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Vaste planten algemeen
Bemestingsplan
Maak aan het begin van het jaar het bemestingsplan. Voor het bemesten van landbouwgrond en de aanvoer van organische
stof zijn maximumhoeveelheden stikstof,
fosfaat en dierlijke mest toegestaan. Bereken aan het begin van het jaar hoeveel op
bedrijfsniveau mag worden aangevoerd.
Voor dierlijke mest is de gebruiksnorm 170
kilo stikstof per hectare landbouwgrond.
De stikstofgebruiksnorm (dierlijke mest
plus kunstmest) voor vaste planten is 175
kg stikstof per hectare. De fosfaatnorm is
afhankelijk van de fosfaattoestand van de
bodem. Alle tabellen staan op de website
www.rvo.nl (zoekt op ‘mesttabellen’).

Meststoffen
Meststoffen zijn momenteel schaars en
duurder. Dat komt doordat fabrikanten
hebben te maken met hoge energieprijzen
en daarnaast tekorten aan grondstoffen.
Het is goed om hier rekening mee te houden. Stem de keuze en samenstelling af op
de bemestingsanalyse van uw vollegrondsperceel en de behoefte van het gewas.

Compost
Een goede organischestofvoorziening is
belangrijk voor het verbeteren of op peil
houden van de bodemkwaliteit en draagt
bij aan een goed bodemleven. Het gebruik
van compost is gunstig in dat verband.
Compost bevat namelijk veel effectieve
organische stof per ton fosfaat. Effectieve
organische stof is de hoeveelheid organische stof die na één jaar nog in de grond
aanwezig is. Daarnaast geldt bij de aanvoer
van compost een fosfaatvrije voet. Dit betekent dat 50% van de gebruikte hoeveelheid fosfaat niet meetelt voor de mestwetgeving, met een bovengrens van 3,5 gram
per kilo droge stof. Wees bij het gebruik
van compost wel kritisch op de kwaliteit.
Gebruik bij voorkeur gecertificeerd materiaal. Een keurmerk als Keurcompost heeft
verschillende klassen en biedt bepaalde
kwaliteitsgaranties. Compost moet vrij zijn
van verontreinigingen, zoals glas en plastic. Kijk daarnaast naar de hoeveelheid
zware metalen, de EC en de hoeveelheid
kalk in de compost.

Residu
Afnemers van tuinplanten willen zo min
mogelijk residuen van gewasbeschermingsmiddelen op planten. Zij eisen bijvoorbeeld
dat er geen residu van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen mag worden aangetroffen op sierteeltproducten. Vaak gaat
het om de zogeheten neonicotinoïden.
Deze eisen van afnemers zijn bovenwettelijk. Voor sierteeltproducten gelden namelijk geen wettelijke residunormen. Hoe

minder wordt gespoten, hoe minder residu. Om inzicht te krijgen, kunt u ook zelf
residuonderzoek laten uitvoeren. Een monster toont aan welke werkzame stoffen van
gewasbeschermingsmiddelen op en in het
product zitten of dat een product helemaal
geen residu bevat. Laboratoria gebruiken
hiervoor twee verschillende analysemethoden zoals gaschromatografie (GCM) en
vloeistofchromatografie (LCM). Hiermee
kunnen al zeer geringe hoeveelheden worden gevonden. Let op dat de plaats van bladplukken invloed heeft. Er is een verschil of
je het nieuwe schot bemonstert of juist blad
plukt onder in de plant. De monsternemer
heeft voor de monstername een vast protocol voor een betrouwbaar resultaat.

IPM-plan
Overleg met uw adviseur over de mogelijkheden van duurzame gewasbescherming
op uw bedrijf. Diverse groothandelaren
in bloemkwekerijproducten en boomkwekerijproducten hebben hun duurzaamheidseisen vastgelegd onder de naam Floriculture Sustainability Initiative. Zij willen
dat kwekers zich certificeren en werken
aan IPM. IPM staat voor Integrated Pest
Management (IPM), ofwel geïntegreerde
gewasbescherming. Diverse certificatieschema’s, waaronder dus MPS-ABC, die voldoen aan de duurzaamheidseisen van FSI
stellen tegenwoordig als eis dat telers een
IPM-plan opstellen. Het doel van IPM is een
duurzame gewasbeschermingsaanpak. Dit
betekent onder andere dat een kweker zo
min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, alleen wanneer dit echt niet
anders kan. Het opstellen van een IPM-plan
moet kwekers helpen om op een gestructureerde wijze na te denken over hun eigen
gewasbeschermingsaanpak.

