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Vaste planten algemeen
Bemonsteren vollegrond
Laat vollegrondspercelen om de twee tot
drie jaar in de winter bemonsteren om
inzicht te krijgen in de voedingstoestand
van de bodem. Het verslag geeft inzicht
in de bodemvoorraad van de verschillende voedingstoffen. Op basis van het verslag
is (samen met een adviseur) een optimaal
bemestingsplan samen te stellen.
Bemonsteren is ook wettelijk verplicht
als fosfaatdifferentiatie wordt toegepast.
De fosfaatnorm voor bouwland is standaard namelijk 40 kg fosfaat per ha voor
bouwland. Op gronden met een lage fosfaattoestand mag extra fosfaat worden
aangevoerd af hankelijk van de fosfaattoestand van de bodem.
Hier voor is bij het invullen van de
Gecombineerde Opgave een analyserapport nodig van maximaal vier jaar oud.
Bij de Gecombineerde Opgave worden
dan de P-CaCl2- en P-Al-getallen van het
perceel ingevuld en mag af hankelijk van
de fosfaatklasse van het perceel extra fosfaat worden aangevoerd.
Het is goed om hiernaar te kijken, omdat
het belangrijk is voldoende organische
stof aan te voeren om de bodem gezond
te houden en omdat ook de aanvoer van
organische stof gebonden is aan de mestnormen.

Calcium strooien
Op sommige percelen is de pH in orde,
maar is het toch zinvol calcium te geven
om de Ca-bezetting aan het adsorptiecomplex (CEC) te verhogen of vanwege de
bemestende waarde. Geef dan geen kalk
maar calciumsulfaat (bijvoorbeeld gips of
Calcifert). Calcium houdt de kleiplaatjes
op een mooie afstand van elkaar, voor een
luchtige, rulle bodemstructuur. Bovendien
zorgt calcium voor prima binding van de
kleiplaatjes onderling.

Stikstof
Een compleet grondonderzoek geeft
inzicht in de totale stikstofvoorraad en in
het N-leverend vermogen van de bodem.
De totale hoeveelheid stikstof is vooral
vastgelegd in organische stof. Het is verstandig in het groeiseizoen zelf een stikstofbijmestmonster of bodemcheck te
laten uitvoeren om te kijken wat er op
dat moment daadwerkelijk beschikbaar is
aan stikstof voor de plant. Bij koud weer
is bijvoorbeeld de mineralisatie minder
waardoor minder stikstof beschikbaar kan
komen. Of door regen kan stikstof uitspoelen.
Een goede gift is belangrijk voor een goede
groei. Te veel doseren is echter niet goed
voor het milieu en voor de portemonnee
zeker niet omdat de kunstmestprijzen zijn
gestegen.

Onkruid
Kerb is een bodemherbicide op basis van
propyzamide dat goed in de winter in de
vollegrond kan worden toegepast. Kerb
heeft een goede bodemwerking tegen kiemende grassen, muur, veelknoppigen, kleine brandnetel, nachtschade, melde, liggend vetmuur en herderstasje. Bij een lage
bodemtemperatuur (rond 5°C) worden ook
aanwezige grassen en muur goed bestreden. Het kan wel enkele weken duren voordat het straatgras begint te verkleuren.
Composieten en sommige kruisbloemigen
zijn ongevoelig.
Een andere bodemherbicide dat goed in
deze periode kan worden toegepast, is
Devrinol. Het bevat de actieve stof napropamide en werkt tegen kiemende grasonkruiden en tegen een breed scala van kiemende
breedbladige onkruiden zoals, muur, klein
kruiskruid, kamille, perzikkruid, paarse dovenetel en melganzenvoet. Devrinol
staat bekend als weinig inspoelingsgevoelig. Raadpleeg voor doseringen en gewasveiligheidslijsten de informatie van fabrikant of adviseur.

Dompelbehandeling
Plantgoed van vaste planten krijgt wel een
behandeling tegen schimmels. Hiervoor
zijn een paar middelen toegelaten, namelijk Securo en Pitcher. Securo is toegelaten
voor de plantgoedbehandeling van vaste
planten en een aantal soorten bloembollen. Het advies is om plantgoed kort voor
het planten gedurende 15 minuten te dompelen in een oplossing van 900 ml Securo
per 100 l water. Plantgoed kan ook worden behandeld met 0,6 l Pitcher per 100 l
water. Raadpleeg voor gebruik het etiket.
Dompelhandelingen moeten plaatsvinden
op een locatie waarbij geen afspoeling of
afwatering op oppervlaktewater of riool
mogelijk is en waarbij wordt voorkomen
dat via transportmiddelen (zoals een heftruck) verspreiding van dompelvloeistof
plaatsvindt.

