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Vaste planten algemeen
Evalueer het jaar
Het einde van het jaar is de periode van
terugkijken. Evalueer wat goed ging op het
bedrijf en wat minder goed. Zoek naar oorzaken en verbeterpunten voor het komende jaar. Het is ook een mooi moment om
vooruit te kijken naar de ontwikkelingen
en aandachtspunten voor het nieuwe jaar.

Klimaatverandering
Na twee droge jaren was 2021 minder droog. Plaatselijk (met name NoordHolland en Limburg) was er sprake van
enorme wateroverlast. Als gevolg van klimaatverandering zullen we er rekening
mee moeten houden dat het weer extremer
wordt. Meer hittegolven en perioden van
droogte, maar ook meer kans op zware buien. Een goede bodem is dan extra belangrijk. Kijk naar bodemverbeterende maatregelen en naar de ontwatering van percelen.
Kijk anderzijds naar de mogelijkheden van
druppelirrigatie. Het gebruik van druppelslangen heeft als voordeel dat water geven
veel efficiënter is dan met een haspel en
sproeikanon. Het scheelt waterverbruik,
dieselkosten en tijd omdat de haspel niet
iedere keer verplaatst hoeft te worden.
Daarnaast is in droge jaren de groei veel
beter en gelijkmatiger.

Onkruid vollegrond
Door het vochtiger weer was de onkruidbestrijding dit jaar lastiger dan in een droger
jaar. Belangrijk bij een goede onkruidbestrijding is de planning. Denk van tevoren
na over de strategie en pas zowel mechanische als chemische onkruidbestrijding toe
als de omstandigheden gunstig zijn.
Het is verstandig de mogelijkheden voor
het nieuwe jaar weer op een rij te zetten.
Er zijn nieuwe bodemherbiciden beschikbaar, zoals Devrinol. Daarnaast zijn de
mogelijkheden met onkruidbestrijding op
klein kiemend onkruid uitgebreid door de
toelating van Corzal voor de grondgebonden teelt van vaste planten. Het is een bladherbicide zonder bodemwerking en moet
worden toegepast op zeer kleine onkruiden
(kiembladstadium). Het middel kan worden gebruikt als LDS-toepassing aan het
begin van de teelt, bijvoorbeeld in combinatie met Bettix/Goltix en Oblix. Met nieuwe
middelen is meestal in de vasteplantenteelt
geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd door de fabrikant. Doe
daarom eerst proefsgewijs ervaring op.

het najaar volop valse meeldauw aanwezig
door het natte maar warme weer. Voor de
bestrijding zijn diverse middelen beschikbaar, zoals Ranman Top, Axidor, Paraat en
Previcur Energy. De toelating van Fubol
Gold is dit jaar vervallen. Nieuw toegelaten
is Pergado V.

IPM Plan
Kijk in de winterperiode naar de mogelijkheden voor geïntegreerde bestrijding (IPM)
op het bedrijf. Het uitgangspunt van IPM
is dat telers kiezen voor een aanpak waarbij ziekten, plagen en onkruiden zoveel
mogelijk worden voorkomen of aangepakt
op een manier die zo min mogelijk schadelijk is voor mens en milieu. Preventieve maatregelen en werken aan weerbare
teeltsystemen vormen de basis. Daar waar
gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn, is
het de bedoeling een weloverwogen middelenkeuze te maken om de risico’s voor
mens en milieu te beperken. Voor bedrijven met MPS is het opstellen van een IPM
Plan tegenwoordig verplicht.

Afdekmateriaal
Veel bedrijven zijn dit jaar aan de slag
gegaan met af dekmateriaal op potten
om onkruid en mos te voorkomen. Heel
belangrijk daarbij is dat de laag voldoende
dik en egaal wordt aangebracht. Op plekken waar grond boven de pot uitkomt, gaat
anders alsnog mos en onkruid kiemen.

