespuiting met spirotetramat (Movento of Batavia) van het vorige seizoen grotendeels uitgewerkt is in de
tulpenafbroei is het aan te bevelen om een
CATT-behandeling of warmtebehandeling
(heetstook) uit te voeren of te schuimen/
dompelen met Vertimec Gold en Apollo om
de tulpengalmijt te doden.

Bij een ernstige aantasting van tulpengalmijt komen er in het gewas veel wegblijvers en gebrekkig ontwikkelde planten
voor. Het gewas heeft een magere stand.
Bij een lichtere aantasting zijn er doorgaans geen bladsymptomen. In de bloemen
zijn vaak lichte vlekjes of streepjes te vinden die op virus lijken.
Bestrijding van tulpengalmijt op het veld
kan door een gewasbespuiting met Movento of Batavia; beide bevatten de werkzame stof spirotetramat. Spuit de middelen
altijd solo. Pas vooral op bij een schema
waar 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 meerdere dagen langer.
Wat betreft werkzaamheid op tulpengalmijt geniet Movento de voorkeur boven
Batavia. Is het gebruik van Movento, gezien
de strenge toepassingsvoorwaarden wat
betreft drift reducerende eisen, geen optie
dan is Batavia het alternatief.

Fritillaria imperialis
Bladaaltjes
Bollen die zwaar aangetast zijn door bladaaltjes brengen een afwijkende plant voort.
De plant is korter en het blad is kort en
smal. De bladeren staan dicht op elkaar
en zijn vaak wat gedraaid. Dergelijke planten bloeien niet en hebben geen kuif. Soms
zijn overlangs bruine ruwe strepen te zien,
voornamelijk op het ondergrondse deel van
de stengel.
Laat verdachte planten onderzoeken. Bladaaltjes zijn te bestrijden door een warmwaterbehandeling uit te voeren van 2 uur
43,5°C. Voorafgaand aan de warmwaterbehandeling moeten de bollen twee weken bij
30°C zijn bewaard. Voer deze behandeling
zo snel mogelijk na het rooien uit.
Een aantasting door bladaaltjes geeft schade door een mindere groei en lelijke bollen. Voor de broeierij zijn aangetaste partijen onbruikbaar.

Streefvoorraad kg N/ha
Tijdstip

Kleinbollige
irissen

Grofbollige
irissen

1 april

45

45

1 mei

60

70

1 juni

55

75

(half februari, begin april, begin mei en
eventueel begin juni). Voor het bijmesten
kan (gecoate) kalkammonsalpeter gebruikt
worden, wanneer deze meststof op een
droog gewas vóór regen gestrooid wordt.

Gladiool
Snijstadium en oogstwerkzaamheden
Snij gladiolen pas als van de onderste
bloem een puntje van de kleur te zien
is. Het beste is om iedere dag te oogsten.
Voer de gladiolen rechtop in containers
aan, omdat de top van de aar anders krom
groeit. Ook tijdens de opslag (2-4°C) moeten gladiolen rechtop staan. Alle gladiolen
gelijk bossen en van onderen gelijk afsnijden. Het onderste stuk van de bos moet
goed afgewerkt zijn. Verwijder losse en
lelijke bladeren, zorg voor zo min mogelijk grond aan de stengels en snij de stengel scherp af. Verwijder ook dode bladpunten of bladpuntjes met een scherp mesje.
Kopers op de veiling belonen extra zorg aan
het bossen vaak met een hogere prijs! Aanvoeren op een klein laagje water is gunstig
voor de uitbloei kwaliteit.

Iris
Grondtemperatuur rem-irissen buiten
Het is van groot belang dat de grondtemperatuur voor de buiten te planten geremde
irissen in deze periode zo laag mogelijk is.
Mogelijkheden om dit te doen zijn:
• voldoende diep planten (circa 5 cm grond
boven de bol);
• grond afdekken met bijvoorbeeld stro (1015 ton per hectare);
• grond voldoende vochtig houden.
Bij te hoge grondtemperatuur gaat de ontwikkeling van de plant te snel en zal het
gewas vaak eerder bloeien. Dit heeft te korte planten tot gevolg.

Iris
Tulpengalmijt

Bijmesten van irissen
Het principe van een stikstofbijmestsysteem (NBS) is dat de giften aansluiten op
de stikstofopname tijdens het groeiseizoen. Door middel van een grondmonster wordt de stikstofgift afgestemd. Voer
de N-meting uit in de laag 0 tot 30 cm. Bij
de optimale stikstofvoorraad is de totale
opname 115 kg N per hectare voor fijnbollige en 145 kg N per hectare voor grofbollige irissen.
Verdeel de stikstof over drie tot vier giften
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Lelie
Bollen uit het ijs
Ontdooi ingevroren bollen voor het planten
rustig, bij een temperatuur van 5 tot 10°C.
Als de bollen bij hogere temperaturen worden ontdooid is het belangrijk dat u het
plastic open maakt en zorgt voor voldoende luchtbeweging rondom de kisten zodat
er geen zuurstofgebrek ontstaat. Plaats de
kisten in ieder geval niet rechtstreeks in de
zon. Zet de kisten uit elkaar, om de bollen
gelijkmatig te laten ontdooien. Het ontdooien kost gemiddeld drie tot vier dagen bij
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deze temperatuur. Plant de bollen zodra ze
zijn ontdooid; langer wachten gaat ten koste
van de kwaliteit. Als door omstandigheden
het planten enkele dagen opschuift, is de
beste bewaartemperatuur 0-2°C. Voorkom
bij het planten iedere vorm van indroging
van bollen en wortels. Strooi niet meer bollen ineens uit dan in een korte tijd kunnen
worden geplant. Pas op dat er tijdens pauzes
geen bollen op het bed blijven liggen.
Praktijkervaringen met Longiflorums leren
dat het ontdooien bij 10°C meer kans op
kierknoppen geeft. Ontdooi deze lelies snel
bij ± 20°C of heel langzaam bij ± 2°C. Als de
bollen zijn ontdooit, neemt de ademhaling
bij hogere temperaturen toe. Indien de bollen dan met gesloten zakken langer worden bewaard, daalt het zuurstofpercentage
in het krat en kan dit leiden tot kwaliteitsverlies in de vorm van kierknoppen, topbloei en extra bloemverdroging.

Lelie
Planten op kisten
Let bij het planten op kisten op de volgende punten:
• Gebruik gezonde potgrond. Dit kan verse
of gestoomde potgrond zijn.
• Let op dat gestoomde potgrond voldoende
vochtig wordt bij het begin van de trek.
• Doe 1 à 2 cm potgrond op de bodem van
de kist.
• Plant de bollen rechtop.
• Hanteer een plantdichtheid als in de vollegrond. Per kist wordt het aantal bollen
per netto m² gedeeld door vier geplant,
bij een kistmaat van 40 x 60 cm.
• Pas de plantdichtheid in de kist aan als
de kisten in de kas verder uit elkaar worden gezet
• Dek de bollen af met minimaal 6 cm potgrond op de bollen. Liever meer.
• Zorg voor een regelmatige bedekking
over de hele kist.
• Geef direct na het planten voldoende water.

Gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen
Pythium en Rhizoctonia wordt in de praktijk soms toegepast. Vooral bij pas gestoomde grond kan Pythium toeslaan. Voorkom
Pythium door de kisten voor het planten
goed te reinigen. Er zijn goede ervaringen
met het ontsmetten van kisten in 1% reinigingsmiddel. Bij meermalig gebruik van
potgrond zonder deze te stomen, neemt
de kans op Stengelfusarium toe. Meermalig gebruik leidt ook tot een korter gewas.
Zorg ervoor dat de gebruikte potgrond een
goede voedingstoestand heeft. Voeg altijd
10-20% verse potgrond toe.

Gewasbescherming
Bestrijding graanopslag
Graanopslag is in deze periode van het jaar
in voorjaarsgewassen goed te bestrijden.
Graanplanten zijn het best te bestrijden
wanneer ze drie tot vijf bladeren hebben
en 15 tot 20 cm hoog zijn. Bij een kleiner
gewas zal het resultaat tegenvallen omdat
de granen en grassen het middel niet goed
kunnen opnemen. De middelen Focus Plus,
Centurion Plus, Fusilade Max, Pilot en Targa Prestige zijn geschikt voor de bestrijding. Gebruik in tulpen uitsluitend Focus
Plus, de andere middelen geven gewasschade. Let op met Centurion Plus in Zantedeschia, in dit gewas is fytotoxische schade
geconstateerd.
• Spuit deze middelen in 250-300 liter water per hectare met een middelgrove
druppel. Meng deze herbiciden niet met
andere onkruid-, vuur- en virusmiddelen
in verband met kans op gewasschade.
• Spuit bij zonnig en warm weer niet overdag maar in de namiddag of ’s avonds,
liefst op een vochtige grond bij een hoge
RV omdat het gewas dan vitaler is.
• Spuit niet op een pas beschadigd gewas, bijvoorbeeld door hagel, vorst of stuiven. Wacht
enkele dagen totdat de wonden droog zijn.

Bodem/Bemesting
Beregenen en infiltreren op zandgrond
Een tijdelijk vochtgebrek in de grond geeft
al snel opbrengstderving. Beregenen is dan
zeker zinvol. Een vochtgebrek kan ontstaan:
• doordat de verdamping van het gewas zo
groot is dat infiltratie alleen niet voldoende
is voor een goede vochtvoorziening;
• doordat infiltreren niet goed lukt, bijvoorbeeld omdat de drainomhulling en
perforaties in de buis gedeeltelijk zijn verstopt door algen en organische stof;
• door een te lage grondwaterstand. Als
de grondwaterstand op een grove zandgrond dieper dan 60-65 cm min maaiveld zakt, neemt de nalevering vanuit het
grondwater snel af. Zet peilbuizen tussen
de drains voor controle. Voor een fijnere
zandgrond geldt dat de capillaire nalevering minder wordt als het grondwater beneden 80 cm min maaiveld zakt.
Geef op zandgronden 15-20 mm water
per keer. Bloembollen zijn gevoelig voor
te hoge zoutconcentraties. Op zandgronden mag het beregeningswater niet meer
dan 600 mg chloor per liter bevatten. Dit
komt overeen met een EC van + 2,5 (mS/
cm). Oppervlaktewater met een EC boven
de 1,2 mS/cm is niet geschikt voor langdurige infiltratie via de drains.

Techniek
Aardlekschakelaars per groep
Een elektrisch apparaat kan door sluiting onder spanning komen te staan. Zou
er met het apparaat nu iets misgaan, dan
voert een aarddraad de stroom af en zal de
zekering doorbranden.
Voordat de zekering doorbrandt, kan een
mens bij contact met de stroom al schade
ondervinden of zelfs overlijden. Een aardlekschakelaar is een persoonsbeveiliging.
Of een aardlekschakelaar voor uw elektrische installatie verplicht is, hangt geheel af
van de situatie en de van toepassing zijnde
editie van de NEN 1010 norm. Pas op: zet
niet te veel apparaten op één aardlekschakelaar. Bij een kleine storing vallen dan alle
aangesloten apparaten tegelijk uit.

Sorteerplaten
Sorteerplaten kunnen snel slijten. Afwijkingen tot een hele maat komen in de praktijk voor. Delphy heeft daarom een kaliber
laten maken waarmee het mogelijk is om
per maat de platen te controleren. Het is
mogelijk om alleen de rubber bovenlaag te
vernieuwen als de gaten te ruim zijn geworden. De kosten voor vernieuwen zijn ongeveer de helft van een nieuwe plaat. Werken
met te grote gaten kost veel geld, vooral als
het prijsverschil tussen de maten groot is.
Neem voor het laten controleren van de
sorteerplaten contact op met Delphy Team
23 april 2021
Bloembollen: 0252-688541.
23 april 2021

050-53 Teelttips 91.indd 53

23 april 2021

53

16-04-21 14:19

