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Vaste planten algemeen
Oppotten
Zorg dat het oppotten van vaste planten
buiten tijdig klaar is. Te laat oppotten in
het najaar geeft veel uitval gedurende de
winter. Ook in de kas is het belangrĳk niet
te laat op te potten. De pluggen moeten
voor de winter voldoende doorkiemen. In
de donkere november- en decembermaanden valt de gewasactiviteit dikwĳls tegen.
Het is dan vaak nog beter om pluggen te
laten staan en in januari of februari verder
te gaan met oppotten.
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Onkruidbestrijding Tagetes
Een goede onkruidbestrĳding is van belang
in de groenbemester Tagetes. Dit kan met
fenmedifam en Goltix. Het is belangrĳk de
dosering goed af te stemmen op de grootte van Tagetes, het aanwezige onkruid en
de weersomstandigheden. Ook zijn er op
zandgronden ervaringen met Bonalan. Dat
is een bodemherbicide dat direct bij het
inzaaien (door de loonwerker) kan worden
toegepast. Op gronden met veel organische
stof werkt dit middel onvoldoende. Sinds
enkele weken is het herbicide Fresco toegelaten in Tagetes en in de teelt van pioenroos. Fresco is een bodemherbicide met
een lichte contactwerking. Fresco werkt
goed op onder meer herderstasje, melganzenvoet, paarse dovenetel, hoenderbeet,
kamille, knopkruid, driedelig tandzaad,
herik, knopherik, vergeet-mĳ-nietje, witte
krodde, muur en straatgras.
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Door de relatief koude nachten ontstaat er
veel dauw en blĳven de planten lang nat.
Ook in kassen neemt de luchtvochtigheid
in het najaar toe. Dit zorgt voor een hogere infectiedruk van schimmelziekten als
grauwe schimmel (Botrytis), valse meeldauw, taksterfte en voetrot. Lucht voldoende ruim of laat ventilatoren draaien om
het opgewas zo droog mogelĳk te houden.
Spuiten tegen schimmels kan momenteel
het beste op de dag plaatsvinden, zodat het
gewas kan opdrogen.

Astilbe, en andere vaste planten als Heuchera, Primula, Tiarella en Waldsteinia,
zĳn gevoelig voor gegroefde lapsnuitkever.
De larven (mobium) zĳn te bestrĳden met
aaltjes. Voor een goede werking van Heterorhabditis moet de bodemtemperatuur
minimaal 15oC zijn en de pot voldoende
vochtig. Bĳ lagere temperaturen heeft Steinernema kraussei de voorkeur. Controleer
bĳ toepassing begin september nu de werking en voer indien nodig nog een behandeling uit.

Iris
Koelen
Voor een goede bewaring van vaste planten
is het belangrĳk dat de koelcel goed functioneert. Jaarlĳks onderhoud, zoals het ĳken
van thermometers en dergelijke, is daarom van groot belang. Verder geldt de keuringsplicht om koelinstallaties periodiek te
laten controleren om onder meer lekkages te
voorkomen. Neem daarom voor de bewaring
start contact op met de installateur.

Gewasbeschermingskast
Het is verstandig om de gewasbeschermingskast af en toe op te ruimen. Verwĳder lege verpakkingen. Op het etiket staat
een STORL-vignet met daarbij informatie
op welke wijze de lege verpakking moet
worden opgeruimd. Controleer tevens de
toelating van middelen en verwĳder middelen waarvan de toelating is verlopen. In
een aantal provincies, waaronder Flevoland, Overĳssel en Limburg, loopt de actie
Bezem door de middelenkast. Deze actie
biedt de gelegenheid om restanten van
niet-toegelaten en/of verouderde gewasbeschermingsmiddelen verantwoord te laten
afvoeren.

Verwerking
Het vroege najaar is een goed moment om
iris op te rooien en te verwerken tot plantmateriaal. Laat de planten na het rooien
voldoende opdrogen voor de verwerking.
Dit jaar is duidelĳk zichtbaar dat de groei
minder was door het koudere en nattere
weer.