Onderhoudsbekalking
De winter is een goede periode voor bekalking om de juiste pH in de bodem te realiseren. Kijk op het grondmonster hoe hoog
de pH is om de gewenste kalkgift te bepalen. Optimaal voor de meeste vaste planten is een pH tussen 5,0 en 6,5. Dit kan
per grondsoort en per gewas iets verschillen. Let op: dit is een pH-KCL zoals Eurofins deze meet. Andere laboratoria vermelden op hun bemestingsverslagen wel een
pH-water. Deze waarden liggen 0,5 tot 1
pH-eenheid hoger.

Helleborus
Bladluis

Valse meeldauw
Samengesteld door de adviseurs van Delphy
Vaste planten, tel. 0172-21 28 27
Bloembollen & bolbloemen, tel. 0252-68 85 41
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De druk aan valse meeldauw was dit jaar
hoog. De schimmel valse meeldauw veroorzaakt vooral problemen als het blad
lang nat is. In diverse vaste planten, zoals
Geum, Dianthus, Veronica en Iberis, was in

Veel partijen Helleborus zijn de laatste
weken afgeleverd aan tuincentra en ande-

17 december 2021

17 december 2021
046-49 Teelttips 108.indd 46

09-12-2021 11:19

VASTE PLANTEN – BOLLEN – KNOLLEN – BLOEMEN – ALGEMEEN
re retailers voor de kerstverkoop. Controleer partijen die nog op het bedrijf staan
voor verkoop in het voorjaar goed op bladluis. Deze aantasting zit vaak onder in de
plant of onder op het blad en kan ook in
de winterperiode in de kas nog hardnekkig
zijn. Voor een goede bestrijding is een goede spuittechniek belangrijk om de bladluis
zo veel mogelijk te raken.

cel. De plafondventilatoren moeten continu draaien. Een goede bewaartemperatuur en luchtvochtigheid zijn 13°C en
70%. Als de spruiten later in de bewaring gaan uitlopen, kan de temperatuur
omlaag naar 9°C.

Lelie

Een warmwaterbehandeling van kralen
is een teeltmaatregel die niet achterwege
kan blijven. Een warmwaterbehandeling
bestrijdt verschillende ziektes, zoals Botrytis, droogrot, heksenbezemvergelingsziekte
en voor een deel Fusarium en Burkholderia.
De volgende maatregelen zijn belangrijk:
• Bewaar de kralen vanaf het rooien tot
de warmwaterbehandeling constant bij
20-25°C.
• De tijd tussen rooien en warmwaterbehandeling moet minimaal zes weken zijn,
maar bij voorkeur drie tot vier maanden
na het rooien.
• Geef overjarige kralen in verband met
schade geen warmwaterbehandeling.
• Kralen van knollen zijn gevoeliger voor
schade door warmwaterbehandeling.
• Grotere en slecht in de huid zittende kralen zijn gevoeliger voor warmwaterbehandeling.

Wortelonkruiden

Voorkom dat plantgoed wordt besmet
met wortelonkruiden die op het perceel
voorkomen. Veel voorkomende onkruiden waarvan de stukken wortels tussen
het plantgoed blijven zitten, zijn kiek (gele
akkerkers), akkermunt, kweek, zeebies en
knolcyperus. Vooral de wortels van kiek en
akkermunt zijn moeilijk te onderscheiden
van leliewortels. Teel geen lelies op een perceel waar vier tot zes jaar daarvoor gladiolen hebben gestaan. De opslag van kralen
is chemisch niet te bestrijden in lelies. Van
partijen die met knolcyperus besmet zijn,
moet het plantgoed worden vernietigd.
Bestrijding:
• Uitzoeken zal een partij besmet plantgoed
nooit helemaal vrij van wortels van de onkruiden maken. Houd deze partijen apart.
• Voer een warmwaterbehandeling uit om
kiek te bestrijden. Een deel van de wortels
gaat dood. Het effect van een warmwaterbehandeling op het overleven van kweekwortels en akkermunt is niet bekend.
• Ruim besmet plantgoed op. Dit is de beste,
maar ook meest rigoureuze oplossing.
• Door toepassing van de lelieshaver verdwijnen ook veel wortels van onkruiden.