Luchten
Om schimmelproblemen in de kas te voorkomen is het belangrijk bij niet-vriezend
weer voldoende te luchten. Met luchten
wordt vocht afgevoerd. Ook ventilatoren
zijn zeer nuttig om luchtbeweging in de
kas te houden. Het koud houden van de
kas, voorkomt ook dat gewassen te snel en
te zacht uitlopen.

Arabis
Schimmels
Let in Arabis op schimmelziekten zoals valse meeldauw, witte roest en voetrot. Houd
het opgewas zo droog mogelijk om problemen te voorkomen. Geef ’s morgens water
op een drogende dag zodat het blad weer
snel opdroogt.
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Carex
Luis
Let in de zachte typen Carex, zoals C.
comans, op luis. Door het warme najaar
was de luis lang actief en als de temperatuur in de kas toeneemt kan de ontwikkeling snel gaan. Controleer het gewas en
voer indien nodig een bespuiting uit met
bijvoorbeeld Gazelle, Sivanto of een ander
bladluismiddel.

Lelie
Vreterij
Plaatsen waar ritnaalden en emelten
voorkomen, zijn veelal de perceelrand,
gescheurd grasland en ruigten. Nemathorin heeft een werking tegen wortellesieaaltjes en tevens een nevenwerking op
bodeminsecten.

Hyacint
Geelziek
Begin zo vroeg mogelijk na het verwijderen
van het strodek met ziekzoeken. Zodra de
neuzen boven de grond zijn gekomen, kunnen door geelziek aangetaste planten worden gevonden.
De eerste verschijnselen zijn:
• blinden: bollen die zo ernstig zijn aangetast, dat ze niet opkomen;
• zakkers: bollen waarvan de spruit wel uitgroeit, maar die in groei achterblijft en
vroegtijdig verwelkt;
• stralers: planten waarvan in het kruid
strepen zichtbaar zijn die ondergronds
geel en bovengronds glazig donkergroen
zijn.
Verschijnselen zoals vlaggers en oude zwarten worden pas rond de bloeitijd of nog
later zichtbaar.

• Spuit op humusarme zandgrond (minder
dan 1,0% organische stof) 2-4 l Stomp.
• Spuit op overige zandgronden voor 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). Voor zavel- en kleigronden met
meer dan 14% lutum (20% slib) en 2%
humus geldt hetzelfde recept.
• 0,2 l AZ 500 of 1,25-2,5 l Fresco per ha
voor opkomst is ook toegelaten in iris.
AZ 500 geeft bij voldoende bodemvocht
een lange preventieve duurwerking tegen breedbladige onkruiden. AZ 500
heeft geen werking 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 bevat de werkzame
stof metobromuron, die een bodem- en
contactwerking heeft. Fresco heeft een
werking op een breed spectrum van
breedbladige onkruiden, zoals kamille,
herderstasje, melganzenvoet, uitstaande
melde en klein kruiskruid en een aantal
grasachtige onkruiden, zoals straatgras
en duist.
Opmerkingen:
• Metamitron maakt het gewas gevoeliger
voor nachtvorstschade.
• Spuit de bodemherbiciden met minimaal
500 liter op een vochtige grond.

Dahlia
Opleggen

Narcis
Selectie
Het optrekken van zieke en afwijkende
planten blijft de beste methode van selecteren. Verwijder bij het optrekken ook
de bol. Chemische selectie in narcissen is
beperkt mogelijk. Gebruik hiervoor onverdunde glyfosaat (onder meer Roundup). Na
behandeling duurt het enige weken voordat de plant afsterft. In de tussentijd blijft
de plant een infectiebron voor virus. Vooral
wanneer de selectie heeft plaatsgevonden
na half april, is bij het afleveren niet altijd
aan de bol te zien of deze is behandeld met
glyfosaat. Voer daarom chemische selectie
uit voor half april.