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.

Hemerocallis
Onkruid
Maak een goede planning voor de onkruidbestrijding. Een goede planning begint
met het bepalen welke middelen zijn toegelaten, hoe werken ze en wanneer kun
je ze het beste toepassen? U heeft de keuze uit verschillende bodemherbiciden die
kieming van onkruid voorkomen. Daarnaast zijn er diverse middelen die werken
op klein net gekiemd onkruid. Het nieuwe
middel Oblix kan de werking van middelen
op basis van fenmedifam (o.a. Corzal) en
metamitron (Goltix en Bettix) verbeteren
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en zorgen voor een bredere werking. Zo
heeft Oblix een werking op onder meer net
gekiemde ereprijs, muur, knopkruid, perzikkruid en zwaluwtong. Lees voor meer
informatie het etiket en doe altijd eerst een
proefbespuiting als er geen ervaring is met
een nieuw middel.

Lelie
Lelies koken
In deze periode worden veel lelies ‘gekookt’
en ontsmet. Laat de kisten goed uitdruipen
boven de uitdruipvleugel met een ventilator erboven. De warme lucht kan afgeblazen worden of afgezogen. Bij het afzuigen kan de kookketel binnen staan, zodat
er ook tijdens vorst gekookt kan worden.
Stort de fijne maten na de warmwaterbehandeling om.

Hyacint
Verwijderen dek
Verwijder het dek voordat de spruiten
boven de grond komen. Bij te lang wachten is er kans dat de neuzen van de bollen
beschadigen. Als de spruiten al doorkomen
bij het afhalen van het stro bestaat bovendien de kans op verspreiding van geelziek.
Neuzen die in het stro gegroeid zijn, vertonen witte tot gele plekken die later niet
of nauwelijks meer verdwijnen. Deze plekken zijn bij een late nachtvorst gevoeliger voor vorstschade. Na het verwijderen
van het stro missen de bollen in de grond
hun bescherming tegen strenge vorstperiodes, maar de kans op schade aan de bovengrondse delen door nachtvorst is door de
uitstraling van de grond juist weer kleiner.
Wacht bij rechtop gezette hyacinten niet
te lang met losdekken. Afhankelijk van de
weersverwachting op lange termijn heeft
tijdig verwijderen veel voordelen.

Hakselen van het stro werkt snel en eenvoudig. Het gehakselde stro mag niet op
de bedden blijven liggen, anders bestaat
er kans op beschadiging door nachtvorst
aan de bovengrondse delen. Het gehakselde stro kan in de paden, maar als er te veel
ligt is oprapen of afzuigen en daarna afvoeren het beste.

Onkruidbestrijding rond opkomst
Voor de onkruidbestrijding rond opkomst
zijn de geadviseerde doseringen per hectare:

Jonge spuittuinen
Spuit voor opkomst van het gewas 2 tot 4 l
Stomp 400 SC + 0,2 l AZ 500.
Goed bemeste zandgronden
Spuit voor opkomst met 1,25 l Fresco +
2 l Stomp 400 SC. Na 7 tot 10 dagen een
bespuiting uitvoeren met 3,5 l Wing P + 0,2
l AZ 500.
Sinds kort zijn de middelen Fresco en AZ
500 toegelaten in onder meer de teelt van
hyacinten. Beide middelen behoeven voor
opkomst gespoten te worden.
AZ 500 geeft bij voldoende bodemvocht
een lange preventieve duurwerking tegen
breedbladige onkruiden. AZ 500 heeft
geen werking is tegen granen én grassen.
Mits voor opkomst van de onkruiden toegepast is er goed effect op onder meer ereprijs, paarse dovenetel, akkerviool, kamille, kruiskruid en herderstasje. Combinaties
met andere bodemherbiciden zijn mogelijk.
Fresco heeft een KUG-toelating in de gewassen anemoon, hyacint, iris, lelie, Muscari,
narcis en Zantedeschia. Fresco is nauwver-