Dahlia
Bewaring oplegknollen
Bewaar de oplegknollen tussen 7-9°C zonder geforceerde luchtbeweging. Een lagere
temperatuur bevordert het optreden van
bruinrot. Bij hogere temperaturen drogen
de knollen te veel in, waardoor ze in kwaliteit achteruitgaan.

Zantedeschia
Bewaartemperatuur plantgoed
Nadat de knollen zijn gedroogd en
geschoond, staan ze in gaasbakken in de

Gladiool
Warmwaterbehandeling kralen

Een warmwaterbehandeling van een half
uur bij 53°C bestrijdt Fusarium niet helemaal. Daarvoor is 57°C nodig, maar bij
57°C is er grote kans op ‘verkoken’. Het is
dus een hachelijke zaak om tegen Fusarium te koken. Het is beter om met Fusarium besmette kralen niet aan te houden.
Is dit wel het geval, geef ze dan als allerlaatste een warmwaterbehandeling om
besmetting van de gezonde partijen te
voorkomen.

Zantedeschia
Bewaartemperatuur knollen
De bewaartemperatuur van de knollen
voor de bloementeelt is 13°C. Als de knollen nodig zijn voor een vroege bloei onder
glas, bewaar de knollen dan zes weken
voor het planten bij 18-20°C. Hierdoor
groeien de spruiten alvast iets uit en zal de
groei in de kas iets vlotter zijn. Bij een lange bewaring is het beter om de knollen na
het drogen en schonen bij 9°C te bewaren.
De spruit blijft zo beter in rust. Het gevolg
van een lange bewaring en late plantdatum is dat de eerste bloem vrij snel komt
en kort blijft.

Narcis
Broeiafwijkingen
Jaarlijks komen er in de broeierij van narcissen diverse teeltproblemen voor, zoals
bloemverdroging, bruinverkleuring spatha
en te korte manchetten.
Bloemverdroging ontstaat bij gebruik van
een te kleine bolmaat, te vroeg rooien, te
vroeg in de kas brengen, te hoge kastemperatuur, te weinig water of een te lage luchtvochtigheid tijdens de kasperiode.
Bloemverdroging is te voorkomen door:
• de bollen de juiste temperatuurbehandeling te geven;
• het gewas in bloei te trekken bij een niet
te hoge temperatuur;
• te zorgen voor voldoende water en een
hoge relatieve luchtvochtigheid.

Bewaring pitten en kralen
Bewaar pitten na goed drogen en eventueel verwerken enkele weken bij 15-17°C
en daarna bij 9-10°C. Leverbare knollen en
pitten kunnen gerust bij elkaar in de cel
staan. Houd de RV gedurende de bewaring
op 70%. Een drogere bewaring heeft verstenen tot gevolg, vooral bij de kleinere maten
en pitten met een matige huid. Voor een
gelijkmatige temperatuur en luchtvochtigheid is een regelmatige luchtcirculatie
in de cel nodig. Vergeet niet ook bij pitten
regelmatig een behandeling tegen trips uit
te voeren.
Bewaar de kralen vanaf het rooien tot aan
de warmwaterbehandeling bij 20-25°C. Van
belang is een regelmatige luchtbeweging in
de bewaarruimte aan te houden. Voer de
warmwaterbehandeling drie tot vier maanden na het rooien uit om er geen schade
van te ondervinden. Na de warmwaterbehandeling is snel af koelen en drogen van
groot belang. Houd de temperatuur daarna op 9-10°C.

Bruinverkleuring van de spatha gaat meestal gepaard met een ongelijke stand. Het
wordt veroorzaakt door:
• te vroeg inhalen: houd de geadviseerde
koudeperiode aan;
• te droog broeien: zorg voor voldoende water en een RV in de kas van boven de 90%;
• een onjuiste bolbehandeling, vooral een
te korte periode 17°C kan bruinverkleu17 december 2021
ring van de spatha geven.
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De lengte van de manchet is cultivarafhankelijk. Houd hier, vooral voor de vroegste
broei, rekening mee. Kies bij voorkeur cultivars die van nature lange manchetten
maken. De lengte van de spruit bij het inhalen beïnvloedt sterk de uiteindelijke lengte van de manchet. Hoe langer de spruit
bij het inhalen is, hoe langer de manchet
wordt. De broeier krijgt spruiten met voldoende lengte door te zorgen voor een koeltemperatuur van 9°C en door niet te vroeg
in te halen. Diep planten van de bollen en
afdekken van de spruiten na het inhalen
hebben geen invloed op de manchetlengte.

Strijken van het gewas
Het strijken van narcissen betekent een
moeilijkere oogst, slechtere kwaliteit en
verlies van bloemen.
Strijken is te voorkomen door rekening te
houden met de volgende factoren:
• De 34°C-behandeling geeft een snellere
gewasgroei. Voor broei in januari met
vroege soorten voorzichtig zijn met het
geven van deze behandeling.
• Extra koude geeft een langer en slapper
gewas. De geadviseerde koudeperiode
aanhouden en voor de late broei cultivars
met een lange koudeperiode gebruiken.
• Plant ongekoelde bollen niet te vroeg, anders is bij broei in maart en april de koudeperiode te lang. Voor de late broei de
bollen tot planten bewaren bij 20°C. De
uiterste plantdatum is half november.
• Verlaag de kastemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid als het gewas
dreigt te strijken.
• Bij een hoge plantdichtheid komt er minder licht tussen het gewas. Hierdoor kan
het gewas, met name bij cultivars met
veel bloemen, sneller gaan strijken. De
bollen dus niet te dicht planten.
• Een stikstofbemesting is in de broeierij
niet nodig. Stikstof geeft een langer en
slapper gewas.

Lelie
Dubbelneuzen
In sommige cultivars, zoals ‘Sorbonne’, ‘Salmon Classic’, ‘Santander’ en ‘Muscadet’,
kunnen veel dubbelneuzen voorkomen.
Ze kunnen een redelijke tak leveren, maar
er kleven wel nadelen aan het gebruik.
Houd met de volgende punten rekening:
• Dubbelneuzen kleiner dan maat 14 geven
erg lichte takken.
• De takken komen ongelijk in bloei.
• Het vraagt meer sorteerwerk door de ongelijkheid van het aantal knoppen per tak.
• Om een goede kwaliteit te telen moeten dubbelneuzen rustig worden opgekweekt.
• Dikke dubbelneuzen kunnen beter worden gebroken. Dit komt de gelijkheid van
het gewas ten goede.
• Pas de plantdichtheid van dubbelneuzen
aan.
48

Naoogstbehandeling
De laatste jaren worden steeds minder Aziaten en meer LA-hybriden geteeld. Daar
komt bij dat veel van deze lelies op water
worden aangevoerd en dat het transport
steeds korter wordt vanwege de directe
handel. Toch worden er nog een paar Aziaten geteeld, zoals de cultivars ‘Brunello’,
‘Tresor’ en ‘Vermeer’, die gevoelig zijn voor
knopval. Verminder de kans op knopval
door de volgende maatregelen te nemen:
• Snij de lelies voldoende rijp; minimaal
drie gekleurde knoppen.
• Voorkom uitdroging in de kas en de
schuur.
• Zet de lelies binnen één uur na het snijden op water.
• Verwerk zo snel mogelijk na de oogst.
• Laat de lelies voldoende vocht opnemen
als ze verder droog opgeslagen worden.
• Ontblader de stelen minimaal tien centimeter, zodat er geen blad in het water
komt.
• Ververs het water als het troebel wordt.
• Bewaar de lelies bij 1 tot 2°C.
• Behandel de cultivars voor met Chrysal
AVB (zilverthiosulfaat).

Bodemschimmels
In de bloementeelt komen de volgende
grondschimmels voor: Pythium (wortelrot), Rhizoctonia, Phytophthora en Fusarium/Cylindrocarpon.
Bestrijding:
• Stoom besmette kasgrond. Bedrijven die
jaarrond lelies telen uit het sortiment van
de Oriëntals stomen meestal eenmaal per
jaar. Ontsmet voor het stomen ook de poten en het gaas.
• Gebruik bij bakkenteelt preventief 2,5 ml/
m3 grond Ridomil Gold of 180 ml/m3 Previcur Energy of 300 ml/m3 Proplant tegen
deze schimmels. Gebruik in de vollegrond
4-6,5 ml Ridomil Gold, 500-1.000 ml Proplant of 30 ml Previcur Energy per 100 m2.
Wanneer al aantasting is gevonden, regen
dan 15-20 ml Ridomil Gold per 100 m2 in.
• Als Phytophthora na opkomst problemen
veroorzaakt kan aanvullend met 15 tot
18,7 ml/100 m² Ridomil Gold worden beregend of 0,05% Paraat of 0,15% Previcur
Energy gebruikt worden.
• Tegen Rhizoctonia solani is ook na het
stomen een grondbehandeling met 3,2
ml Rizolex per m 2 noodzakelijk. Frees
Rizolex 10 cm door de grond. Inregenen
werkt nauwelijks.

Lange bewaring
Begin in december met het invriezen van
de lelies voor de lange bewaring als het suikergehalte op zijn hoogste punt zit. Voor
het invriezen kan de luchttemperatuur in
de koelcel tijdelijk tot -3°C à -4°C zakken.
Veelal duurt het een paar weken voordat de
lelies in het ijs zitten. Daarna moet de cel-

temperatuur voor Aziaten -2°C en voor Oriëntals, Aziaten en Longiflorums op -1,5°C
worden ingesteld. LA’s met een hoog suikergehalte kunnen beter bij -1,5°C worden
bewaard. Werk met een klein temperatuurverschil om uitdrogen van de bollen door
het invriezen te voorkomen. Hiervoor moet
de capaciteit van de verdampers wel voldoende zijn. Zorg daarnaast voor een goede
circulatie in de cellen door bij het stapelen
tenminste 15 cm van de wanden te blijven
en ook tussen de pallets 10 cm ruimte te
laten. Controleer regelmatig of de bollen al
goed in het ijs zitten. Lelies laten zich voor
de lange bewaring beter in ULO bewaren.
In Oriëntals is verschil in gevoeligheid voor
vorstschade. Zo kunnen bijvoorbeeld ‘Le
Rêve’ en ‘Marco Polo’ het best bij -0,5 tot
-1°C worden bewaard. Dit geldt ook voor
cultivars waarbij deze variëteiten als kruisingsouder hebben gediend. Controleer de
temperatuur in de kisten.

Hyacint
Temperatuur in de kuil buiten
Als de temperatuur in de kuil lager wordt
dan 5°C, is het beter de koudeperiode te
verlengen. Het is ook mogelijk de opgeplante bollen vanuit de kuil in een cel te
zetten. Breng de temperatuur dan naar
5-7°C. De spruiten zullen beter strekken
dan in een te koude kuil. Vaak is twee tot
drie weken in de cel al voldoende.

Koudeperiode hyacinten-op-pot
Bij het broeien van niet-geprepareerde hyacinten gelden de volgende koudeperioden
voor bollen opgeplant rond half december
direct uit de 25°C:
• ‘Pink Pearl’, ‘White Pearl’, ‘Blue Pearl’,
‘Purple Sensation’, ‘Splendid Cornelia’,
‘Minos’: negen weken.
• ‘Carnegie’, ‘Aiolos’, ‘Fondant’, ‘Delft
Blue’, ‘Yellow Stone’, ‘Blue Star’, ‘China
Pink’, ‘Purple Star’: tien weken.
• ‘Jan Bos’, ‘Woodstock’: elf weken.
Opmerking: cijfers zijn gebaseerd op praktijkervaring. De Pearl-soorten blijven kort en zijn daarom bij uitstek geschikt voor de pot.
Deze koudeperioden gelden alleen als de
bollen zijn opgeplant in een bewortelingsruimte bij 9°C. Breng de temperatuur terug
naar 5°C als de pennen te lang worden.
Voor de in de kuil opgeplante bollen gelden
dezelfde koudeperioden, mits de kuiltemperatuur aflopend van 9 tot 5°C is geweest.
Als de kuiltemperatuur lager wordt dan
5°C, is het beter de koudeperiode te verlengen. Het is ook mogelijk de opgeplante
bollen vanuit de kuil in een cel te zetten
bij een temperatuur tussen de 5 en 7°C. De
spruiten zullen dan beter strekken dan in
een te koude kuil. Vaak is een periode van
twee tot drie weken cel al voldoende.

17 december 2021

17 december 2021
046-49 Teelttips 108.indd 48

09-12-2021 11:19

VASTE PLANTEN – BOLLEN – KNOLLEN – BLOEMEN – ALGEMEEN
Water opzetten

Tulp
Koudeperioden bij broei onder kunstlicht
Bij broei van tulpen onder kunstlicht is de
kans op te lange tulpen groter dan bij broei
in de kas. Bij cultivars die gemakkelijk te
lang worden, moet hiermee rekening worden gehouden door de koudeperiode ‘aan
de korte kant te houden’ (bijvoorbeeld één
week korter dan in de tabellen bij de broeischijf aangegeven). Door de vaak wat hogere luchtvochtigheid in de kunstlichtruimte
is het eveneens raadzaam de temperatuur
op 17-18°C te houden. Dit om te snelle
groei met meer kans op kleine bloemen en
kiepen tegen te gaan. Streef naar een luchtvochtigheid van maximaal 80% tussen het
gewas. Ventileer daarom op tijd.

Gewasbescherming
Onkruidbestrijding voorjaarsgewassen
De basis voor een geslaagde onkruidbestrijding in voorjaarsgewassen ligt in deze
periode van het jaar. De winter is echter
niet de meest geschikte periode voor het
uitvoeren van bespuitingen. Door wind,
regen, sneeuw en vorst zijn lange perioden
ongeschikt voor bespuitingen. Het gewas
groeit echter wel door. De eerste bespuiting
moet voor opkomst plaatsvinden. Met het
oog op de weersontwikkeling moet daarom vaak de eerste bespuiting al in december of begin januari plaatsvinden. Gebruik
bij deze bespuiting middelen die al het
onkruid dat boven de grond staat bestrijden. Standaard is het gebruik van glyfosaat (o.a. Roundup Ultimate, Roundup Max).
Bij problemen met kleine brandnetel kan
1 l/ha Goltix Queen worden toegevoegd
(met uitzondering van tulp) aan de behandeling met glyfosaat.

Controle gewasbeschermingskast
Het eind van het jaar leent zich goed om de
gewasbeschermingskast weer eens te ordenen en te controleren. Let hierbij op de volgende aandachtspunten:
• Alle voorraden aan gewasbeschermingsmiddelen die groter zijn dan 25 kg moeten in een afgesloten ruimte of kast worden opgeslagen.
• Een uitzondering daarop is de werkvoorraad, zijn de een grootverpakking van
aangeleverde middelen die binnen 48
uur toegepast wordt. Deze moet overigens wel op een vloeistof kerende vloer
worden gezet.
• Zet poeders boven vloeibare middelen.
• Zet vloeibare middelen in een lekbak.
• Zet onkruidmiddelen bij elkaar.
• Is er nog voldoende adsorptie -materiaal
aanwezig?
• Zijn alle veiligheidsbladen van de middelen aanwezig?
• Hebben alle middelen nog een toelating?

• Is de etiketsversie (W-nummer) nog actueel?
• Verwijder lege verpakkingen en restanten
die niet meer worden gebruikt.
• Is de kast voorzien van de borden ‘Bestrijdingsmiddelen’, ‘Vuur, open vlam en roken verboden’, ‘Verboden toegang voor
onbevoegden’?

Bodem/Bemesting
Perceelkeuze
Veel bloembollenbedrijven zijn voor de
teelt aangewezen op onbekend huurland.
Niet alle percelen zijn echter geschikt. Om
de geschiktheid van huurland te beoordelen, is tijdige oriëntatie een vereiste. Vooral
na veel regen is dit zinvol. Door kuilen te
graven in het perceel kan de teler een goede indruk krijgen van:
• het gehalte aan humus en afslibbaar in
de bovengrond;
• de dikte van de beteelbare laag;
• het wel of niet aanwezig zijn van verdichte lagen;
• de structuur van de ondergrond (poriën,
wortels);
• de zandgrofheid.
Door ook informatie te verzamelen over de
werking van de drains, de draindiepte, de
drainafstand, de peilbeheersing, de vlakligging van het perceel, de beregeningsmogelijkheden, de voorvrucht, eventuele
probleemonkruiden, aaltjesbesmetting,
gebruikte herbiciden en de teeltverboden
en voorschriften, kan de teler de geschiktheid van een perceel goed beoordelen. Desgewenst kan Delphy deze bodemgeschiktheidsbepaling doen.
De grondsoortenkaart die gehanteerd
wordt in de nieuwe mestwetgeving, blijkt
in een aantal gevallen niet te kloppen. Een
ondernemer die denkt dat de kaart onjuist
is, moet zelf onderzoek laten uitvoeren
en bezwaar maken bij het ministerie. De
kaart is online in te zien, daarnaast kan de
grondsoort achterhaald worden door binnen mijn RVO, onder ‘Mijn Percelen’ in de
legenda ‘Grondsoorten’ aan te vinken.

In sommige gebieden kan de grondwaterstand in bepaalde perioden relatief
diep komen te staan, ook bijvoorbeeld tijdens een periode met vorst. Droge grond
bevriest sneller, de temperatuur bereikt
lagere waarden dan bij vochtigere grond
en de vorst dringt ook dieper de grond in.
In een droge grond kan dus sneller vorstschade optreden. Om mogelijke vorstschade te voorkomen wordt in polders vaak het
oppervlaktewater ‘opgezet’. Op grove duinen zeezandgronden kan door middel van
infiltratie via de drainagebuizen de grondwaterstand op peil worden gehouden tot 60
à 70 cm min maaiveld. Let hierbij op het
zoutgehalte van het gebruikte water. De EC
van het infiltratiewater mag niet hoger zijn
dan circa 1,2 mS/cm om problemen met de
beworteling ten gevolge van zoutophoping
te voorkomen. In gebieden met zoute kwel
wordt die waarde betrekkelijk snel overschreden, door extra kwel vanwege het
vaak lagere polderpeil gedurende de winter.

Arbo
Werkhouding broeierij
Een optimale werkhouding in de broeierij beperkt rugklachten. Vooral werkhoogte en werkbreedte zijn belangrijk. Bij een
lichaamslengte 1,70, 1,80 en 1,90 m is de
optimale werkhoogte bij potgrondbroei respectievelijk 80, 85 en 90 cm. De werkhoogte is de afstand van de grond tot het aangrijppunt van de plant (= net boven de bol).
De tablethoogte is circa 12 cm lager. Voor de
broeierij op water geldt een ander aangrijppunt, pas hier dus de tafelhoogte op aan. Als
richtlijn geldt een tafelhoogte van 40 tot 45
cm. Bij een goede werkhouding ligt de maximale werkbreedte rond de 60 cm. Dit resulteert in tabletten van 1,20 m breed. Wanneer met bredere tabletten wordt gewerkt,
is het beter de werkhoogte te verlagen.
Bedenk dat alleen bij een optimale werkhouding maximaal gepresteerd kan worden.

Techniek
Eisen brandweer verscherpt
De eisen van de brandweer bij verbouw en
nieuwbouw zijn de afgelopen jaren sterk
aangehaald. De kosten om aan de eisen te
voldoen, kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s. Een doordacht ontwerp kan
deze kosten veelal sterk beperken. Wijzigingen tijdens de bouw als gevolg van
aanvullende eisen moeten te allen tijde
worden voorkomen. Het maken van een
zogenaamde vuurlastcalculatie kan het
voorgeschreven compartiment vergroten
naar maximaal 2.500 m2. Ook het (plaatselijk) toepassen van brandveilige materialen in de gevel en/of het dak betekent dat
soms dure scheidingswanden en branddeuren achterwege kunnen blijven. Laat
u daarom vóór de start van de bouw goed
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