Iris
Onkruidbestrijding
Begin enkele dagen na het verwijderen van
het strodek met de onkruidbestrijding.
Er is een keuze uit de volgende middelen
(dosering per ha):

• Het is gebruikelijk dat de potgrondleverancier de grond bemest heeft met 0,5 kg
PG Mix per m3. Bemest potgrond daarbij
voor het opleggen van dahlia’s met 4 kg
van een organisch samengestelde meststof zoals Culterra of DCM per m3 potgrond. Meer meststof geeft kans op wortelverbranding. Meng de potgrond met de

meststoffen minstens een week van tevoren om wortelverbranding te voorkomen.
• Verwijder voor het opleggen alle knollen met afwijkingen. Let hierbij vooral op
verwelkingsziekte, woekerziekte, knobbelziekte, wortelknobbelaaltje en destructoraaltje.
• Gebruik alleen die knollen die over een
goede kraag beschikken. Verwijder bij
knollen waarvan de kragen niet geheel
vrij zijn de vingers die boven de kraag
zijn gegroeid. Het stekplukken gaat hierdoor makkelijker.
• Zorg bij het ingraven van de knollen in
de potgrond ervoor dat de kragen ruim
boven de grond uitkomen. De kragen
en stekken drogen na beregenen sneller
waardoor een aantasting door smeul beter te voorkomen is.
• Voorkom een eventuele uitbreiding van
destructoraaltje door de partijen op het
oplegrabat gescheiden te houden, bijvoorbeeld door middel van een plank. Let speciaal op aankooppartijen.
• Plant cultivars die gevoelig zijn voor
zwarte bladtoppen en/of ruwe stek op het
bovenste tablet.
• Oppassen voor te droge potgrond bij opleggen, anders de potgrond eerst bevochtigen.
• Overweeg om onderdoor water te geven.
Bij dit systeem liggen een aantal druppelslangen in de potgrond en wordt er via
dit systeem ook bijbemest. De kragen van
de knol blijven bij dit systeem droog. Met
dit systeem wordt ook de bijbemesting
gegeven. De laag potgrond moet al gauw
20 cm dik zijn.

Beworteling
Houd de eerste weken na het planten een
kastemperatuur van 9 tot 13°C aan om
een goede beworteling van de knollen te
krijgen. Zijn de knollen goed beworteld,
dan kan de kastemperatuur omhoog naar
20-23°C. Beperk problemen met Erwinia
door temperaturen boven de 23°C te voorkomen. Afdekken van het rabat bevordert
de beworteling. Gebruik hiervoor nooit
dichte materialen zoals plastic, maar acryldoek. Begin na het opvoeren van de temperatuur met het geven van water. Houd
voor een goede groei de luchtvochtigheid
voldoende hoog. Zorg voor enige luchtcirculatie zodat de kragen van de opgelegde
knollen niet te lang vochtig blijven en aangetast worden door smeul. Hang boven elk
rabat een ventilator, die de lucht eroverheen blaast.

Gladiool
Bewaren van kralen
Na de warmwaterbehandeling is 9°C de beste bewaartemperatuur voor kralen. Houd
de RV op maximaal 70% en denk aan een
regelmatige luchtbeweging. Deze bewaring
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Temperatuurstoot pitten
Door een temperatuurstoot is een opbrengstverhoging van 10 tot 40% te behalen. De
hogere opbrengst is afhankelijk van cultivar
en groeiomstandigheden.
Uitvoering:
• Plaats de pitten vier weken voor de verwachte plantdatum bij 25°C. Als planten door slechte weersomstandigheden
niet mogelijk is, kan de temperatuurstoot zonder problemen acht weken duren. Verlaag de temperatuur dan wel naar
20°C.
• Houd de relatieve luchtvochtigheid (RV)
op 60 tot 70%. Een hogere RV geeft meer
kans op Fusarium. Een lagere RV geeft
meer verstening, vooral in de kleinere
maten. Zorg voor een regelmatige luchtbeweging tussen het product.

Tulp
Voortrekken

Opmerking:
• Er zijn geen middelen meer beschikbaar
tijdens de temperatuurstoot tegen trips.
Als de gladiolen minimaal acht weken
bij 5°C of zes weken bij 2°C zijn bewaard,
sterven door de koude de larven van de
trips en komen de eieren niet meer uit.
• Geef overjarig plantgoed geen temperatuurstoot.

Het voortrekken van tulpen geeft de mogelijkheid één trek extra per seizoen te doen.
Plaats de tulpen bij een temperatuur van
minimaal 12-14°C. De ruimte moet voldoende licht zijn om te voorkomen dat het
gewas te lang wordt. Dit probleem doet
zich vooral later in het seizoen voor naarmate de tulpen langer in de voortrekruimte staan. Voortrekken op stapel is alleen
mogelijk als er voldoende ruimte is voor de
groei van de spruiten en als de wortels niet
zijn aangetast door Botrytis cinerea. Deze
schimmel veroorzaakt bij voortrekken op
stapel ‘spikkelspruiten’. Voortrekken op
stapel geeft een ongelijk gewas door verticale temperatuurverschillen.