want aan de werkzame stof van de vervallen Linuron, maar heeft minder contactwerking maar meer bodemwerking.
Daarnaast geeft Fresco in vergelijking tot
Linuron een groter risico op gewasschade,
dus alleen toepassen vóór opkomst. Fresco
heeft een betrouwbare werking op: kamille,
herderstasje, melganzevoet, uitstaande melde, klein kruiskruid, gele hopklaver, knopkruid, muur, varkensgras, kroontjeskruid,
paarse dovenetel, straatgras en duist.
Opmerkingen:
• Spuit de middelen met een grove druppel
in een oplossing van 500 l water per ha.
• Als de spruiten boven de grond komen,
is spuiten bij kans op nachtvorst riskant.
Wacht na nachtvorst enige dagen en spuit
pas als er geen nachtvorst te verwachten
is. Op de meeste bloembollenpercelen
werkt metamitron (o.a. Goltix en Bettix)
niet meer voldoende als bodemherbicide.
Het is dan beter om vroeg te beginnen
met contactherbicide op kleine kiemonkruiden. Pas wel op bij nachtvorst.
• De middelen werken het beste als de toplaag vochtig is. Bij Stomp en AZ 500 is
kort na de bespuiting ruim neerslag gewenst.

Narcis
Onkruidbestrijding
Bij niet losdekken van narcissen:
• Winterbespuiting met 3 l glyfosaat (480
g/l) of 4 l glyfosaat (360 g/l). Voeg eventueel 1% Squall toe voor een betere effectiviteit; voeg dit altijd als laatste toe aan de
tankmix.
• Voor opkomst 1,25 l Fresco + 2 l Stomp
spuiten per ha.
• Vervolgbespuiting 3,5 l Wing P + 0,2 l AZ 500.
Bij losdekken:
• Na losdekken op een vochtige bodem 3,5 l
Wing P + 1,25 liter Fresco spuiten per ha.
• Vervolgbespuiting 2 l Stomp 400 SC + 0,2
l AZ 500.
Sinds kort zijn AZ 500 en Fresco toegelaten
in onder meer de teelt van narcissen. Beide
middelen behoeven voor opkomst gespoten
te worden. Hieronder staat meer informatie over beide middelen.
AZ 500 geeft bij voldoende bodemvocht een
lange preventieve werking tegen breedbladige onkruiden. AZ 500 heeft geen werking is tegen granen én grassen. Mits voor
opkomst van de onkruiden toegepast is er
goed effect op onder meer ereprijs, paarse
dovenetel, akkerviool, kamille, kruiskruid
en herderstasje. Combinaties met andere
bodemherbiciden zijn mogelijk.
Fresco heeft een KUG-toelating in de gewassen anemoon, hyacint, iris, lelie, Muscari,
narcis en Zantedeschia. Fresco is nauwverwant aan de werkzame stof van het vervallen Linuron, maar heeft minder contactwerking maar meer bodemwerking.
Daarnaast geeft Fresco in vergelijking tot
Linuron een groter risico op gewasschade,
dus alleen toepassen vóór opkomst. Fresco
heeft een betrouwbare werking op: kamille, herderstasje, melganzevoet, uitstaande
melde, klein kruiskruid, gele hopklaver,
knopkruid, muur, varkensgras, kroontjeskruid, paarse dovenetel, straatgras en
duist.
Opmerkingen
• Spuit de middelen met grove druppel in
een oplossing van 500 l water per ha.
• Wacht na nachtvorst enkele dagen en
spuit pas als er geen nachtvorst te verwachten is.
• De middelen werken alleen goed wanneer
de toplaag vochtig is.