Lavandula
Afharden
Zorg dat gewassen eerst buiten af harden
voordat deze in de (folie)kas wordt gezet.
Lavandula is hiervan een goed voorbeeld.
Als dit gewas te snel binnen wordt gezet of
geheel binnen wordt opgekweekt, ontstaan
in de winter grote problemen met aantastingen door Botrytis. Laat de planten daarom zo
lang mogelĳk buiten staan om af te harden.

Liriope
Anjerbladroller
Controleer Liriope op een aantasting van
anjerbladroller. Afgelopen weken waren
in diverse partĳen oranjekleurige vlindertjes zichtbaar. De vlinders leggen nu eitjes
waaruit rupjes komen die in het gewas
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overwinteren. Het is belangrijk jonge rupsen tijdig goed te bestrijden om schade te
voorkomen. Zie je schade dan ben je vaak
al aan de late kant, omdat de oudere rupsen zich helemaal hebben ingesponnen.
Hierdoor zijn ze moeilijk te raken met contactmiddelen als Decis. Daarnaast zijn er
vraatmiddelen zoals de bacteriepreparaten
als Turex, Xentari of Dipel. Voor een goede
werking moeten bladrollers ze voldoende
binnenkrijgen maar bladrollers vreten minder dan andere rupsen.

Paeonia
Roest
In sommige partijen Paeonia is veel roest aanwezig, te herkennen aan de oranjebruine sporenhoopjes op het blad. Controleer het gewas
en voer indien nodig een bespuiting uit.

Lelie
Warmwaterbehandeling schubbollen
Het ‘koken’ van schubbollen heeft een
positieve invloed op de kwaliteit van de
lelies. Een goede behandeling doodt bladaaltjes en ruimt voor een groot deel de bollenmijten op.
Uitvoering:
• Rooi de te schubben bollen als ze voor
50% zijn afgestorven.
• Houd tussen de warmwaterbehandeling
en het schubben minimaal een week
wachttijd aan, vooral bij Oriëntals.
• Geef de bollen 2 uur 41°C als u de pitten
niet opplant. Hierbij kan enige schade
aan de buitenste schubben ontstaan bij
Oriëntals. Door de bollen 24 uur bij 20°C
te bewaren voor de warmwaterbehandeling is de schade te beperken. Plant u
de pitten wel op, behandel dan 2 uur bij
39°C. Dit is echter minder effectief tegen
bollenmijt.
• De tijd van behandeling gaat in als het bad
de gewenste temperatuur van 39°C of 41°C
heeft bereikt. De opwarmtijd is al gauw 30
tot 45 minuten. Laat de ketel controleren
als het opwarmen langer duurt.
• Koel de bollen direct na de warmwaterbehandeling af.
• Bewaar de bollen tot één dag voor het
schubben bij 2 tot 5°C en zet de bollen
voor het schubben één dag in de warmte,
zodat de schubben minder bros worden.
• Gebruik gezonde bollen.

Opmerkingen:
• De kans op Penicillium neemt door deze
behandeling iets toe.
• Warmwaterbehandeling van de bollen bij
een lagere temperatuur doodt geen aaltjes
en de bestrijding van mijten is slechter.
Met de warmwaterbehandeling in combinatie met voorwarmte worden bijna alle
bollenmijten en roofmijten gedood. Behandel de schubben daarom altijd na het
koken preventief met roofmijten.
• Voeg aan de warmwaterbehandeling
0,5% captan toe. Apollo gebruiken we bij
voorkeur bij het ontsmetten en inpakken
na het schubben.
• Om ziekten in het warmwaterbad te bestrijden is een tijdelijke verhoging van de
watertemperatuur tot 65°C voldoende. Dit
is niet aan te bevelen als er captan in het
bad zit, omdat de concentratie captan
hierdoor aanzienlijk afneemt. Let op dat
het water weer afgekoeld moet zijn, voordat de volgende bollen ingezet worden.

