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Vaste planten algemeen
Afharden
Kijk eens kritisch of de stek beter is af te
harden voor het oppotten of planten in de
vollegrond. In het voorjaar ontstaat regelmaat uitval door nachtvorst omdat stekken
onvoldoende zĳn afgehard of door verbranding als gevolg van een hoge instraling en
schrale wind. Het microklimaat verandert
sterk wanneer stekken worden opgepot of
uitgeplant in de volle grond. De planten
krĳgen meer ruimte, waardoor de relatieve
luchtvochtigheid sterk daalt en directe zonnestraling toeneemt. Risico op verbranding
van het blad is dan zeer groot. Let bĳ aankoop op dat de stek niet te slap en te weelderig is opgegroeid. Maak hierover afspraken met uw leverancier. Het mooiste is om
stekken uit de kas eerst buiten afharden in
een schermhal of onder gaas. Maak hiervoor
ruimte op uw bedrĳf. Door afharding krĳg
je een betere en gezondere groei na het uitplanten. Kĳk ook naar de planning en plant
niet bĳ erg scherp weer. Verder kan de kans
op verbranding worden beperkt door een
anti-verdampingsmiddel te spuiten. Let ook
op dat de stekken bĳ het planten voldoende
vochtig zĳn en beregen voldoende.

Krijten
Controleer of kassen voldoende zĳn gekrĳt.
In april is de kas vaak al licht gekrĳt, maar
dit is niet voor iedere teelt voldoende. Zorg
dat voldoende scherming wordt geboden.
Zeker in kassen waarin vaste planten worden
vermeerderd is het nodig dat de kas goed is
gekrĳt en dat extra kan worden geschermd
met een beweegbaar schermdoek.

Bladluis
Bĳ sommige vaste planten zit bladluis diep
onder in het gewas, waardoor de luizen
moeilĳk zĳn te raken met een bestrĳding.
In dat geval hebben systemische middelen
de voorkeur boven contactmiddelen of middelen die alleen lokaal systemisch werken.
Batavia en Movento werken volledig systemisch. Beide middelen bevatten dezelfde werkzame stof maar Movento is een
EC-formulering en Batavia een SC-formulering. Batavia is daarmee zachter voor het
gewas. De fabrikant raadt af om Movento
en Batavia te mengen met andere middelen
en adviseert geen hulpstoffen te gebruiken.
Raadpleeg voor meer informatie het etiket.

Kies bij problemen met wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) voor de teelt
van Tagetes. Tagetes heeft een bestrĳdend
effect. Een nadeel is dat via Tagetes het
tabaksratelvirus kan toenemen. Een andere optie is de teelt van Japanse haver. Dit is
een grasachtige die over een langere periode
kan worden gezaaid. Japanse haver is niet
aantrekkelĳk voor aaltjes waardoor de hoeveelheid in de bodem afneemt. Grasgroenbemesters leveren veel organische stof.
Daarnaast is er ook de mogelĳkheid om af
te komen van lastige wortelonkruiden, door
tĳdens de teelt een groeistof te spuiten.
Sommige bedrĳven zaaien gemengde bloemenmengsels die goed zijn voor bijen en
natuurlĳke vĳanden. Gebruik deze mengsels alleen om randen in te zaaien, omdat
bĳ deze mengsels geen onkruidbestrĳding
mogelĳk is.

Campanula
Bladluis
Controleer Campanula op bladluis en voer
indien nodig een bestrĳding uit. Soms zĳn
de luizen zelf minder goed zichtbaar maar
zĳn de witte vervellingshuidjes duidelĳk te
herkennen.

Lupinus
Bemesting
Een goed voedingsniveau is belangrĳk bĳ
Lupinus-in-pot. Een tekort leidt tot geel
blad onder in de plant. Meet regelmatig
de EC en laat daarnaast iedere drie tot vier
weken een potgrondanalyse nemen om
inzicht te krĳgen in de verschillende voedingselementen. Een hoge EC zegt namelĳk alleen iets over het totale voedingsniveau en dat wil niet zeggen dat verhouding
tussen de verschillende voedingselementen
ook goed is.

