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Vaste planten algemeen
Koelen
Het koelen of invriezen van landplanten is
een goede bewaarmethode, mits het op de
juiste manier wordt gedaan. De rooiwerkzaamheden hebben hierop veel invloed.
Het gewas moet eerst goed in winterrust
zĳn. Als er te vroeg gerooid moet worden,
is het raadzaam om de planten in een koude loods in winterrust te laten gaan zonder
ze daarbij luchtdicht te verpakken. Zorg
ervoor dat er niet te veel grond en gewasresten meegaan in de bewaring. Dit geeft
meer risico op verstikking van het gewas,
waardoor de kwaliteit achteruitgaat. Met
een schudzeef kan de meeste grond van de
planten worden geschud. Het is niet verstandig om voor het bewaren te spoelen.
Dit veroorzaakt veel wondjes en er is kans
op uitdroging. Daarom is ‘vuil’ bewaren de
beste optie.

Ook zĳn planten die vaststaan aan het doek
of doorwortelen in het zand van de ondergrond beter bestand tegen vorstschade. In
vierkante potten treedt minder vorstschade
op dan in ronde. Vierkante potten sluiten
beter op elkaar aan, waardoor wortels minder snel kapot vriezen.

Rupsen
De laatste weken is in diverse vaste planten in pot, zoals onder meer Primula, Aquilegia en Phlomis, vraatschade van rupsen
te zien. Soms is het even zoeken voor de
rupsen worden gevonden. Bestrijding is
mogelĳk met Decis, Karate Zeon of Tracer.
Bacteriepreparaten zoals Bacillus werken
minder goed naarmate het kouder is. Bij
vaste planten die afsterven, is bĳ een geringe aantasting geen bestrĳding nodig.

Botrytis

Onkruidbestrijding
Een goede onkruidbestrĳding in vaste planten in de vollegrond is belangrĳk. De laatste tĳd zĳn er een aantal nieuwe herbiciden bijgekomen, zoals Oblix en Corzal.
Deze middelen komen uit de bietenteelt.
Bĳ deze nieuwe toelatingen in de teelt van
vaste planten gaat het om een vereenvoudigde toelatingsprocedure en is geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd door de fabrikant. Vanwege het
brede sortiment vaste planten wordt daarom altĳd aangeraden een proefbespuiting
uit te voeren, voordat het middel wordt
gebruikt. Let op dat de kans op schade of
groeiremming niet alleen afhankelĳk van
het sortiment is maar ook de stand van het
gewas en de weersomstandigheden.
Oblix is een middel op basis van de werkzame stof ethofumesaat. Het is een bodemherbicide met een contactwerking op kleine, net gekiemde onkruiden. De fabrikant
adviseert het middel niet solo in te zetten,
maar te gebruiken in combinatie met andere (bodem)herbiciden zoals bĳvoorbeeld Corzal, zodat de middelen elkaar versterken.
Corzal SE op basis van fenmedifam heeft
recent een toelating gekregen voor de
grondgebonden teelt van vaste planten.
Het is een bladherbicide zonder bodemwerking en moet worden toegepast op zeer
kleine onkruiden (kiembladstadium).

Overwintering potten
Gevoelige vaste planten moeten op tijd
naar binnen voor overwintering. De winterhardheid van vaste planten in pot verschilt per soort. Ook planten die wel goed
tegen koude kunnen maar niet tegen nattigheid, moeten overdekt overwinteren.
Daarnaast zĳn er een aantal teeltfactoren
die invloed hebben op de kans op vorstschade. Een goed drainerende, luchtige
potgrond is gunstig voor de overwintering.