Penicillium
Onrijpe bollen rooien en beschadigingen
zijn invalspoorten voor Penicillium. Penicillium is te herkennen aan bruine plekken
op de bollen waar later blauw schimmelpluis zichtbaar is. Penicillium treedt vooral op tijdens de bewaring na het rooien en
verwerken.
Plantgoed
• Bij opslag op het eigen bedrijf is dit te
voorkomen door:
• oogst en verwerking zo goed mogelijk op
elkaar af te stemmen;
• een afgerijpt gewas te rooien;
• beschadiging (valhoogtes) van de bollen
zo veel mogelijk te voorkomen;
• de bollen niet uit te laten drogen;
• de bollen maximaal 10% van het gewicht
na het spoelen terug te laten drogen;
• de bollen zo snel mogelijk bij 2°C op te
slaan.
Leverbaar
• onverkochte leverbare bollen vooral Longiflorums en LA’s zo snel mogelijk na de
verwerking 15 sec tot 1 minuut te ontsmetten in 0,5% captan 500 g/l;
• Bij het inpakken te ontsmetten met:
– 0,25% Santox + 0,2% Mirage Elan 450
g/l + 1% Topsin M (opgebruiktermijn
19-20-2021) of
– 1,5% Securo + 0,2% Mirage Elan + 1%
Topsin M.
Vul de dompelbaden met korte tussenpozen aan. Vul Mirage Elan aan met 1,25
maal de uitgangsconcentratie.

Hyacint
Planttijdstip hol- en snijbollen
Te vroeg planten van hol- en snijbollen
geeft meer slapers en minder blad. ‘Pink
Pearl’ geeft de hoogste opbrengst na planten rond vijf november. Plant ‘Anna Marie’
eind november voor het beste resultaat.

Het optimale planttijdstip is niet van alle
cultivars bekend. Plant daarom hol- en snijbollen omstreeks 15 november.

Wisseltemperaturen
Geef geholde bollen van cultivars die gevoelig zijn voor slapers (bijvoorbeeld ‘Jan Bos’
en ‘Delfts Blue’) wisselende temperaturen
om het probleem te verminderen. Geef
vanaf twee weken voor het planten twee
tot drie dagen 15°C, daarna weer twee tot
drie dagen 23-25°C. Herhaal dit tot aan de
planttijd, ook als het planten door omstandigheden later gebeurt. Bij vier weken was
er in proeven nog steeds een positief effect.
Op belichte bollen hebben de wisselende
temperaturen geen effect. Bewaar deze bollen bij een constante temperatuur.

Strodek
In de teelt van hyacinten is het aan te bevelen om 20 ton stro per ha te dekken tegen
de vorst. Het ene soort kan er beter tegen
vorst dan het andere. De schadedrempel
is af hankelijk van de plantdiepte en de
grondsoort. Voor de kwaliteit, vroegheid en
groei is het beter om de geplante hyacinten te beschermen tegen eventuele strenge
vorst. Bij hyacinten vanaf maat 11 tot 12 is
het verstandig om ze rechtop te planten.
Als ze op zijn kop liggen duurt het veel langer voordat ze boven komen en beginnen
met groeien. Hierdoor krijg je meer ongelijke maten, ook zijn de bollen dan ongelijk
in stadium. Daarbij zijn de bollen die op
zijn kop liggen gevoeliger voor vorstschade.
In de praktijk wordt steeds vaker gekozen voor een combinatie van stro steken
en rogge zaaien. Vroeg planten is dan wel
belangrijk voor voldoende gewasontwikkeling van de rogge. Bij milde winters werkt
deze strategie prima. Bij een strenge winter
is dat nog de vraag.