Groenbemesters
Zaai een groenbemester op lege percelen.
Dit heeft een gunstig effect op de organischestofvoorziening en daarmee op de
bodemomstandigheden. Daarnaast kan een
groenbemester worden gezaaid vanwege de
aaltjesonderdrukkende werking. De keuze
van de juiste groenbemester is afhankelĳk
van het doel.

Lythrum
Haantjes
Controleer Lythrum op haantjes. De kevers
vreten aan het blad waardoor de plant visueel niet meer aantrekkelĳk is. Bestrĳding is
mogelĳk met bĳvoorbeeld 20 ml Decis of 5
ml Karate Zeon per 100 l water. Lees voor
gebruik het etiket.

21 mei 2021

21 mei 2021
046-49 Teeltadvies 93.indd 46

11-05-21 09:28

VASTE PLANTEN – BOLLEN – KNOLLEN – BLOEMEN – ALGEMEEN
Salvia
Cicaden
Controleer Salvia, Nepeta en Rosemarinus
op cicaden. Ze veroorzaken zuigschade aan
de onderkant van het blad, aan de bovenkant zijn geel-witte stippen op het blad te
zien. Cicaden kunnen worden bestreden
met bijvoorbeeld Gazelle of Sivanto Prime. Een meer geïntegreerde/biologische
strategie vraagt tijdig ingrijpen bij de aanwezigheid van de eerste insecten. Dit kan
met bijvoorbeeld Flipper. Dit is een product op basis van kaliumzouten. Of met ER
II. Raken van insect is noodzakelijk voor
een goed effect. Dus gebruik veel vloeistof en zorg voor een goede indringing in
het gewas.

Lelie
Wortelonkruiden en opslag
Wortelonkruiden, zoals kiek, akkermunt,
melk- en akkerdistels, zijn in een leliegewas
niet zonder schade volvelds te bestrijden. De
breedbladige onkruiden zijn te bestrijden
door ze aan te tippen met glyfosaat. Gebruik
een 1-2%-oplossing in een bulbkiller. Hoge
concentraties van de middelen geven een
te heftige reactie, waardoor de systemische
werking onvoldoende is om de planten volledig te doden. Bovendien neemt het risico
toe dat de omringende planten geel worden.
Opslag van aardappels mag niet groot worden om het succesvol te bestrijden. Daarnaast neemt de kans op schade aan de lelies
toe, naarmate de bestrijding later plaatsvindt. Als de aardappelplanten 10-15 cm
groot zijn, is het moment van bestrijding
daar. Tip de planten met glyfosaat in een
oplossing van 2%.

Onkruidbestrijding tijdens groeiseizoen
Tijdens het groeiseizoen is onkruid te
bestrijden door over het gewas te spuiten
met 0,5 kg tot 1 kg metamitron (o.a. Goltix
WG/ Goltix Queen), gemengd met 1 tot 2 l
olie. Het middel werkt het best tijdens groeizaam weer. Een zekere gewasgevoeligheid is
niet uitgesloten. Spuit niet bij temperaturen
boven de 20°C. Spuit op een droog gewas.
Metamitron is goed gemengd te verspuiten
met de vuurbestrijding op de sterkere lelies.
Spuit in de schubben het middel apart. Een
andere mogelijkheid is een combinatie van
0,5 kg metamitron + 2 liter Asulam per hectare. Proefervaringen met 0,75 l/ha Goltix
Queen + 0,5 tot 1 l/ha Asulam in combinatie met de vuur en virusbestrijding zag er
positief uit.
2 l Asulam + bijvoorbeeld 0,5 l Promotor
heeft een goede werking op composieten,
zoals klein kruiskruid, kamille en paardenbloemen. Een voorwaarde voor een goede
werking is dat de combinatie op kiemplanten van de onkruiden wordt gespoten. Herhaal de bespuiting zodra er nieuwe kiemplanten doorkomen. Spuit bij warm, zonnig

weer in de avond. Voeg 150 gr metamitron
+ 300 ml Asulam per hectare op kiemend
onkruid bij groeizaam weer twee à drie keer
toe aan de vuur- en virusbespuiting. Bij stug
afgehard kiemend onkruid de dosering verdubbelen.