In de teelt van zaaigoed, stekmateriaal en
in zachte gewassen, zoals Artemisia, Aquilegia, Geum, Gypsophila, Heuchera, Lavandula, Rosmarinus en Viola, wordt in het
najaar en in de winter vaak grauwe schimmel (Botrytis) waargenomen. Voer tijdig
een bestrĳding uit met bĳvoorbeeld 100 g
Teldor, 100 g Signum, 90 ml Frupica, of 80
g Switch per 100 l water. Wissel af om kans
op resistentie te voorkomen. Spuit onder
droge omstandigheden. Het beste is in de
ochtend, zodat het gewas gedurende de
rest van de dag kan opdrogen. Een uitvloeier kan soms de werking verbeteren.

Eupatorium
Wittevlieg
In kassen zĳn in onder meer Eupatorium,
Scabiosa, Heuchera, Veronica, Verbena en
Calamintha nog aantastingen te zien van
witte vlieg. De witte vliegjes vliegen bĳ aanraking van het blad op. Bestrĳding is mogelĳk met bĳvoorbeeld Sivanto Prime, Gazelle, Carex, Flipper of ERII. Batavia heeft ook
een werking op witte vlieg maar werkt volledig systemisch. Larven die aan het blad
zuigen worden gedood. Voor een goede werking van systemische middelen is een goed
groeiend gewas nodig en een actief insect.
In het najaar valt dit vaak tegen.
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Viola
Bladluis
Controleer Viola cornuta op een aantasting
van bladluis. Als de kleine blaadjes vol luis
zitten, remt dat sterk de groei. Bestrijding is
mogelijk met een bladluismiddel als Sivanto Prime, Teppeki of Gazelle. Raadpleeg voor
meer informatie het gebruiksvoorschrift.

Lelie
Bewaring

De opperhuid van aangetaste knollen ligt
dan vaak als een huid rondom het aangetaste weefsel en maakt een rafelige indruk.
Vochtig bewaarde knollen voelen dan
zacht aan. Bij wat meer ingedroogde knollen moeten meestal vingers worden doorgesneden om het bruinrot te kunnen constateren. De laatste jaren treedt er minder
uitval op door bruinrot en meer door een
te vochtige bewaring. Als de knollen vochtig worden bewaard kunnen de stengel en
kraag inrotten.

Het is niet altijd mogelijk de geoogste bollen direct te verwerken. Voor de kwaliteit is een goede bewaring dan van groot
belang. Ongespoelde bollen blijven kwalitatief beter dan gespoelde bollen die niet op
lucht worden gezet.

Advies:
• Verwijder aangetaste knollen.
• Bewaar de knollen niet op een vochtige
en tochtige plaats.
• Zet partijen pas in de bewaarcel nadat de
buitenkant van de knol iets aangedroogd is.

Advies:
• Spoel de bollen zodra ze van het land afkomen.
• Voer het overtollige vocht zo snel mogelijk af.
• Zet de bollen voor een bewaarwand en
pers er lucht doorheen om broei geen kans
te geven en om de kwaliteit te behouden.
• Voorkom uitdroging.
• Voor optimale wondheling is voldoende
zuurstof nodig

Gladiool

Let er bij het spoelen op dat de bollen niet
worden beschadigd. Rotverschijnselen zijn
dan tot een minimum te beperken. Droog
de bollen niet meer terug dan maximaal
10% van het gewicht.

Temperatuur
Aandachtspunten bij de bewaring:
• Bewaar plantgoed van LA of Aziatische
hybriden bij -1,5 tot -2°C en de lelies uit
de andere groepen bij -1,5°C.
• Meet de temperatuur in de kisten.
• Controleer vlak voor het invriezen het suikergehalte. Bollen met lage suikergehaltes
zijn gevoeliger voor vorstschade en dus
minder geschikt om lang in te vriezen.
• Cultivars met een laag suikergehalte zoals sommige oudere cultivars, zoals ‘Le
Rêve’ en ‘Marco Polo’, zijn gevoelig voor
lage temperaturen. Ook andere cultivars waarbij genoemde cultivars als kruisingsouder hebben gediend zullen deze
eigenschappen hebben. Bewaar deze cultivars bij -1 tot -0,5°C. En voer hierbij regelmatig controle uit op spruitvorming.
Door het invriezen wordt tevens een gedeelte van de bollenmijten gedood.

Dahlia
Bewaring
Houd de temperatuur in de bewaarruimte zo constant mogelijk tussen de 7 en 9°C.
Als de dahliaknollen op een tochtige plaats
worden bewaard, is er kans op uitval door
bruinrot. De knollen worden dan bruin.

Tripsbestrijding

is de oogstperiode zes weken en bij tweejarige teelt ongeveer drie weken. Crocosmia
is niet winterhard. Het afgestorven eenjarige gewas geeft al enige bescherming, maar
extra afdekken met 10 tot 15 ton stro per
hectare is noodzakelijk.

Iris
Luisbestrijding
Bij de bloementeelt van virusarme partijen kan ondanks de korte teeltperiode herbesmetting met mozaïekvirus (TBV) leiden
tot zwaar bonte planten. In de kas vindt
herbesmetting plaats wanneer luizen aanwezig zijn en meer partijen, waar onder
ook normale handelspartijen, naast elkaar
in de kas staan. Een goede luisbestrijding
gaat het gevaar van herbesmetting tegen.
Voer bij het signaleren van luizen regelmatig een bespuiting uit met 25 gr Gazelle/WOPRO Luisweg, 75 ml Batavia of 50 ml
Sivanto Prime of 14 gram Teppeki per 100
l water. Check vooraf altijd het maximaal
aantal bespuitingen op het etiket.

Tulp
Teelt in meerdere lagen

Er zijn verschillende manieren voor de
tripsbestrijding. Een warme luchtbehandeling van gladiolenknollen gedurende 24
uur bij minimaal 41°C bestrijdt alle stadia
van trips volledig. Deze kan zowel in pitten als in knollen worden toegepast. Leidraad hierbij is dat de warme luchtbehandeling start op het moment dat de 41°C
wordt bereikt op alle plekken tussen het
plantgoed. Uiteraard is het noodzakelijk de
temperatuur goed bij te houden. Het beste
tijdstip om deze behandeling toe te passen
is tijdens het nadrogen. Een herhaling van
de warme luchtbehandeling bij de export
wordt door pitten en knollen goed verdragen en heeft geen negatieve gevolgen
voor de opbrengst en plantkwaliteit. Deze
behandeling is meer geschikt voor knollen,
die geen lange koude bewaring krijgen. Let
op penvorming als de rust doorbroken is.
Worden de gladiolen minimaal acht weken
bij 5°C of zes weken bij 2°C bewaard, dan is
daarna een ruimtebehandeling tegen trips
niet meer nodig. Door de koude sterven de
larven van de trips en komen de eieren niet
meer uit.

Er zijn al veel kassen met meer teeltlagen.
Let erop dat het water van de ene teeltlaag
niet in de andere komt. In de praktijk is al
bij meerdere telers geconstateerd dat ‘vervuild’ water in de andere teeltlaag terecht
kan komen en hierdoor teeltproblemen
kunnen ontstaan. Het hoeft hierbij niet
eens om grote hoeveelheden water te gaan.
Kortom: hygiëne is belangrijk.

Zweters en holle stelen
Regelmatig zijn er bij het zachte winterweer zweters en holle stelen te zien. Zweters zijn glazige, donkergroene, van water
doorschoten planten, waarbij vaak waterdruppels uit het blad vrijkomen. De glazigheid is het gevolg van een grotere opname dan verdamping van water. Als de
verschijnselen erger zijn, ontstaan aan de
onderzijde ondiepe scheurtjes in de opperhuid, dwars op de lengterichting van het
blad (bladkiep). Delen van de opperhuid
krullen om en het onderliggende bladmoes
kan korrelig zijn.
Bij holle stelen blijven de planten soms erg
kort. Ze ontstaan vaak binnen een paar
dagen na het inhalen. Zweters komen vooral

Crocosmia masonorum
Tweejarige teelt
Door Crocosmia masonorum tweejarig te
telen is het bloeiresultaat beter. Het bloeitijdstip ligt iets eerder en de oogstperiode
van de bloemen is korter. Bij eenjarige teelt

5 november 2021

5 november 2021

046-49 Teelttips 105.indd 47

5 november 2021

47

28-10-21 17:12

T E E L TA D V I E S
voor in combinatie met het zachte, donkere
winter weer en onder meer bij ‘Monte Carlo’,
‘Yokohama’, ‘White Dream’, ‘Purple Prince’
en ‘Strong Gold’ en sports van deze cultivars.
Advies:
• Bevorder de verdamping door de RV te
verlagen. Dit kan door te stoken met een
kiertje.
• Gebruik potgrond met een verhoogde EC
van 1,5 mS of strooi direct na het inhalen kalksalpeter om de wateropname te
bemoeilijken. Bevochtig voor het strooien
eerst de potgrond zodat de kunstmest
niet van de bak af loopt.
• Strooi nog een keer 50 gram kalksalpeter
per m2 bij het constateren van de eerste
zweters. Dit geldt met name voor ‘Monte
Carlo’ en sports. Regen dit met zo weinig
mogelijk water in. Let erop dat bij volgende
watergiften de kunstmest niet uitspoelt.

Watergeven broei op kisten
Een regelmatige watergift werkt positief
op gewaslengte en percentage bloei. Denk
vooral aan de hoeken van de kisten. Bij een
te kleine watergift blijft anderhalve week
na het inhalen het gewas al te kort. Eenmaal te droge grond is heel lastig egaal nat
te maken. Tot kort voor de oogst is watergeven over het gewas mogelijk. Om energie te besparen en om ziekten te voorkomen is het beter om gebruik te maken van
druppelslangen. Geef water naar behoefte. Houd hier rekening mee bij automatische systemen. Een volgroeid gewas heeft
veel meer water nodig dan pas ingehaalde
tulpen. Voor een goede verdeling van het
water zijn per 40 x 60 bak minimaal vier
en voor een 50 x 75 bak minimaal zes druppelpunten nodig. Geef bij tulpen op water
liever 1 maal veel water dan veel keren weinig, hierdoor zijn de verschillen tussen de
bakken kleiner.

Voor de late broei (maart) moeten de bollen zoveel mogelijk de geadviseerde koudeperiode krijgen. Eén of twee weken meer
is echter voor kortstelige cultivars geen
bezwaar. Te veel kou heeft tot gevolg dat de
planten snel groeien, met kans op kleinere
bloemen, lange nekken, bloemverdroging
en kiepen. Tot het begin van de koudeperiode worden de bollen tot circa 15 oktober bij 20°C en daarna bij 17°C bewaard. De
bewaring bij 17°C moet niet langer duren
dan eind november, aangezien anders het
risico op verstookte bloemen te groot is.
Zet vanaf half november de bollen geleidelijk naar 2°C. Zet voor de zeer late trekken
de temperatuur in januari op 1 tot 1,3°C
vooral bij cultivars die makkelijk lange
spruiten maken. Bij laat planten is de kans
op beschadiging aan spruiten en wortelkransen groot.

Water verversen
Voor de broei op water is een egale beworteling essentieel. Controleer het water in
de cel. Is dit teveel verkleurd of drijft er
een filmpje op het water, ververs het water
dan. Vooral bij de eerste trekken is het aan
te raden en wordt het extra werk door
een beter resultaat goed ‘betaald’. Bij deze
vroegste trekken kan het zelfs nodig zijn
om niet eenmaal, maar meerdere malen te
verversen. Het verversen kan door met een
heftruck met kantelaar en frame de bakken
schuin te houden en opnieuw te voorzien
van water. Dan valt de hoeveelheid werk
mee. Verversen kan het ‘zetje’ zijn voor een
betere, egalere beworteling en een beter
teeltresultaat. Sommige bedrijven maken
gebruik van een watersysteem met chloor
of ozon soms in combinatie met UV. De
fenolen worden hierdoor ook afgebroken.