Tulp
Onkruidbestrijding rond opkomst
Geadviseerde doseringen per hectare:
• Ruim voor opkomst is al 2 l Roundup Ultimate per ha gespoten. Eventueel is hier
1% Squall aan toegevoegd om het effect
te verbeteren.
• De vervolgbespuiting vlak voor opkomst
bestaat uit 1,5 l Dual Gold (niet op zandgronden), of 1 l Spectrum + 4 l Stomp of
14 januari 2022
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bij aanwezigheid van kleine brandnetel 2
l metamitron toegevoegd.
Het bodemherbicide Wing P bestaat uit
een combinatie van de werkzame stoffen
pendimethalin uit Stomp en dimethenamide-P uit Spectrum. 3,5 l Wing P komt overeen met 2 l Stomp en 1 l Spectrum per ha.
Dimethenamide-P verbreedt het werkingsspectrum van de pendimethalin op onder
andere grassen en graanopslag.
Adviezen:
• Op percelen die niet vaak berijdbaar zijn,
zijn voor opkomst de bodemherbiciden
gemengd toe te passen.
• Op duin- en zeezandgronden die vaak
goed berijdbaar zijn, is het beter om de
middelen apart te toe te passen. De onkruiddruk is er vaak groter en voor elk
middel kan het meest effectieve spuitmoment gekozen worden.
• Spuit op humusarme zandgronden (jonge
spuittuinen) in totaal 2 kg of l Goltix, na zeven tot tien dagen gevolgd door 4 l Stomp.
Eventueel kan een bodemhechter als
Grounded of Concrete worden toegevoegd.
• Spuit op goed bemeste zandgronden (oude
bollentuinen) en lichte zavel met minder
dan 10% lutum en 1,5% humus 2 kg Goltix WG, na zeven tot tien dagen gevolgd
door 4 liter Stomp + 1 liter Spectrum of
3,5 liter Wing P + 2 l Stomp per ha.
• Spuit op lichte zavelgronden met meer
dan 10% lutum en 1,5% humus 2 kg
Goltix WG, na zeven tot tien dagen gevolgd door 4 l Stomp + 1 l Spectrum of 4 l
Stomp + 1,5 l Dual Gold of 3,5 l Wing P +
2 l Stomp per ha.
• Spuit op de zwaardere gronden met meer
dan 14% lutum en 2% humus in 3 kg
Goltix WG, na zeven tot tien dagen gevolgd door 4 l Stomp + 1 l Spectrum of 4
l Stomp + 1,5 l Dual Gold of 3,5 l Wing P
+ 2 l Stomp.
Opmerkingen:
• Spuit voor een goede werking de bodemherbiciden op een vochtige grond en het
liefst als erna een klein buitje wordt verwacht. Vooral bij Stomp is de werking erg
af hankelijk van de weersomstandigheden. Stel de bespuiting uit als veel neerslag wordt verwacht.
• Het gewas moet voldoende afgehard zijn.
Spuit niet na snelle groei, direct na vorst
of als vorst wordt verwacht. Twee dagen
na de vorst is de waslaag weer voldoende
hersteld.

Bijzondere bolgewassen
Onkruidbestrijding voorjaarsbloeiers
Voor alle bijzondere bolgewassen, met uitzondering van Eranthis en Anemone, luidt
het advies:
Spuit voor opkomst met 2-4 l Stomp per
ha. Spuit Eremurus alleen voor opkomst in
verband met mogelijke groeiremming van
de bloemstengel.
48

Goed bemeste zandgronden
• In Eremurus kan voor opkomst 4 l Stomp
400 SC per hectare gespoten worden.
• Spuit voor en rond opkomst 3 kg of liter
metamitron (o.a. Goltix WG of SC) per
hectare in de gewassen Allium, Triteleia
(Brodiaea), Fritillaria imperialis en meleagris, Muscari, Camassia, Chionodoxa,
Colchicum, Endymion, Ixia, Ixiolirion,
Oxalis adenophylla en Scilla siberica. In
plaats van metamitron kunt u ook kiezen voor 4 l Stomp 400 SC per ha. Vooral
op percelen waar metamitron versneld
wordt afgebroken kan Stomp een uitkomst zijn.
• Spuit Eranthis alleen voor opkomst met
3 kg metamitron (o.a. Agrichem Metamitron 700) of 2 l Stomp SC per ha.
• Spuit Anemone knopenteelt na het planten met 4 l Stomp 400 SC per ha op een
vochtige grond. Spuit vlak vóór opkomst
met 3 kg of liter metamitron (o.a. Goltix)
per ha. Doe proefsgewijs ervaring voor
opkomst op met de nieuwe bodemherbicide Fresco, dosering is 1,25-2,5 l per ha.
Opmerkingen:
• Pas metamitron niet toe op humusarme
zandgronden in verband met kans op
schade.
• Doe proefsgewijs ervaring op met het
spuiten van 3,5 l Wing P of 0,2 l AZ 500
per ha voor opkomst. Met Wing P zijn
er goede ervaringen in Muscari, Allium,
Scilla, Ixia, Brodiaea en Frittelaria.
• AZ 500 geeft bij voldoende bodemvocht
een lange preventieve duurwerking tegen
breedbladige onkruiden. AZ 500 heeft
geen werking is tegen granen én grassen. Mits voor opkomst van de onkruiden toegepast is er goed effect op onder
meer ereprijs, paarse dovenetel, akkerviool, kamille, kruiskruid en herderstasje.
Combinaties met andere bodemherbiciden
zijn mogelijk.

baar is. Kort blad kan enkele graden vorst
verdragen. In april, als het blad langer is
kan nachtvorst erg veel schade doen. Neem
maatregelen tegen nachtvorst. Met een
regeninstallatie is door middel van beregenen schade door nachtvorst te voorkomen.
Voer de beregening uit voordat de zon
ondergaat. De toplaag van de grond moet
nat de nacht ingaan, maar het gewas moet
droog zijn. Als u niet kunt beregenen, dan
kan door afdekken van het gewas schade
worden tegengegaan met agryldoek of plastic. Zorg dat deze spullen tijdig in huis zijn
en dat ze in perioden van nachtvorst op het
perceel liggen.

Krokus
Onkruidbestrijding
Bestrijd vlak voor opkomst het aanwezige onkruid met 3 tot 4,5 l glyfosaat (onder
meer Roundup Ultimate). De adviezen voor
onkruidbestrijding rond opkomst verschillen per grondsoort.
• Spuit op spuittuinen voor opkomst 2-4 l
Stomp per ha. Deze bespuiting is te combineren met de bespuiting vlak voor opkomst.
• Spuit vlak voor of rond opkomst met 3,5
l Wing P + 2 l Stomp of 4 l Stomp 400 SC
of 3 kg metamitron (onder andere Goltix
WG). Dit geldt voor goed bemeste zandgronden (oude bollentuinen) en lichte
zavelgronden met maximaal 10% lutum
(15% slib) en minimaal 1,3% humus en
voor zavelgronden met 10-14% lutum
(15-20% slib) en 1,5-2% humus.
• AZ 500 geeft bij voldoende bodemvocht
een lange preventieve duurwerking tegen
breedbladige onkruiden. AZ 500 heeft geen
werking is tegen granen én grassen. Mits
voor opkomst van de onkruiden toegepast
is er goed effect op o.a. ereprijs, paarse dovenetel, akkerviool, kamille, kruiskruid en
herderstasje. Combinaties met andere bodemherbiciden zijn mogelijk.

Iris
Stikstofbemesting
Grofbollige irissen nemen in de periode
voorjaar-zomer circa 145 kg stikstof per
hectare op. Bij kleinbollige is dit 115 kg.
Strooi rond half februari een startgift van
40 kg/ha. Strooi niet over bevroren grond
en ook niet wanneer vorst wordt verwacht.
Geef de tweede gift de eerste helft van
april, laat dit afhangen van de bodemvoorraad. Steek daarvoor begin april een monster. Na drie tot vier weken of meer dan 30
mm water een nieuw monster steken en
aan de hand van de uitslag bijstrooien.