Kali
Kali is van belang voor de stevigheid van het
gewas en de vochthuishouding in de plant.
Kali is op een perceel aan te voeren via dierlijke mest en kunstmest. Op gronden met
een hoge grondwaterstand kan het grondwater ook kali naleveren. Op gronden met
een diepe grondwaterstand is dit niet het
geval. Een overmaat aan kali kan tot magnesium- en calciumgebrek leiden. Lelies
nemen ongeveer 150 kg kali per hectare in
het groeiseizoen op. Vooral in de maanden
juni en juli nemen ze meer dan de helft op.
Vóór de teelt is een grondmonster nuttig om
de basisbemesting te weten. Gedurende het
groeiseizoen is het ook mogelijk om zandgronden op kali te laten onderzoeken. Als
de kalivoorraad te laag is, kan deze tijdens
de teelt worden aangevuld met Patentkali of
Multi K-Mg.

Advies:
• Verwijder voor de oogst door geelziek
aangetaste bollen. Deze zieke bollen kunnen de geelziekbacteriën bij de oogst verspreiden naar gezonde bollen.
• Verwijder loof pas kort voor rooien.
• Beperk beschadigingen op de rooimachine door met voldoende zand (tot op
de zeef) te rooien, door een speciale hyacintenzeef of rubbermat op de zeef te
gebruiken en door de valhoogtes in bak,
kist, enzovoorts, klein te houden.
• Hanteer korte transporttijden.
• Direct na het rooien de bollen snel drogen. Ziektes krijgen zo minder kans.
• Roet en agressief snot zijn actief bij hogere temperaturen. Droog daarom met
zoveel mogelijk buitenlucht en verwarm
de buitenlucht tot maximaal 23°C bij.

Tulp
Rooitijdstip

Hyacint
Fusarium
Fusarium komt bij hyacint voor als vethuidigheid, krasbodems, bolrot en wortelrot.
Op het veld staan planten met wortelgebreken. Vooral later in het groeiseizoen gaan de
aangetaste planten slap hangen en kunnen
de bladpunten geel worden. Droog de bollen
snel direct na het rooien, zodat de schimmel
geen gelegenheid krijgt gezonde bollen aan
te tasten. Bollen die zijn aangetast door Fusarium zijn niet geschikt voor vermeerdering.
Vooral de Pearl-soorten zijn hiervoor vatbaar.

Aandachtspunten rond de oogst
Vooral grote bollen lopen gemakkelijk
beschadigingen op bij het rooien. Ziektes
zoals geelziek, witsnot, agressief snot en
roet kunnen via de beschadigde plekken de
bollen gemakkelijk aantasten.

De komende tijd worden de tulpen gerooid.
Het is niet makkelijk om het juiste rooitijdstip te bepalen. De kleine maten die zijn
opgeplant (eenbladers) zijn in de regel een
paar dagen eerder rijp om gerooid te worden. Neem meerdere steekproeven per plantmaat om te bepalen hoever elk deelpartij is.
Als de bollen verkleuren en de ribbels uit de
bol trekken zijn ze bijna uitgegroeid.
Als door een nat najaar de wortels pleksgewijs zijn aangetast, kunnen de planten
onregelmatig afsterven. Zorg dat u van uw
afnemer weet welke bestemming de bollen
krijgen. Voor de broei op water kunnen ze
beter wat rijper gerooid worden. Bepaal dan
ook per deelpartij/plantmaat of er leverbaar
in zit en hoe rijp deze gerooid moeten worden. Plantgoed van cultivars die slecht in de
huid zitten, kan beter wat witter gerooid
worden. Deelpartijen met veel peren of cultivars die goed in de huid zitten, kunnen
beter wat rijper gerooid worden, om verstikking (door erg gesloten huiden) en problemen met de beworteling te voorkomen.
Soms is het verstandig om een dag eerder te
rooien als er veel neerslag wordt voorspeld.