Narcis
‘Tête-à-Tête’ op pot

Kwaliteit
Op dagen met weinig licht, een relatief
hoge buitentemperatuur en een hoge RV
in de kas, is de plant weinig actief. Stimuleer de verdamping door onder meer het
verhogen van de minimum buistemperatuur, om en om dichtdraaien van de buizen (waardoor een hogere buistemperatuur
mogelijk is), voldoende luchten en zo weinig mogelijk te schermen. Probeer de RV
onder de 80-85% te krijgen. Het kan nodig
zijn om toch met de ramen op een kiertje
te stoken. Het kost wel iets meer energie,
maar kwaliteit van de tulpen gaat voor.
Dit voorkomt kiepen, zweten en dergelijke. Ook gebruik van nivolatoren kan helpen een actiever klimaat te scheppen. Let
erop dat de nivolatoren niet te dicht boven
het gewas hangen. Probeer deze ventilatoren in ieder geval minimaal 2 tot 3 meter
boven het gewas en indien mogelijk boven
het pad te hangen.
48

Bewaring leverbare tulpen

Geef de bollen de benodigde kou volledig in
opgeplante toestand. Start voor een snelle

beworteling met maximaal vier weken 9°C
in plaats van 5°C. Hoe later wordt geplant
hoe meer bloemstelen zich ontwikkelen.
Ontsmet de bollen vlak voor het planten
gedurende minimaal vijftien minuten in
0,5% captan + 0,2% Mirage Elan. Behandel
verse potgrond preventief met een middel
tegen Pythium. Maak de potgrond bij het
planten niet te nat.

Hyacint
Watergeven pothyacinten
Eenmaal uitgedroogde potgrond neemt
zeer moeilijk weer water op. Het water
loopt van de grond af. Veel pothyacinten
staan per stuk op een kleine zeven centimeter pot. Deze potjes kunnen slechts een
kleine hoeveelheid water bergen. Geef pothyacinten daarom geregeld water. Ditzelfde geldt ook voor potten waar meerdere
bollen op staan.

Lelie
Luizen aanpakken
Luizen geven vet blad en kromme knoppen. Bladluizen kunnen vanaf opkomst al
in de lelies voorkomen zelfs al voordat het
blad gaat spreiden. Het advies is om vanaf
het moment dat het blad gaat spreiden te
beginnen met de bespuitingen tegen bladluizen. U heeft hierbij de keuze uit 0,05%
Pediment (twee keer per twaalf maanden)
of uit 0,014% Teppeki of 0,05% Decis (drie
keer per jaar). De middelen 0,05% Sumicidin Super, 0,025% Gazelle/WOPRO Luisweg mag u vaker gebruiken onder glas.
Het gebruik van 0,05% Sivanto Prime is
afhankelijk van het teeltsysteem, namelijk

Bloei

Planten

Koelen

Januari

Planten circa 1 oktober

14 weken koelen bij 5°C

Februari

Planten circa 1 november

14 weken koelen bij 5°C

Maart

Planten eind november

13 tot 14 weken koelen bij 5°C

óf planten vanaf 1 november

Aflopende temperatuur geven

		

tussen 9°C en 0,5°C

		

De temperatuur regelen op spruitlengte

April

12 tot 13 weken koelen bij 5°C

Planten eind december
óf planten vanaf circa 1 november

Aflopende temperatuur geven

		

tussen 9°C en 0,5°C

		

De temperatuur regelen op spruitlengte.

		

Laat de temperatuur i.v.m. schade niet

		

onder de 0°C zakken
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wel/niet grondgebonden. De pyrethroïden
(Decis en Sumicidin) hebben onder warme
omstandigheden een beperkte contactwerking. Wissel de middelen af om resistentie
te voorkomen. Raadpleeg voor het spuiten
altijd het etiket.

Sorteren
Het sorteren van lelietakken blijkt niet
altijd gemakkelijk te zijn. Over rijpheid zal
altijd discussie zijn, maar snij de lelies in
een zodanig stadium dat ze nog goed verzonden kunnen worden, maar ook goed
uitkomen bij de uiteindelijke afnemer. Let
hierbij op de verschillende reacties van de
cultivars.
Advies:
• Maak op de sorteertafels duidelijke strepen met de lengte erbij.
• Snij of knip de lelies aan de onderkant gelijk af.
• Zorg ervoor dat de takken in een bos niet
meer dan 3 cm in lengte verschillen.
• Sorteer nauwkeurig op het aantal bloeibare knoppen en geef de verschillende
sorteringen ook juist aan op de doos.

Gewasbescherming
Dompelbadrestanten
Er zijn verschillende mogelijkheden om
verantwoord van het dompelbadrestant af
te komen. Zorg er allereerst voor dat het
restant in de dompelbak zo klein mogelijk
is door op het laatst minder bij te vullen.
Verspreiding van het uiteindelijke restant
over het land is verboden. Door middel van
zuivering door biologische afbraak (bijvoorbeeld de Phytobac), verdamping (bijvoorbeeld de Heliosec of Remdry) of op
fysisch-chemische wijze (bijvoorbeeld Sentinel) kan op het bedrijf zelf het dompelrestant gezuiverd worden.

Opslag fust en machines
Er worden helaas nog steeds normoverschrijdingen aangetroffen van in het bijzonder bolontsmettingsmiddelen in het
oppervlaktewater. Uit onderzoek blijkt
dat vanuit fust veel gewasbeschermingsmiddelen af kunnen spoelen. Vooral van
betonplexkisten spoelen middelen snel af.
Het regenwater dat hierdoor met gewasbeschermingsmiddelen is verontreinigd kan
via de erfafvoer (in)direct in het oppervlaktewater terechtkomen. Voorkom dit door
de volgende maatregelen te nemen:
• Sla fust op het onder een dak.
• Dek fust af zodra het buiten staat.
• Sla fust op (on)verhard terrein zodanig op
dat het water verspreid in de bodem terechtkomt. Houd hierbij ook een afstand
van vijf meter vanaf de insteek van de
sloot aan.
Elke maatregel heeft zijn specifieke nade-

len, maar door handhavers gaat zeker op
de opslag van fust gecontroleerd worden.
Ook de veldspuit en kunstmeststrooier
horen binnen te staan of op een onverhard stuk land. In ieder geval horen ze
niet thuis op het verharde erf waarvan het
water (in)direct in het oppervlaktewater
terechtkomt.

Techniek
Verwarmingsleidingen isoleren
Ongeïsoleerde transportleidingen in de
schuur/kas zorgen niet alleen voor energieverlies, maar ook voor een ongelijkmatige
kastemperatuur. Dit heeft direct invloed
op de groei van het gewas en leidt tot een
ongelijkmatige oogst. Voorkom dit door de
pijpen met minerale wol (glaswol of steenwol) of kunststofschuim (polystyreen of
polyurethaan) te isoleren. Polyethyleen
heeft de eigenschap om na enige tijd brosser te worden door uitdroging en is daarom minder geschikt. Omhul de isolatie met
aluminium schalen of pvc, zeker als de buizen buiten liggen.

Druppelslangen schoonmaken
Verstopping van druppelslangen zorgt voor
uitval bijvoorbeeld in de broeierij. Controleer vóór het inhalen van de eerste bakken
met bollen of alle druppelaars nog druppelen. Behandel verstopte druppelslangen
voor het seizoen met salpeterzuur. Vervang
de druppelslang als er sprake is van veel
verstoppingen.
Werkwijze:
• Sluit pH-meters en EC-meters af.
• Zet de slangen 24 uur vol met een oplossing van drie procent salpeterzuur.
• Geef na 12 uur elk uur een druppelbeurt
van 30 seconden tot één minuut.
• Spoel de slangen na 24 uur goed door met
schoon water.
• Controleer hierbij of alle druppelaars
weer goed functioneren.

Beperking draaitijd koeling bij lelies
In de leliebewaring is een hoge RV gewenst
bij een relatief lage temperatuur. Door het
koelen wordt vocht aan het product onttrokken. Het is daarom belangrijk om het
aantal draaiuren van de koeling tot een
minimum te beperken. Enkele tips om dit
te realiseren zijn:
• Stel altijd een minimale draaitijd in van
ten minste vijf minuten per uur en laat
de ventilatoren pas starten als de temperatuur één graad is gedaald. Ook is het
mogelijk om de ventilatoren langer te laten draaien bij laag toerental.
• Bij klein fust is de luchtbeweging door de
verdamperventilatoren al meer dan voldoende, mits ruim en juist is gestapeld.
Zodra de lelies op temperatuur zijn, kan
het aantal draaiuren worden beperkt tot

de draaitijd van de koelmachine zelf.
• Voorkom het weglekken van kou door altijd eerst de circulatieventilatoren uit te
schakelen en dan pas de celdeur te openen. En probeer grotere eenheden per
keer in en uit de cel te rijden.
• Kies voor automatisch sluitende deuren
of voor stroken om luchtuitwisseling zoveel mogelijk te voorkomen.
• Let erop dat bij nieuwbouw gekozen
wordt voor wanden en plafond met minimaal 10 tot 12 cm polyurethaan (PUR) of
15 cm polystyreen (PS). Zorg dat de koelinstallatie voldoende capaciteit heeft
met een relatief grote verdamper.

Schade door rookgassen
Slecht afgestelde verwarmingsketels kunnen veel ethyleen produceren. Deze kunnen ook andere schadelijke gassen (onder
meer zwavel bij oliekachels) afgeven die
‘verbrande’ bladpunten veroorzaken.
Voorkom problemen door de volgende
maatregelen:
• Laat de ketel jaarlijks voor het seizoen
schoonmaken. Controleer het stookrapport. Zowel gasgestookte als niet-gasgestookte installaties met een vermogen boven 70 kW moeten ten minste één keer
per vier jaar gekeurd worden op veilig
functioneren, optimale verbranding en
energiezuinigheid. Een stookinstallatie
kan bestaan uit meerdere stooktoestellen
(ketels met een nominale belasting van bijvoorbeeld 30 kW). Door de cijfers van de
keuring te vergelijken met die van voorgaande keren wordt een beeld gekregen
van de toestand van de installatie. De keuring omvat mede de afstelling voor de verbranding, het systeem voor de toevoer van
brandstof en verbrandingslucht en de afvoer van verbrandingsgassen. Mocht uit
de keuring blijken dat er onderhoud aan
de installatie nodig is, dan dient dit onderhoud binnen twee weken na keuring
te zijn verricht. De kosten van het onderhoud verdienen zichzelf meestal terug,
door het opnieuw afstellen en dus een hoger rendement. Bij oudere ketels (tien tot
twaalf jaar) kan het stookrendement in de
loop van de jaren behoorlijk verslechteren.
Als dit niet beter is af te stellen, is het misschien tijd om de ketel(s) te vervangen.
• Laat tijdens de schoonmaakbeurt ook de
brander afstellen, zodat door een goede
verbranding er zo min mogelijk schadelijke gassen in de rookgassen voorkomen.
• Voer rookgassen goed af, met name bij
gebruik van heteluchtkachels of wanneer de cv-ketel in de kas staat. Bij een
voldoende hoge schoorsteen komen afgevoerde verbrandingsgassen niet door de
wind in de kas of cel.
• Gebruik geen ‘CO2-branders’ voor verwarming in de broeierij. Bij langdurig branden kan door zuurstofgebrek ethyleen
ontstaan. Dit risico geldt ook voor direct
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gestookte heteluchtkachels.
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