Scilla mischtschenkoana
Snijbollen
Gesneden Scilla en het blad ervan zijn zeer
vorstgevoelig. Daarom hebben ze een dik
dek nodig. Haal om vorstschade te voorkomen het dek eraf zodra het blad zicht-

Tulp
Botrytis tulipae
De schimmel Botrytis tulipae kan bij de
broeierij blad- en bloempokken geven.
Advies:
• Houd de RV laag (liefst onder de 80%).
• Hang preventief ventilatoren op die horizontaal over het gewas blazen. Een
zwenkventilator of nivolator kan ook.
• Spuit eventueel met een fungicide aan
het begin van de teelt. Dit heeft een
goede preventieve werking en is aan te raden voor gevoelige partijen (bijvoorbeeld
‘Ad Rem’).
• Verwijder dagelijks alle stekers en aangetaste planten.
• Zorg voor een gelijkmatige temperatuurverdeling, zodat er geen koude hoeken met
condensatie op het gewas ontstaan. Stook
bij condensvorming het gewas snel droog.
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• Hang verwarmingsbuizen dicht bij het
gewas, om meer activiteit en dus verdamping in het gewas te krijgen.
• Geef ’s morgens water, liefst onder het gewas door. Bij druppelsystemen zijn minder problemen met Botrytis.
• Installeer luchtslurven die tussen het gewas blazen.

• Zorg dat de calciumvoorziening van de
grond op orde is.
• Kijk uit voor een te hoge EC van de grond
omdat dit zoutschade aan de wortels kan
geven.

Sinds 2010 is er een grotere differentiatie
in fosfaatgebruiksnormen. Daarbij onderscheidt de overheid namelijk verschillende categorieën fosfaattoestanden van de
bodem. Daarnaast is er ook nog de categorie fosfaatarme en -fixerende grond.

Bruine bladpunten

Fustontsmetting broei op water
Om verspreiding van ziekten door het fust
uit te sluiten is een ontsmetting van de bakken nodig. Gemiddeld wordt veel aandacht
besteed aan het schoonmaken van het fust.
Toch is het aan te raden om zeer kritisch
te blijven. Een geringe aanslag van vervuiling in de trays kan lange tijd goed gaan,
tot een omslagpunt wordt bereikt. Gebruik
voldoende reinigingsmiddel en controleer
de reinigingsmachine regelmatig. Denk
wel aan de persoonlijke beschermingsmiddelen die gedragen moeten worden tijdens
het werk.
Spuit het fust eerst goed schoon met water
en ontsmet de bakken in een reinigingsmiddel, zoals Hydrocare of Jet-5. Voor de meeste middelen geldt dat ze minimaal 10 minuten op het fust aanwezig moeten blijven
voor een goed resultaat. We geven de voorkeur aan het dompelen van het fust, omdat
daardoor het contact met het middel verbeterd wordt. Maak bij veel wortelresten de
keuze tussen eerst schoonmaken of langer
ontsmetten.
Warmwaterbehandeling van broeifust is
ook mogelijk. Een uur in water van 60°C
is voldoende. Bij stoombehandeling moeten
de kisten goed nat gemaakt worden en de
60°C moet op de koudste plek minimaal 1
uur gehaald worden. Dit kan met temperatuurloggers worden gecheckt.

Lelie
Broeikoppen bij Oriëntals
Als de lelies goede stengelwortels vormen,
is het probleem van bladverbranding en
broeikoppen veel kleiner. Geef de bollen de
tijd deze wortels te vormen.
• Zorg de eerste drie weken na het planten
voor een voldoende vochtige grond om de
wortelgroei te stimuleren. Zeker bij partijen met slechte onderwortels. Te natte
grond aan de andere kant is ook niet goed.
• Geef geen water in het gevoelige stadium.
Dit is wanneer de knoppen nog tussen de
opgevouwen bladeren zitten. In deze periode is het beter de planten rustig op te
laten groeien.
• Zorg ervoor dat de verdamping van het
gewas doorgaat, zodat de gevoelige plantendelen voedingsstoffen krijgen.
• Gebruik van cultivars die gevoelig zijn
voor bladverbranding goed bewortelde
bollen.
• Gebruik geen ‘dikke’ bollen van cultivars
die gevoelig zijn voor bladverbranding
(>16/18).

gebaseerd op direct onderwerken.
Gehalten organische meststoffen in kg
werkzaam bestanddeel per m3 bij voorjaarstoediening.

Boriumbemesting

Fluor kan de oorzaak van bruine bladpunten zijn. Fluorschade is te voorkomen door
geen f luorhoudende meststoffen zoals
superfosfaat en NPK- mengmeststoffen te
gebruiken. Geef een eventueel benodigde
fosfaatgift in de vorm van monokalifosfaat of mono-ammoniumfosfaat. Een andere oorzaak is dat een cultivar zelf de eigenschap heeft, snel bladpunten te geven. Ook
een overmaat aan borium of een tekort aan
magnesium geeft bladpunten, vooral in de
laatste fase van de groei. Ook een te sterke verdamping kan leiden tot bruine verdroogde bladpunten. Zorg voor voldoende
beschikbaar water in perioden van sterke
verdamping. Rem de verdamping door te
schermen op dagen met veel instraling.

Bodem/Bemesting
Organische mest bij voorjaarsplanting
Behalve de structuur en het waterhoudend
vermogen verbetert organische mest ook
de vruchtbaarheid van de grond. Naast de
gebruiksnorm van dierlijke mest op bouwland van maximaal 170 kg N/ha/jaar beperken ook de stikstof- en fosfaatgebruiksnorm
het gebruik van dierlijke en organische
mest. Organische mest bevat een flinke hoeveelheid voedingsstoffen. Houd daar bij de
voorraadbemesting dan ook rekening mee
in verband met wortelverbranding, zeker
bij zoutgevoelige gewassen zoals lelies. De
bemestende waarde van dierlijke mest is

Org.

Stikstof

Borium is een essentieel voedingselement.
Een zandgrond bevat door uitspoeling vaak
weinig borium. Organische mest is arm
aan borium. In het algemeen heeft dierlijke mest lagere boriumgehalten dan bijvoorbeeld GFT-compost. Een boriumtekort bij
tulp is te zien aan misvormde bloemen en
breukstelen. Ook de bolopbrengst kan lager
uitvallen door boriumgebrek. Om deze
redenen is borium noodzakelijk. Analyse is
noodzakelijk omdat overdosering tot schade
leidt. De geadviseerde gift varieert tussen de
0 en 1.500 gr zuivere borium per hectare. Er
zijn verscheidene boriummeststoffen.
• Verspuitbare boriummeststoffen zoals
Boron 150, Solubor DF en Bortrac 150.
• Ook goed bruikbaar is kalksalpeter (gecoate) met 0,3% borium (bijvoorbeeld
Nitrabor).
Gebruik borium op een van deze drie manieren:
• Geef de boriumbemesting in één keer
vlak voor opkomst met een verspuitbare
meststof. Menging met onkruidbestrijdingsmiddelen is mogelijk.
• Geef de verspuitbare boriummeststof
met de vuurbestrijding mee. Per hectare
mag maar 200 gr zuivere borium per keer
worden mee gespoten. Verdeel de gift dus
over meer keren. Door een bladmeststof aan de vuurbestrijding toe te voegen
neemt de kans op vorstschade aan het
blad toe.
• Strooi gecoate kalksalpeter met borium.
Twee keer 210 kg van deze kalksalpeter
per hectare geeft in totaal 1.260 gr zuivere borium. De meststof is slechts iets
duurder. Nadeel is dat de hoeveelheid borium afhangt van de stikstofbemesting.

Fosfaat

Kali

Magne-

Maximale 		

stof				sium

dosering in ton*)

Stalmest, rundvee

110

1,5

2,0

3,o

1,0

20

Dunne mest, rundvee

60

2,0

1,0

5,5

1,0

40

Slachtkuikenmest

200

7,0

8,0

11,0

3,0

4

Dunne mest, vlees-varkens

60

4,0

2,0

5,5

1,5

19

Champost

90

1,5

1,5

4,5

1,5

23

GFT-compost

170

0,5

2,0

6,0

1,5

39

*) Maximale hoeveelheid dierlijke mest en compost per jaar in ton per ha op basis van forfaitaire gehalten. Hierbij is uitgegaan van maximaal 80 kg P2O5 per hectare per jaar (fosfaatgebruiksnorm 2021
14 januari 2022
voor categorie ‘laag’).
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