Plantgoed sorteren
Het percentage bloei bij ronde bollen is
hoger dan bij platte. Daarom is het nuttig om voor het uitzoeken van het plantgoed ronde en platte bollen van elkaar te
scheiden. Met spijlenplaten lukt dat rede21 mei 2021
lijk. Plaats, indien mogelijk, na een ronde
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sorteerplaat een bijbehorende spijlenplaat,
zodat bijvoorbeeld de platte zevens bij de
ronde zessen komen. Controleer de platen
goed op uitstekende spijkers, aangekoekt
vuil en beschadigingen, want die kunnen
veel schade aan de bollen doen. In het volgende overzicht is achter de ziftmaat aangegeven welke rollen- of spijlenafstand het
beste is om bij plantgoed de ronde van de
platte bollen te scheiden.

Ziftmaat rollen- of
spijlenafstand
4
5
6
7
8
10
11

9 mm
11 mm
13 mm
15 mm
17 mm
25 mm
27 mm

Soms worden andere maten gehanteerd in
verband met de hoeveelheid uit te sorteren
platte bollen. Op de schudzeef is een zeefplaat van 13 mm goed te gebruiken. Platte
bollen onder zift 5 en een deel onder zift 6
vallen daar samen met de grond doorheen.
De klisters en de grond zijn dan gemengd.
Dit kan bezwaren geven bij het afvoeren van
de grond. Ook op de sorteermachine is het
goed te beginnen met een spijlenplaat van
11 of 13 mm om de kleinste klisters uit te
sorteren. Bij het gebruik van spijlenplaten
zal er altijd een gedeeltelijke vermenging
van maten blijven bestaan.

Voorsorteren gebeurt direct van het land na
het rooien of in de pellijn, om plantgoed van
leverbaar te scheiden. Bij het leverbaar werkt
een spijlenplaat van 25 mm bij zift 10 en een
spijlenplaat van 27 mm bij zift 11 goed om
de platte bollen van de ronde bollen te scheiden. Afhankelijk van de cultivar gaan er wel
(half) platte bollen van een verkoopbare maat
door de spijlenplaat heen. Dit is bijvoorbeeld
het geval bij cultivars die van nature platte
bollen maken. Voor deze cultivars moet u
soms een tot 3 mm kleinere zeef gebruiken.

Iris
Vuurbestrijding
Door vuur (Botrytis cinerea) in irissen kan
het gewas te vroeg afsterven. Vooral schade door nachtvorst kan de ziekte verergeren. De ziekte verspreidt zich dan gemakkelijk vanuit de dorre bladpunten of bloemen.
Voer hiertegen enkele bespuitingen uit.
Spuit na het verwijderen van het strodek,
vlak voor het strijken van het gewas en
eventueel rondom de bloei.
De doseringen zijn 2,0 kg of 4,0 l mancozeb 1
per ha. Voeg in percelen met veel bloei een
paar keer Folicur per ha aan een van deze
middelen toe.

Narcis
Rooidatum en vroegbloeibehandeling

Onkruidbestrijding buiten
In een lagedoseringsysteem (LDS) kan tijdens
de teelt worden gespoten met 0,5-1 l metamitron (o.a. Goltix) + 0,5-1,5 l Kontakt of 1-3 l
Astrix, om de zeven à tien dagen zolang er
nieuwe onkruiden kiemen. Deze middelencombinatie bestrijdt een groot aantal verschillende onkruiden, maar werkt alleen op
kiemplantjes. Let op dat de etiketten van Kontakt en Astrix maar één bespuiting per seizoen toestaan en etiketten met Goltix twee.
Spuit voor een goede contactwerking met
een middelgrove Venturi-dop en gebruik
maximaal 400 liter water per ha op een
droog gewas. Na toepassing moet het nog
enkele uren droog blijven.
Spuit bij voorkeur bij droog en groeizaam
weer. Wacht bij een beschadigd gewas
(onder meer nachtvorst en hagel) enkele
dagen met spuiten. Spuit bij zonnig weer
tegen de avond.