Iris
Pythium
Pas tegen Pythium (wortelrot) Ridomil
Gold toe. Spuit 1,25 liter per ha in de veur.
Ridomil Gold is mengbaar met Rizolex,
Monarch of Montego (opgebruiktermijn
31-5-2022) of Amistar. Hanteer tevens de
volgende preventieve maatregelen:
• Plant laat.
• Plant onder goede omstandigheden.
• Zorg voor goede structuur en ontwatering.
• Stimuleer het bodemleven.
8 oktober 2021
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• Niet inunderen/injecteren voor iris. Plant
na het inunderen bijvoorbeeld eerst grofwortelige narcissen.

Tulp
Planttijdstip
Plant de bollen vanaf half oktober tot eind
november als de bodemtemperatuur voldoende laag is om de kans op Fusarium,
ratelvirus en Augustaziek te voorkomen.
Voldoende laag is tenminste lager dan 13°C
op boldiepte. Laat de weersomstandigheden en de toestand van de grond het planttijdstip bepalen. Hoewel de bodemtemperatuur, zoals hiervoor is genoemd, een
belangrijke factor is voor het planttijdstip,
willen we benadrukken dat goede plantomstandigheden nog belangrijker zijn. Dit
betekent, dat op zware moeilijk te bewerken gronden of op slempgevoelige gronden,
goede plantomstandigheden (lees iets eerder planten) belangrijker zijn dan de grondtemperatuur op zich. Zorg voor een goede
drainage en afwatering. Breng op de slempen stuifgevoelige percelen direct een strodek aan van minimaal vijf ton per hectare.

Plantgoedbewaring
Houd in oktober de bewaartemperatuur
op 20°C. Een ventilatie van maximaal 60
m³/uur per m³ bollen of afgestemd op de
hoeveelheid ethyleen in de cel. Een goede
luchtcirculatie van minimaal 100 m³ per m³
bollen per uur beperkt de ontwikkeling van
de wortelkrans. Door een constante luchtstroom loopt de RV namelijk minder op dan
aan/uit. Breng na 1 november de temperatuur terug naar 17°C. Zet na 15 november
de verwarming uit. Zet tulpenplantgoed dat
door omstandigheden pas na half december geplant kan worden vanaf december bij
2°C. Breng de luchtverversing dan terug tot
vrijwel niets. Blijf wel circuleren (±100 m³
lucht per m³ product bij een gelijkmatige
verdeling over de kisten) om een gelijkmatige luchtvochtigheid te houden.

Dahlia
Stengelselectie voor oplegknollen

kunnen echter toch met deze bacterieziekte zijn besmet. Deze infectie is waarneembaar, bij het dwars doorsnijden van de
stengel. Op de stengeldoorsnede van zieke
planten zijn bruine stippen of een bruine
ring te zien.
Advies
• Voer de stengelselectiemethode kort na
het rooien uit. Na enkele weken is een
deel van de stengels ingerot en ingedroogd, zodat de selectie minder effectief
is uit te voeren.
• Gebruik zieke knollen beslist niet voor de
vermeerdering.
• Gebruik voor het doorsnijden van de stengel een zeer scherp mes. Bij gebruik van
een bot mes of een snoeischaar wordt het
weefsel zodanig gekneusd dat de bruine
stipjes niet meer zichtbaar zijn.
• Ontsmet het gebruikte mesje regelmatig,
en zeker na het aansnijden van een zieke
plant, in bijvoorbeeld spiritus of natriumhypochloriet.
• Beoordeel de stengels zeer zorgvuldig.
Een andere mogelijkheid om de partij vrij
te krijgen van verwelkingsziek is via weefselkweek. Deze methode geeft meer zekerheid dan via stengelselectie.

Anemoon
Planten
Plant Anemone blanda in oktober. Ontsmet
de knollen voor het planten in 1,5% Securo
+ 0,5% captan + 0,5% Topsin M (opgebruiktermijn 19-10-2021). Is het perceel of de
partij knollen besmet met Rhizoctonia solani, behandel de grond dan voor het planten
of zaaien met 14 l Rizolex plus 3 l Monarch
of 3 liter Amistar per ha. Frees het middel
4 cm in.
Planten
• Tweejarige knollen vanuit zaad: circa 7 liter per are.
• Van vegetatief vermeerderd materiaal: 30
- 50 liter per are.
• De plantdiepte is 3-4 cm.
• Dek voor de winter met 5 tot 7 ton stro
per hectare.