Gladiool

Lelie

Licht kasteelt

IJzergebrek

Gladiolen hebben veel licht nodig. De vroegste bloei is dan ook pas begin mei. Vooral
in maart is het licht erg belangrijk, omdat
dan de strekking van de bloem begint. Dit
is vanaf het moment dat het derde blad te
zien is. Is er dan een donkere periode, dan
is er kans op bloemverdroging. Dit is zoveel
mogelijk tegen te gaan door te zorgen voor
een lichte kas. Maak het glas zowel van binnen als van buiten schoon. Ook gevelisolatie neemt veel licht weg.
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Gewasbescherming
Grondvuur
Het vuur (Botrytis) in de gewassen is een
gevolg van een besmetting vanuit de omgeving, vanuit de grond of vanaf de bol. Botrytis kan in de grond op stengelresten twee
jaar overblijven. Wanneer geen waardplanten op het perceel voorkomen, dan is de
schimmel na twee jaar dood. Bij een ruimere vruchtwisseling dan 1 op 2 en een goede bolontsmetting is de kans op aantasting
door vuur vanuit de grond niet aanwezig.
Een bespuiting voordat de bollen boven
komen is weggegooid geld. Als er stekers
zijn, verwijder deze dan zoveel mogelijk,
blijf hierop controleren en houd een zeer
strak vuurbestrijdingsschema aan. Gebruik
hiervoor middelen uit verschillende chemische groepen. Middelen als Kenbyo FL
en Flint behoren tot dezelfde chemische
groep. Daarnaast behoren tevens Folicur en
Rudis tot dezelfde chemische groep.

Bodemherbiciden

Warmtebehandeling buitenteelt
Ook voor de buitenteelt is het van belang
dat de knollen de laatste weken voor het
planten een gerichte temperatuurbehandeling krijgen. Een juiste behandeling geeft
een snellere en gelijkmatiger uitgroei.
• Bewaar de knollen voor het uitplanten circa vier weken bij 20°C en een RV
van 60-70%. Begin vier weken voor de
vroegst te verwachten plantdatum met
de temperatuurbehandeling bij 20°C.
Wordt de plantdatum uitgesteld ga dan
gewoon door met de behandeling, maar
niet langer dan zes weken. Als planten
dan nog niet gaat, verlaag dan de temperatuur naar 10°C. Of verlaag de temperatuur naar 10°C wanneer de spruiten
zichtbaar zijn.
• Plant vanaf 15 maart partijen voor de
teelt onder plastic.
• Pas bij overjarige knollen geen warmtebehandeling toe. Deze moeten direct vanuit
de koelcel worden geplant.

3,5 tot 9. Voor DTPA’s is dit tussen een pH
van 1,5 tot 6,5. Gebruik bij een lichte verkleuring 2 tot 3 gram per m² en bij een
zware verkleuring 5 gram per m². Maak het
gewas en de grond voor de toepassing vochtig. Regen na de toepassing na met schoon
water. Pas ijzerchelaat alleen bij donker
weer toe of tegen de avond. Na ongeveer
een week moet het resultaat te zien zijn.
Herhaal de toepassing indien de verkleuring niet voldoende is weggetrokken.
Let vooral op lelies met licht blad, vooral bij witte cultivars. Start bij deze cultivars met een ijzerbemesting zodra de eerste symptomen zichtbaar zijn. Let op dat
de mestbak dezelfde pH heeft als de range
van het chelaat.

IJzergebrek (Fe-gebrek) heeft geelverkleuring van het bladmoes tot gevolg. Opvallend is dat de nerven groen blijven. De
geelverkleuring komt vooral in de kop van
de planten voor. Lelies vertonen ook vaak
een wat lichte kleur als ze snel groeien. De
planten kleuren vaak groen, als de strekking afgerond is. In die situatie is er geen
sprake van ijzergebrek.
Oriëntals en enkele Longiflorums zijn het
gevoeligst voor ijzergebrek. Dat is goed en
snel te bestrijden door, direct na het constateren ervan, ijzerchelaat op basis van
Fe-EDDHA toe te passen. