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Vaste planten algemeen
Onkruid
In vaststaande gewassen in de vollegrond
kan in de wintermaanden tegen kiemend
onkruid worden gespoten met een bodemherbicide. Let op dat het gewas volledig in winterrust moet zijn. Stem de aanpak en middelenkeuze af op de aanwezige
onkruiden op het perceel en het wettelijke
gebruiksvoorschrift. Kerb werkt als bodemherbicide tegen kiemend onkruid. Bij lage
temperaturen bestrijdt Kerb ook muur en
straatgras. Composieten als kruiskruid,
kamille, knopkruid, melkdistel en gele ganzenbloem zijn ongevoelig.
Het bodemherbicide AZ 500 heeft wel een
werking op composieten en kan daarom
goed worden gecombineerd met Kerb. Een
andere optie is het bodemherbicide Devrinol gebruiken.

Zandgrond
Let bij de toepassing van bodemherbiciden op de uitspoelingsgevoeligheid van het
middel en de dosering. Voor zandgronden
met weinig organische stof gelden lagere doseringen dan voor gronden met iets
meer organische stof. Houd hier rekening
mee en lees voor gebruik het gebruiksvoorschrift. Doe altijd eerst ervaring op in de
gewassen.

Stof
Bij de verwerking van vaste planten in de
bedrijfsruimte kan veel stof ontstaan. Dat
bevat bijna altijd schadelijke deeltjes die
nadelig kunnen zijn voor de gezondheid.
Om die reden heeft Stigas een paar jaar
terug een campagne gehad met als slogan
‘Pak stof aan’. Op de website staan uitleg
over de gezondheidseffecten van stof en
maatregelen om stof aan te pakken. Denk
aan stofafzuiging boven de verwerkingslijnen of regelmatig de vloer schoonzuigen zodat er minder stof ontstaat. Verder
is stof te beperken met luchtbevochtiging.
Een optie is bijvoorbeeld de Stof-Does Dry
Fog, die zeer fijne mist produceert waarmee stof wordt gebonden zonder dat het
product nat wordt.

in de kist. Dat geeft meer kans op verstikking. Om dit te voorkomen is het belangrijk de partij zo snel mogelijk na het rooien te schonen. Het helpt ook iets de kisten
minder vol te rooien, waardoor de druk iets
minder is. Ideaal is als de planten redelijk
droog en vrij van grond in de kist belanden. Bij gunstige rooiomstandigheden kan
juist goed wat meer op voorraad worden
gerooid.

Planning
Een goede planning van werkzaamheden is
sterk bepalend voor een succesvolle teelt.
Dit jaar is dat extra bepalend omdat veel
materialen moeilijker verkrijgbaar zijn.
Bestel vanwege schaarste op tijd zaken als
potten en potgrond.

Kastcontrole
Controleer minimaal één keer per jaar de
toelating van de gewasbeschermingsmiddelen in de kast. Dit kunt u zelf doen via
de website van het Ctgb of laten doen door
uw adviseur. Op de website van het Ctgb
staat onder meer de expiratiedatum. Dat
wil niet zeggen dat een middel na deze
datum niet meer mag. In veel gevallen zal
de fabrikant tijdig een verlenging aanvragen. Het Ctgb beoordeelt net voor de expiratiedatum verloopt de toelaatbaarheid
van het middel aan de hand van de actuele criteria. Voldoet het middel niet aan
de actuele criteria dan kan een toelating
worden ingetrokken. Ook als een fabrikant
geen verlenging aanvraagt, wordt de toelating ingetrokken. Veelal geldt dan nog een
opgebruiktermijn. Als die is verlopen, mag
het middel niet meer worden gebruikt of
in de kast staan.

Anemone
Botrytis
Vaste planten die in het najaar zijn opgepot
en in de kas overwinteren, hebben vaak
veel blad waardoor in de winterperiode in
het hart Botrytis kan ontstaan. Let op dat
de planten niet te nat staan en lucht voldoende voor een goed kasklimaat.

Hosta
Rooien
De weersomstandigheden hebben veel
invloed op het rooien van vaste planten.
Volg de weersvoorspellingen goed en probeer tijdig te anticiperen. Rooi zo min
mogelijk onder natte omstandigheden.
Zware machines op het land geven dan
extra kans op structuurbederf.
Daarnaast komt het ook de kwaliteit van
de vaste planten niet ten goede. Een groot
probleem is dat natte grond aan de vaste
planten blijft hangen. Het gewicht van de
vaste planten plus de aanhangende grond
drukt zwaarder op de onderste planten

Uitlopen
Hosta die al enkele weken beneden 0°C is
bewaard, moet niet meer te lang aan temperaturen boven 0°C worden blootgesteld.
Wanneer dit wel gebeurt, gaan de neuzen
onherroepelijk uitlopen. Zelfs wanneer de
planten daarna weer in de cel bij -2°C worden gereden, is het uitlopen niet meer te
stoppen. Er kan dan gedurende de bewaring broei ontstaan waardoor de partij
waardeloos wordt. Bewaar Hosta daarom
totdat alle handelingen aan het product
zijn verricht net boven 0°C.
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Geef de hieronder vermelde groepen de volgende tussentemperatuur:
• Aziaten vier weken 17°C.
• Longiflorums twee of vier weken 17°C. Bij
Longiflorums is het effect van twee weken 17°C dat er minder, maar wel grovere
bolletjes op de schubben ontstaan.
• LA-hybriden vier weken 17°C.
• Oriëntals vier weken 17°C als vroeg (vóór
15 november) is geschubd, of twee weken
17°C als later is geschubd.
• OA-, LO- en OT-hybriden vier weken 17°C.

Lelie
Wortels snoeien
De lelieshaver wordt op vrijwel alle bedrijven gebruikt om wortels in te korten, om
losse wortels tussen de bollen weg te zuigen en eventuele wortels van onkruiden
zoals kiek, kweek en akkermunt zoveel
mogelijk uit het product te verwijderen.
Het volume van de lelies neemt door de
wortelsnoei duidelijk af. Hierdoor gaat het
‘koken’ sneller en is er minder koelruimte
voor het plantgoed nodig. Dit spaart aanzienlijk op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Aandachtspunten bij het shaven zijn:
• De shaver is een van de overbrengers van
het PlAMV-virus. Werk van virusvrije partijen naar besmette partijen, reinig regelmatig de shaver en gebruik vers water.
• Wacht na het rooien en spoelen drie à
vier dagen, zodat de bollen wat opdrogen
en wondjes kunnen helen.
• Snoei de wortels niet korter dan 5 cm,
anders kost het opbrengst.
• In verband met verspreiding van PlAMV
is het raadzaam om de bollen na het shaven te spoelen met schoon water.
• Let op dat het plantgoed na het ‘koken’
voldoende los komt te liggen.
• Geshaved plantgoed maakt een compacte
massa in een kist. Stort het plantgoed na
het ‘koken’ om.
• Het inkorten van de wortels van leverbaar gaat bij te kort shaven (< 5 cm) duidelijk ten koste van de broeikwaliteit als
de lelies in de zomer worden geplant,
zowel in kisten als in de volle grond.
Door de volgende maatregelen is het werkklimaat bij de shaver duidelijk te verbeteren:
• Maak de machine regelmatig schoon.
• Let op de omkasting van de machine, die
zoveel mogelijk geluiddicht moet zijn.
• Onbalans in de machine zorgt voor veel
lawaai, verhelp dit.
• Houd de messen scherp en maak deze
regelmatig schoon.

Lelieplantgoed koken
Bladaaltjes, woekerziek en bollenmijt zijn
ziekten en plagen die nog regelmatig in
partijen plantgoed voorkomen. Deze problemen zijn alleen met een goede warmwaterbehandeling te bestrijden.
• Kook de aangetaste partijen vroeg, dit
heeft een beter bestrijdend effect dan laat
koken.
• Kook Aziatische hybriden 2 uur bij 41°C.
• Kook andere groepen lelies 2 uur bij 39°C.
39°C is niet afdoende voor bestrijding van
bollenmijt en wortellesieaaltje. Het koken
van de lelies met twee dagen voor- en nawarmte van 20°C bij 41°C helpt afdoende
tegen bollenmijt en heeft een beter effect
op wortellesieaaltje
• De tijd begint te tellen als de lelies de
noodzakelijke temperatuur hebben

Bewaring van leverbare bollen

bereikt. ‘Koken’ bij een lagere temperatuur of een kortere periode heeft voor de
bestrijding geen effect.
• Pomp het opgewarmde water op de kist.
Hierdoor loopt het water door de kist en
bereikt het product overal gelijktijdig
dezelfde temperatuur.
• Koel de bollen zo snel mogelijk na het
‘koken’ af. Dit kan door de bollen direct
na de behandeling te ontsmetten of op
lucht te zetten. Let bij het laatste op dat
de buitentemperatuur niet beneden de
3°C is bij het afkoelen. Een lagere temperatuur betekent kans op bevriezing van
de bollen in de kist.
• Kleine maten verbroeien snel door de
compacte massa. Stort deze na de warmwaterbehandeling om. Kisten laten staan
zonder directe koeling, leidt tot het oplopen van de temperatuur en ‘kookschade’.
• Plantgoed dat over de shaver is geweest,
heeft een nog grotere massa in de kist.
Besteed hier extra aandacht aan het
af koelen.
• Voeg tijdens de warmwaterbehandeling
0,5% captan toe om woekerziek te bestrijden en verspreiding van Fusarium
en Cylindrocarpon tegen te gaan. Wanneer de partij met PlAMV is besmet is het
advies captan te vervangen voor ECAwater. Wanneer aaltjes in de wortels bestreden moeten worden, is een verhoging
van de kooktemperatuur van 39 naar
41°C noodzakelijk in combinatie met een
lange koude bewaring.

Najaarsschubben en warmte
De periode van 17°C is belangrijk voor
de ontwikkeling van steeltjes en stengelbolletjes. Vier weken 17°C is een algemene regel voor een goede uitgroei van de
schubbolletjes.

Niet alle leverbare bollen zullen direct van
het bedrijf gaan. Om deze bollen in goede
conditie te houden is een goede bewaring
belangrijk. Let op de volgende punten:
• Sla de bollen zo snel mogelijk op bij 2°C.
• De bollen gebruiken de eerste weken voor
wondheling veel zuurstof. Zorg ervoor
dat er voldoende lucht (zuurstof) langs de
bollen gaat.
• Ontsmet de bollen om aantasting door Penicillium te voorkomen.
• Voorkom uitdroging van de bovenste krat
door ze af te dekken.
• Pak de bollen in geperforeerd plastic met
tuinturf of Finnpeat als vulstof.
• Vries de bollen in, als ze niet snel afgezet
kunnen worden.
• Zorg er voor dat er minimaal 10 cm
ruimte tussen de pallets zit.
• Stapel de kratten dusdanig op de pallets
dat er lucht tussendoor kan.
• Zet de kratten niet hoger dan de onderkant van de verdamper.
• Let op dat de meetbox of voeler boven in
de cel aan de zuigzijde van de verdamper
is geplaatst.
• Bevestig een plastic f lap over de volle
breedte van de cel aan de verdampers.
Zorg ervoor dat de f lap op de bovenste
kratten rust, hierdoor dwingt u de lucht
regelmatig door de cel te stromen.

Tulp
Onkruidbestrijding vóór opkomst
Spuit vóór opkomst van de tulpen op het
aanwezige onkruid met 2 l Roundup Ultimate. Vlak voor opkomst kunnen scheurtjes in de grond ontstaan. Door deze
scheurtjes kunnen spruiten van tulpen
door de onkruidbestrijdingsmiddelen worden geraakt. Voorkom deze beschadiging
door deze bespuiting niet te lang uit te
stellen. Het gebruik van glyfosaat is veiliger dan het gebruik van een andere contactherbicide als de spruiten tegen opkomen staan. Toevoeging van Squall kan het
effect van de bespuiting verbeteren. De vervolgbespuiting bestaat uit 1,5 l Dual Gold
(niet op zandgronden) of 1 l Spectrum + 4 l
Stomp of 3,5 l Wing P + 2 l Stomp. Bij aanwezigheid van kleine brandnetel kan in
verband met het wegvallen van chloorpro31 december 2021
fam 2 l/ha metamitron worden toegevoegd.
31 december 2021

050-53 Teelttips 109.indd 51

31 december 2021

51

20-12-2021 17:08

T E E L TA D V I E S
Dahlia
Bewaring knollen
Bewaar de oplegknollen bij 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. Dit is nadelig voor de
stekproductie. Let ook op een te hoge RV
in verband met koprot/natrot en inrotten
van vingers.

Hippeastrum. Als de mijtaantasting in een
voorgaand gewas is geconstateerd, is door
stomen een afdoende bestrijding mogelijk.
Stomen bestrijdt ook Fusarium en droogrot, zodat een afzonderlijke bestrijding
daartegen niet nodig is. Het advies is minimaal een uur 70°C op 40 cm diepte te stomen. In lelie worden ook roofmijten ingezet tegen Rhizoglyphus.

Knolontsmetting ‘Nanus’ en ‘Colvillii’
Bij kleinbloemige gladiolen komt meer dan
eens Fusarium voor. Dit geldt zowel voor de
onder glas geteelde als voor die van buiten.
Daarom is een knolontsmetting vereist.
Het advies is om te ontsmetten in: 0,5%
captan + 1% Collis + 0,4% Mirage Elan.
De ontsmettingsduur is 5-15 minuten, bij
voorkeur vlak voor het planten. Zoek voor
het ontsmetten de zieke knollen uit. Houd
het bad constant in beweging met behulp
van een pomp om uitzakken van de middelen te voorkomen. Maak een ontsmettingsbad 24 uur voor gebruik aan. Vul captan en
Collis aan met de uitgangsconcentratie en
prochloraz met 1,25 maal de uitgangsconcentratie. Voeg Mirage Elan als laatste aan
het bad toe.

Tulp
Beworteling broei op water

Gladiool
Plantdichtheid
De voorbereidingen voor de nieuwe teelt
zijn alweer in gang gezet.
Hieronder staan de plantdichtheden van de
diverse maten:
Kralen
120.000 - 200.000 st/are. Dit is gemiddeld
25 - 35 l/are.
Aantal kralen per liter per ziftmaat zijn:
1-1,5: ±12.000 stuks
1,5- 2: ±7.000 stuks
2-2,5: ±4.000 stuks
Pitten
6-8: 5.000-7.000 st/are
5-6: 5.500-8.000 st/are
4-5: 6.000-9.000 st/are
3-4: 10.000-14.000 st/are
2-3: 12.000-16.000 st/are
2-3: 18.000-20.000 st/are (plantgoedteelt).
Om de opbrengst te optimaliseren en/of
bepaalde ziftmaten te krijgen kan het nodig
zijn om de plantdichtheid aan te passen.

Gladiool
Bestrijding bollenmijt
De bollenmijt Rhizoglyphus komt in onze
buitenteelten vrijwel niet voor. In Nederland geteelde gladiolen zijn dan ook niet
met deze mijt besmet. Wel is het mogelijk
dat de kasgrond besmet is, bijvoorbeeld na
een voorteelt van Freesia, Gloriosa, lelie of
52

Laat de bollen bij een temperatuur van 5
tot 7°C bewortelen. Na een bewortelingsperiode (wortellengte circa 3 cm) van tien
tot soms twintig dagen kunnen de tulpen
ingehaald worden in de kas. Zorg dat de
spruiten niet te lang worden, dan kunnen
ze vastgroeien in de bak erboven (bijvoorbeeld bij de oude nipla-bak met vierkante
gaten). Beschadiging van de spruit, geeft
beschadiging van het blad. Verlaag de temperatuur als er nog geen ruimte is in de
kas. Langere wortels geven zwaardere planten, maar het nadeel is, doordat de wortels
in elkaar groeien, er meer arbeid nodig is
bij het oogsten door het meetrekken van de
buurtplanten.

mogelijk) vlak voor het oogsten van de eerste bloemen.

Botrytis cinerea (grauwe schimmel)
Botrytis cinerea veroorzaakt tijdens de
broei lichtgroene, glanzende bladeren
en vaak f letse bloemen. Ook kunnen tulpen pleksgewijs in de groei achterblijven.
In partijen met veel beschadigde of uitgedroogde bollen zijn de hoogste percentages
te verwachten. De aantasting treedt vooral op bij late trekken, vooral bij de broei
op kisten op verse, lichte potgrond of potgrond die gestoomd is. Het treedt vooral op
bij bollen die opgroeien door een te snelle
wortelontwikkeling.
Voorkom schade door Botrytis cinerea:
• Laat de bollen tijdens de droge bewaring
niet te veel uit drogen. Pas de ventilatie
op de vulling van de cel of de ethyleenconcentratie aan, zodat de luchtvochtigheid niet onder de 60% daalt.
• Minimaliseer de circulatie bij bewaring in
palletkisten. Tijdens de warme bewaring
is dit alleen goed mogelijk door het toerental van de systeemventilatoren te verlagen. Met een aan/uit-regeling loopt het
ethyleengehalte in de kist te hoog op tijdens stilstand van de ventilator.
• Gebruik gezond en gaaf uitgangsmateriaal.
• Voorkom uitdroging van de potgrond na
het opplanten. De mate van uitdrogen is
in elke cel anders. Laat het condenswater
op de vloer lopen.
• Tijdig planten gaat verdere uitdroging
van de bollen tegen, waardoor de kans op
Botrytis kleiner wordt.
• Voorkom uitdroging van de wortels onder
de kisten in de bewortelingsruimte.
• Broei niet in kisten met dichte bodems of
op dichte tabletten.
Bij twijfel aan bovenstaande omstandigheden, ontsmet de partijen dan in: 0,5% captan + 0,25% tot 0,5% Scala, of 0,5% captan
+ 1,5% Securo.

Hyacint
Kromme stelen
Bij snelle groei van de tulpen kan de poot
te slap worden. De tulp valt min of meer
om en komt daarna weer overeind met
vaak een kromme steel. Dit kan problemen
geven bij oogsten en bossen. Meestal werkt
het ook nadelig op de kwaliteit van het bossen. Het probleem is enigszins te voorkomen als de tulpen bij het begin van pootvorming niet boven de 16°C worden geteeld
bij teelt op potgrond. Bij teelt op water
beslist nog een graad lager. Beperk het
water geven van bovenaf. Een iets hogere
EC geeft ook een stuggere groei. Veel telers
proberen het probleem ook te beperken,
door na het inhalen gaasnet over te tulpen
te plaatsen. Laat dit gaasnet met de tulpen meegroeien. Verwijder dit net (indien

Verzorging hyacint-op-pot
De kastemperatuur kan tot half januari op
23-25°C worden gehouden. Bij het jagen
van het product is het belangrijk dat de
potgrond goed vochtig wordt gehouden.
Later in het seizoen kan de kastemperatuur omlaag naar 18-23°C. Let erop dat de
potgrond niet uitdroogt. Ook bij het afleveren moet de potgrond voldoende vochtig
zijn. Als de potten terug in de cel worden
gezet, moeten de bollen zijn opgedroogd
om schimmelvorming tegen te gaan.

Kasklimaat snijhyacinten
Na het inhalen van de kisten uit de kuil is
het zinvol de kisten, nadat de pennen zijn
schoongespoten, enkele dagen af te dek-
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variant is de hoeveelheid glyfosaat met 1
liter te beperken door 1% ammoniumsulfaat toe te voegen. Voorkom schade door
overwaaien van de middelen. Gebruik een
middelgrove tot grove dop.

Bruinrot

ken. Dit voorkomt uitdroging van de bladpunten. Houd de luchtvochtigheid in de
kas vrij hoog. Bij cultivars met lang blad
circa 60% en bij cultivars met kort blad
circa 80% RV. De kastemperatuur moet
18-23°C zijn. Een hogere temperatuur
geeft een kortere kasperiode en een langere bloem ten opzichte van het blad. Dit
boven het blad groeien van de bloem wordt
ook bereikt door een hogere temperatuur
tijdens de tweede helft van de kasperiode. Een warmer afgebroeide hyacint bloeit
beter uit en de bloem is langer houdbaar.
Partijen latent aangetast door agressief
snot kouder broeien.

De bacterieziekte bruinrot in aardappelen
breidt zich nog steeds uit. Om de ziekte
zoveel mogelijk binnen de perken te houden is een aantal maatregelen van kracht
die ook van belang zijn voor de bloembollenteelt.
• In beginsel is alleen de teelt van graan,
gras en mais gedurende de eerste drie
jaar na de besmetting toegestaan.
• Bloembollenteelt in gebieden waar de
bruinrotbacterie in het oppervlaktewater
voorkomt, kent geen beperkingen mits er
geen waardplanten, zoals zwarte nachtschade en bitterzoet, op het perceel voorkomen.
• Grenst een bloembollenperceel aan een
perceel aardappelen dan mag er tijdens
beregening absoluut geen besmet oppervlaktewater op de aardappelen terechtkomen. Leg eventueel een bufferzone aan
van een ander gewas dan bloembollen en
aardappelen.
• Vernietig onkruiden die als waardplant
fungeren: bitterzoet, zwarte nachtschade
en aardappelopslag.
Houd met deze zaken rekening voordat u
een perceel huurt of gaat planten.

Gewasbescherming

Bodem/Bemesting

Onkruidbestrijding in de winter
In een zachte winter kiemen er ook
onkruidzaden. De planten hiervan kunnen
tijdens de teelt moeilijk worden bestreden.
Een goede winterbespuiting ruimt deze
planten op en garandeert een onkruidvrije
start in het voorjaar. Een goede basis is een
bespuiting met glyfosaat. Toevoeging van
een hulpstof als Squall kan het effect van
de bespuiting nog verbeteren. Glyfosaat
heeft solo onvoldoende werking op kleine
brandnetel. In dat geval kan tijdens de vervolgbespuiting met bodemherbiciden nog
metamitron als contactherbicide worden
toegevoegd.
Glyfosaat doodt de meeste onkruiden,
maar wordt maar langzaam door de
onkruiden opgenomen. Na de bespuiting
moet het voor de gangbare 360 gram/l formulering van glyfosaat tenminste 4 tot
6 uur droog zijn om het optimale uit het
middel te halen. Bij bewolkt weer en een
hoge luchtvochtigheid is het effect van glyfosaat het best. Roundup Ultimate is bijvoorbeeld wel na circa 1 uur regenvast.
Spuit bij wisselende weersomstandigheden
2 l Roundup Ultimate per ha af hankelijk
van de soorten onkruid die voorkomen. In
het geval van Roundup Ultimate is de toevoeging van ammoniumsulfaat overbodig.
Bij gebruik van de standaard 360 gram/l

Stikstofbemesting
Bij gewassen als tulp, hyacint en narcis
begint de N-opname in de loop van maart.
Tot begin april is de opname nog gering: 10
tot 20 kg N per hectare. Het verdelen van
de stikstofgift in meerdere delen vergroot
het rendement. Op zandgronden kan de
eerste N-gift dan ook klein zijn; circa 40 kg
N per hectare is voldoende. Stikstof kunstmest mag worden gebruikt vanaf 1 februari tot en met 15 september, bij hyacint en
tulp mag dit na 15 januari. Strooi af hankelijk van het weer de eerste gift in februari. Strooi vlak voor het spreiden van het
gewas nogmaals circa 40 kg N per hectare ha. Zorg ervoor dat er minimaal 20 mm
neerslag tussen de giften zit. Als ‘startgift’
op zwaardere akkerbouwpercelen voldoet
circa 100 kg N per hectare goed. Strooi
de eerste gift in februari. Laat bij twijfel over het N-niveau de grond onderzoeken. Op gescheurd grasland dat in 2021 is
gescheurd, is een N-monster in het voorjaar van 2022 verplicht in het kader van de
mestwetgeving. Tulp, hyacint en gele krokussen nemen 150 tot 175 kg N per hectare op. Narcis, iris en soortkrokussen nemen
100 tot 125 kg N op.
Hyacint, gele krokus en tulp
Op zee- en duinzand 2 x 40 kg N/ha, laatste

gift vlak voor het spreiden van het gewas.
Tulp op dekzand en kleigronden, vlak voor
opkomst circa 100 kg N/ha.
Tulp op gescheurd grasland, vlak voor
opkomst 65 kg N/ha.
Narcis en krokus
De startgift voor narcis is 40 kg N/ha.
De startgift voor soortkrokus is 30 kg
N/ha.
Kunstmestfosfaat telt mee voor de fosfaatgebruiksnorm. Let op bij het gebruik van
samengestelde meststoffen, zoals NPK om
te voorkomen dat onbewust de fosfaatgebruiksnorm wordt overschreden. Dit geldt
ook voor gekorrelde organische meststoffen als Top Organic, Culterra, Vivifos en
dergelijke en producten als schuimaarde
(Betacal) en PPL (Potato Proteïn Liquid). Op
gronden met relatief hoge afbraak, bijvoorbeeld duin- en zeezandgronden, is de fosfaatruimte nodig voor de organische stofvoorziening.

Techniek
Bewaarwanden
In de praktijk komen diverse soorten en
maten kisten en droogwanden voor, elk
met hun eigen specifieke voor- en nadelen. Het doel van elk systeem is gelijk: het
product zo optimaal mogelijk bewaren.
Belangrijk hierbij is een goede luchtverdeling. Er zijn regelmatig grote verschillen in
luchtdebiet in uitblaaskanalen van diverse
soorten bewaar- en droogwanden.
Denk bij de aanschaf van een nieuwe wand
daarom aan het volgende:
• Bij wanden zonder inwendige schuine
wand is de hoogte van de wand minimaal
gelijk aan de bovenkant van de bovenste
kist, dat wil zeggen de onderkant van de
ventilator is gelijk aan de bovenkant van
de palletkist; de ventilator mag wel hoger
worden geplaatst.
• Bij stapeling van vijf en zeker bij zes kisten hoog, moet gebruik gemaakt worden
van een schuine wand. Laat de luchtverdeling wel nameten met palletkisten voor
de wand.
• Uitblaasopeningen moeten afgerond zijn.
• Hoe dieper de drukwand, des te beter de
luchtverdeling en het rendement.
• Uit metingen in het kader van een energieproject is gebleken dat de luchtverdeling steeds onnauwkeuriger wordt naarmate er minder palletkisten voor een
wand staan.
Laat de bewaarwand doormeten op luchthoeveelheid en gelijkmatigheid van de
luchtverdeling.
Bij onvoldoende hoogteverschil tussen ventilator en het hoogste uitblaaskanaal is een
schuine tussenplaat de enige optie. De ventilator kan dan lager worden geplaatst. De
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