Gladiool
Sneldrogen

Verwijder op het veld de zichtbaar door
verwelkingsziekte (Erwinia chrysanthemi;
nieuwe naam Dickeya) aangetaste planten.
Planten die er op het oog gezond uitzien
48

Tijdens het sneldrogen wordt het product
winddroog gemaakt. Het vocht aan de buitenkant van de knollen moet dan worden
afgevoerd. Voor een goede Fusariumbestrijding moeten de knollen 24 uur na het rooien winddroog zijn. Dit is te bereiken door
te drogen met buitenlucht die 3 tot 5 graden wordt opgewarmd, en een ventilatie
van 1.000-2.000 m3/uur per m3 bollen. Door
bij 23-25°C met een ventilatie van 240 m3/
uur per m3 bollen te drogen, duurt het drie
tot vier dagen voordat de bollen winddroog
zijn. Dit is voor een goede Fusariumbestrij-

ding te lang. Tijdens het sneldrogen wordt
met ventilatie en verwarming de luchtvochtigheid snel omlaag gebracht tot 70 à 80%
RV. De voordroogperiode is dan voorbij. Laat
gladiolen, waarbij het sneldrogen onder een
afdak plaatsvindt, niet langer dan nodig is
staan. Bij temperaturen onder 10°C kan de
kiemrust doorbroken worden, waardoor
sneller penvorming optreedt. Zorg voor
continue luchtcirculatie.

Tulp
Koelen in palletkisten

Bij het koelen van broeibollen in palletkisten is het belangrijk om goed op de circulatie te letten. Zodra de bollen op celtemperatuur zijn, hoeft er niet meer zo zwaar
gecirculeerd te worden. 100 m³ lucht per m³
bollen per uur is meestal voldoende om de
bollen op celtemperatuur te houden. Verlaag de circulatie door de gelijkstroomventilator of frequentieregelaar lager in te stellen. Is die laatste niet aangesloten, dan kan
een ventilator uitgezet worden of de ventilatoren op de klok gezet worden.
Meer circuleren leidt tot meer energieverbruik maar tot minder Penicillium, omdat
de bollen droger blijven. Let wel op dat u
niet overmatig gaat circuleren. Naast het
feit dat dit extra elektra kost drogen de
bollen meer uit. Dat heeft een negatieve
invloed op het plantgewicht bij de oogst!
Dit gewichtsverlies speelt het meest bij een
lange droge bewaring, zoals bij de broei op
water.

Kaal maken 5°C-tulpen
Om uitval te voorkomen is kaal maken bij
5°C- teelt noodzakelijk. Bij het kaal maken
wordt de bruine huid van de bol rond de
wortelkrans weggehaald zodat de bollen
gemakkelijker bewortelen. Het gewas komt
daardoor gelijkmatiger in bloei. Bij ondiep
planten is kaalmaken beslist nodig, vooral
bij bollen met een harde bolhuid en bij bollen met een groeischeur.
Advies:
• Maak de bollen kort voor het planten
kaal om uitdroging te voorkomen.
• Beschadig de wortelkrans niet.
• Laat de bollen met een ontwikkelde wortelkrans niet uitdrogen door lage RV en
hoge temperatuur. Een tulp maakt namelijk geen nieuwe wortels.
• Zet bollen die zijn kaal gemaakt maar nog
niet worden geplant terug in de koelcel.
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Ontschalingsmachines
Gebruik de ontschalingsmachine niet als
de pen (bijna) uit de bol is. Als de bollen
na ontschalen teruggezet worden in de
koelcel kan penicillium optreden. Plant de
bollen bij voorkeur binnen een dag na het
ontschalen op. Een voordeel van het ontschalen is dat door Fusarium aangetaste
bollen makkelijker te herkennen en te verwijderen zijn. Hiermee wordt voorkomen
dat aangetaste bollen worden opgeplant en
de buurtplanten beïnvloeden in de groei.

Schermen
Schermen bespaart energie en voorkomt
het open komen van de bloemen bij veel
zoninstraling. Als het scherm gemaakt is
van open weefsels, bijvoorbeeld bandjesweefsels en doeken, ontstaan er niet snel
problemen met de luchtvochtigheid. Door
boven het scherm te luchten is de RV onder
het scherm te sturen. Trek eventueel een
kier in het schermdoek om extra vocht af
te voeren. Plastic folie geeft vaak problemen, omdat de luchtvochtigheid onder
het scherm daarbij te hoog oploopt. Meer
licht en goede verdamping geven een betere bladkleur en houdbaarheid.
Advies:
• Maak zoveel mogelijk gebruik van beweegbare schermen.
• Kies voor een doek met bandjesweefsels
(aluminiumbandjes in combinatie met
lichtdoorlatende bandjes).
• Doe het scherm op donkere dagen open.
• Zorg ervoor dat het scherm in opengeschoven toestand zo weinig mogelijk licht
onderschept.
• Trek het scherm bij openen niet in een
keer open, maar doe dit langzaam zodat
de kouval beperkt blijft.
• Gebruik bij de gevels een gevelscherm of
isolatiemateriaal.

Krokus
Ziektebestrijding
Ontsmet de knollen in 1% captan + 0,5%
Topsin M (opgebruiktermijn 19-10-2021)
om Fusarium (knolrot) en Penicillium te
bestrijden. Een alternatief voor Topsin M
is 1,5% Securo of 1% Pitcher. Verwijder
voor het ontsmetten alle knollen met niet
of nauwelijks ontwikkelde pennen. Behandel de potgrond met 180 ml/m 3 Previcur
Energy of 300 ml/m3 Proplant om Pythium
(wortelrot) te voorkomen. Behandeling met
2,5 ml Ridomil Gold per m³ is ook mogelijk, maar heeft uit oogpunt ven resistentieontwikkeling niet de voorkeur.

Muscari armeniacum
Temperatuurbehandeling snijbloementeelt
Geef voor bloei in maart de volgende temperatuurbehandeling: 20°C tot half oktober + 17°C tot half november. Zorg voor

een goede circulatie in de cel en houd de
luchtvochtigheid onder de 70%. De optimale koudeperiode bedraagt zestien weken
9°C. Plant de bollen vier tot zes weken voor
het inhalen.

Narcis
Bloemverdroging
Bloemverdroging (klappers) komt vooral
voor bij de allervroegste broei.
De oorzaken van bloemverdroging zijn
onder meer:
• te vroeg rooien (voor de laatste week van
juni);
• gebruik van te kleine bollen;
• te kort 17°C of een te korte koudeperiode;
• een te hoge temperatuur en een te lage
luchtvochtigheid in de kas.
Advies
• Verleng de koudeperiode van buiten gekuilde narcissen met een of twee weken
als in een warm najaar de bodemtemperatuur lang boven de 9°C blijft.
• Houd een kastemperatuur van maximaal
15°C en een RV van meer dan 90% aan
in de kas.

Lelie
Egaal kasklimaat
In de wintermaanden groeien lelies langs de
zijgevels vaak trager. Daarnaast trekken de
planten veelal naar het licht van de lampen.
Voorkom dit door de zijgevels te schermen
met aluminiumdoek dat 100% dicht is. Hierdoor wordt de temperatuur langs de gevels
gelijk aan die in de kas. Het scherm weerkaatst het licht, waardoor ook een beter rendement van de belichting ontstaat. De Algemene Maatregel van Bestuur verplicht u,
van zonsondergang tot zonsopgang, de lichtuitstraling op 10 m afstand van de gevel met
ten minste 95% te verminderen.
Door het gebruik van horizontale ventilatoren kunnen temperatuurverschillen in de
kas worden beperkt waardoor het achterblijven van het gewas langs de gevels wordt
beperkt. Lampwarmte, CO 2 en vocht verplaatsen zich moeilijk in stilstaande lucht.
Door het gebruik van horizontaal blazende
ventilatoren zal de lampwarmte, CO2 en het
vocht zich egaal verspreiden in de kas waardoor een egaal kasklimaat wordt verkregen.

Gewasbescherming
Rhizoctonia solani
Rhizoctonia solani is de belangrijkste oorzaak van slechte huiden bij tulpen. De
schimmel tast ook andere bolgewassen
aan zoals iris en hyacint. De schimmel tast
de stengels en de bollen aan. Op zavel- en
kleigronden komt de aantasting regelmatig voor, ook op gronden waar niet eerder
tulpen hebben gestaan. Vooral botanische
tulpen zijn erg gevoelig voor Rhizoctonia
solani. Een aantasting is soms te beper-

ken door een combinatie van twee van de
volgende middelen voor het planten door
de grond te werken: Rizolex, Amistar,
Monarch en Montego. Hoe beter het middel door de grond is gewerkt, des te beter
is het resultaat. Het verhogen van de dosering heeft naar verhouding weinig effect.
Het is heel belangrijk een goede toepassingstechniek te gebruiken. Hiervoor zijn
speciale ’doseringsfrezen’ op de markt. Bij
jaarlijks gebruik van alleen één enkel middel hebben we een groot vermoeden dat de
werking sterk afneemt. In lelie hebben we
de ervaring dat Rizolex en Monarch door
adaptatie niet meer werken op de duinzandgronden. Klepel een groenbemester
ruim voor het planten, werk onder geen
beding een groenbemester groen onder.
Middel

Advies

Kosten/ha

Rizolex

20 l/ha

ca. € 766

Monarch

3 l/ha

ca. € 235

Amistar

3 l/ha

ca. € 130

Montego
10 l/ha
(opgebruiktermijn 31-5-2022)

ca. € 543

Gebruik de volgende hoeveelheden per ha.
De ervaringen met Rizolex zijn wisselend.
Gebruik Monarch bij voorkeur in combinatie met een ander Rhizoctonia-middel en
Amistar bij voorkeur eens per twee jaar.
Om resistentie te voorkomen en effectiviteit te vergroten, is combineren aan te
raden. Bijvoorbeeld 3 l Monarch met 14 l
Rizolex per ha. Reken voor gebruik uit of
de kosten van de middelen opwegen tegen
de uitval door Rhizoctonia.
Bij toepassing in de veur is het van groot
belang dat het middel zowel op de bollen
als in de vallende grond terechtkomen.
Spuit bij de teelt op zandgrond de halve
dosering in het bed bij het paden rijden
en vervolgens de rest bij het planten in
de regel. Bij de teelt in netten is een toepassing mogelijk door het middel op de
geplante bollen en in de vallende grond te
spuiten. De verdeling en daarmee de werking zal op zware gronden echter te wensen overlaten.

Bodem/Bemesting
Stikstofmineralisatie in het najaar
Wanneer er een grondbewerking wordt uitgevoerd om het land plantklaar te maken,
neemt het luchtgehalte in de bouwvoor
toe. Dit stimuleert het bodemleven en vergroot het effect van stikstofmineraliserende bacteriën. De in de grond aanwezige organische stikstof, vooral gemakkelijk
afbreekbare organische stof, komt hierbij
vrij. In het najaar is de stikstofvoorraad in
normaal en goed ingemest land en/of land
waar een groenbemester doorgewerkt is,
dan ook al gauw 20-30 kg N/ha. Dit is voldoende voor een eventuele stikstofopname
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van pas geplante bloembollen.
8 oktober 2021

046-49 Teelttips 103.indd 49

8 oktober 2021

49

30-09-21 09:36