Muscari

Voorsorteren
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Gebruik bij grote risico’s op een aantasting,
bijvoorbeeld bij zware nachtvorstaantasting, bij vochtig weer en rond het strijken
een van de volgende middelen:
• 0,35 l Bombero2 / Fireblocker
• 0,5 l Collis2
• 0,25 kg Flint2
• 0,25 l Rudis2
• 0,3 l Luna Sensation2
• 0,35 kg Palladium
¹ Mancozeb is niet toegelaten in de Bloembollenstreek.
² Voeg aan deze middelen bij voorkeur
mancozeb toe vanwege resistentie.

Zwartsnot te velde
Zwartsnot treedt meestal pleksgewijs op. De
loofbladeren van aangetaste planten vergelen en sterven af. De ondergrondse bladdelen
worden zacht en vuilwit van kleur. Het aangetaste gedeelte van de plant is vaak bedekt
met wit schimmelpluis waaraan gronddeeltjes kleven. In een later stadium ontwikkelen zich grote zwarte sclerotiën die duidelijk zichtbaar zijn. De grond blijft minimaal
zes jaar besmet. Een ruimere vruchtwisseling
biedt meestal geen oplossing omdat zwartsnot meerdere bolgewassen aantast.
De volgende maatregelen bestrijden zwartsnot:
• Inundeer de grond na de oogst gedurende
minstens zes weken.
• Geef het plantgoed een warmwaterbehandeling gedurende 4 uur bij 45°C.
• Ontsmet het plantgoed voor het planten
in 1,5% Securo + 0,3% prochloraz + 1%
Topsin M (opgebruiktermijn 19-10-21).
• Frees 4 l Contans WG per ha voor het
planten door de grond. Gebruik Contans
alleen in een gereinigde tank zonder resten van andere fungiciden.
• Voer een veurbehandeling uit met 0,8 l
Allstar per ha vlak voor het planten.

De broeikwaliteit van vroeg gerooide bollen
is minder dan van later gerooide bollen. Een
goede kwaliteit voor vroegbloei is alleen te
bereiken door dikke bollen te gebruiken.
Advies:
• Rooi alleen voor (zeer) vroege bloei eind
juni - begin juli. Vroeg rooien gaat ten
koste van de opbrengst.
• Rooi voor kerstbloei rond 15 juli. Later
rooien levert dikkere bollen op en in de
kas een betere kwaliteit.
Temperatuurbehandeling
De temperatuurbehandeling na het rooien
is één week 34°C + twee weken 17°C, daarna koelen bij 9°C. Bij zeer vroeg rooien kan
het zinvol zijn de 34°C-behandeling te verlengen tot veertien dagen. Houd er rekening
mee dat de 34°C-behandeling pas in gaat als
het product 34°C is, dit kan soms wel enige dagen duren. Door de bollen eerst goed
te drogen vermindert de kans op aantasting
door Rhizopus (zachtrot) tijdens de 34°C-behandeling. Als de bollen één week buiten
liggen, trek dan deze periode van de tussentemperatuur van twee weken 17°C af. De
behandeling wordt dan als volgt: één week
buiten + één week 34°C + één week 17°C +
koeling bij 9°C. De tussentemperatuur van
17°C is zeer belangrijk voor de kwaliteit. Het
bekorten of weglaten geeft meer kans op
bloemverdroging (klappers) en een slechtere kwaliteit, vooral bij vroegbloei. Geschikte cultivars voor vroegbloei zijn onder meer
‘Gigantic Star’, ‘Carlton’, ‘Barrett Browning’, ‘Fortune’ en ‘Ellen’.

Iris
Tripsbestrijding
Het tomatenbronsvlekkenvirus kan ook in
irissen voor veel uitval zorgen. Trips brengt
dit virus over. Daarnaast kan trips ook zuigschade aan de bloemen geven. Een goede
bestrijding van deze insecten is dus noodzakelijk. Bestrijdt niet alleen de trips in het
irisgewas, maar ook in andere gewassen die
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in de kas staan (bijvoorbeeld zaadteeltgewassen). Vooral bij het opruimen van deze
gewassen komt het voor dat trips zich vanuit andere gewassen in de kas naar de irissen verplaatsen. De trips kan zich zelfs vanuit de kas naar een buiten geteeld irisgewas
verplaatsen.
Spuit het gewas ca. één week voor de bloei
met 4 ml Sumicidin Super plus 2,5 gram
Gazelle of 5 ml Sivanto Prime of 2 ml Tracer of 3 gram Winner of 5 ml Vertimec Gold
per 100 m2. De middelen kunnen gemengd
worden met de vuurbestrijdingsmiddelen.
Gebruik 3-4 liter water per are en spuit met
een middelgrove dop;

Hyacint
Preparatie
Hyacintenbollen die tot begin januari voor
potplant bestemd zijn, hebben een preparatiebehandeling nodig. Voor snijhyacinten
zelfs tot bloei half januari. Rooi af hankelijk van de gewenste bolmaat en bloeidatum deze bollen vanaf begin juni. De standaard preparatiebehandeling bestaat uit
twee weken 30°C, gevolgd door drie weken
25°C en daarna 23°C tot stadium G van de
laatst aangelegde nagel. Bewaar daarna nog
een extra week bij 20-23°C graden om uitval
door stronagels en/of rotkoppen te beperken, waarna de bollen hun aantal weken
koude bij 9°C krijgen in opgeplante toestand
tot het inhalen in november of december.
Voor ‘Anna Marie’ en mutanten geldt een
andere behandeling. In plaats van twee
weken 30°C en drie weken 25°C krijgt deze
cultivar vijf weken 25°C. Bij deze temperatuur ontstaan meer nagels en minder roet
en leeglopers door agressief snot. De kans op
uitval door Penicillium is wel wat groter.
Bollen die niet voor de allervroegste broei
bestemd zijn, kunnen na het rooien eerst een
platsteelbehandeling krijgen. Deze bestaat
uit tien dagen 23°C. Door de platsteelbehandeling zullen er later meer nagels op de stelen staan. Deze behandeling zal de datum
van stadium G enige dagen verlaten. De cultivar ‘Delft Blue’ en mutanten geven na een
platsteelbehandeling meer kromkoppen. Het
is beter om voor deze cultivars de platsteelbehandeling achterwege te laten.
Stadium G
Het stadium van de laatst aangelegde bloem
van de tros wordt door microscopisch onderzoek bepaald. Als de betreffende bloem af
is, spreken we van stadium G. Gebruik voor
het (laten) bepalen van het stadium van een

partij per keer minstens vijf bollen van de
grootste maat die representatief zijn voor de
partij. Bij een grote of ongelijke partij is het
beter twee monsters te gebruiken voor stadiumbepaling. Zware trossen zijn wat later in
G. Als deze zware trossen te vroeg gekoeld
worden, is de kans op rotkoppen en/of groene nagels groot. Geef daarom een extra week
tussentemperatuur bij 20-23°C, voordat
gestart wordt met koelen.
Koudeperiode
Als de nagels ruim in G+ zijn (een week na
stadium G) kan de temperatuur verlaagd
worden naar 9°C. Sommige cultivars, zoals
Delft Blauw en mutanten kunnen de eerst
2 tot 4 weken droge koeling krijgen, alvorens de bollen op te planten. Hanteer een
RV van 70-80% om uitval door Penicillium
te voorkomen. Zorg voor veel circulatie. De
voorkeur gaat daarom uit naar bewaring in
kuubkisten. Let wel op de spruitontwikkeling, omdat bij het leegkantelen snel beschadiging optreedt.

Lelie
Rhizoctonia solani
De ziekte Rhizoctonia solani wordt pas na
opkomst van lelies geconstateerd. De eerste blaadjes zijn dan al verteerd of vertonen
bruine vlekjes. Het blad lijkt wel aangevreten. Op de nog ondergrondse spruiten zijn
bruine rottingsverschijnselen zichtbaar. In
lichte gevallen zijn de bladeren beschadigd,
maar de planten kunnen ook korter blijven
of niet bloeien. In ernstige gevallen treedt
uitval op. Bestrijdt de ziekte voorbehoedend
door voor het planten 3,2 ml Rizolex per
m2 te spuiten en door te frezen. Het inregenen van Rizolex is niet effectief! Op gezonde
grond en bij de teelt in kisten op verse potgrond is een bestrijding niet nodig.

Gladiool
Uiterste plantdatum (buitenteelt)
Door verschillende keren gladiolen te planten kan oogstspreiding worden verkregen.
Na half oktober is bij een vroege nachtvorst
geen goede kwaliteit bloemen meer te verwachten. Om in de periode half september/
half oktober nog een goede kwaliteit gladiolen te kunnen aanvoeren, is het nodig dat er
knollen met een minimum maat van 8-10
cm worden geplant. De planttijd is onder
andere afhankelijk van de te gebruiken cultivars en de gewenste oogsttijd. Zo plant
moeten cultivars met een lange groeiperiode uiterlijk 5 juni worden geplant. Vlot
groeiende soorten kunnen uiterlijk 20 juni
de grond in, zodat de oogst vanaf eind september valt. Voor een gelijkmatig uitgroeien
van de knollen is het gewenst om ze twee
weken voor het planten vanuit de 5°C-cel
naar 17°C te brengen. Verlaag de temperatuur bij penontwikkeling. Bij te laat geplante knollen neemt de kans op gewasschade
door slecht weer in het najaar toe. Wind-

schade kan onder meer worden beperkt
door windkeringen te plaatsen. De plantdichtheid voor de teelt die in mei/begin juni
wordt geplant, is ongeveer 5.000 stuks per
100 m². Bij de laatste plantdatum moeten
bij voorkeur niet meer dan zo’n 4.000 knollen per 100 m² worden geplant.

Gewasbescherming
Ontsmetting schuur en fust
Tijdens de bewaring ontstaan op zieke bollen veel sporen van bijvoorbeeld Fusarium
en Penicillium. De sporen komen terecht
in het schuurstof op de grond, in spleten,
op richels en in het fust en kunnen lange
tijd overleven. Ook het beruchte PlAMV is
in schuurstof aangetroffen. Daarnaast overleven ook veel bollenmijten in het stof in de
schuur. Vóór de oogst zijn sporen te vernietigen door ze eerst te laten kiemen en dan
snel terug te drogen. Maak minimaal jaarlijks de schuur en cellen vrij van sporen.
Daarnaast kan door een korte heetstookbehandeling ook trips, mijt en bladluis bestreden worden.
Handel als volgt:
• Verwijder eerst al het grove vuil uit de
schuur en het fust.
• Reinig de machines met voor dat doel toegelaten reinigingsmiddel.
• Voer de celtemperatuur op naar 25°C, bij
deze temperatuur kiemen de schimmelsporen. Houd deze temperatuur 2 dagen
aan en zorg dat de cel vochtig blijft.
• Houd na de kiemperiode twee dagen een
temperatuur van 45°C aan, zorg voor
voldoende circulatie om overal dezelfde
temperatuur te realiseren. Als de verwarmingsinstallatie ook de 50°C kan halen,
worden met die temperatuur ook aaltjes
bestreden.
• Droog daarna de ruimte zo snel mogelijk
door te ventileren met opgewarmde lucht
tot 25°C.
• Herhaal deze behandeling.
• Geef fust een warmwaterbehandeling van
minimaal 5 minuten bij 65°C.

Techniek
Geluidsoverlast
Geluid wordt steeds vaker een probleem bij
bloembollenbedrijven. Enkele mogelijkheden om geluidoverlast te beperken zijn:
• Gelijkstroomventilatoren.
• Tweetoeren-afzuiginstallatie met dubbele
leiding. Bij gebruik van bijvoorbeeld één
afzuigleiding is het lage toerental te gebruiken.
• Afschermen van lucht in- en uitlaten.
• Gebruik geluidsisolerende en/of geluidsabsorberende materialen. Gebruik bij de
bouw van bijvoorbeeld een verwerkingsruimte geluidabsorberende geïsoleerde
platen ofwel binnendozen.
• Audio-installatie met voor iedere werk21 mei 2021
plek een box.
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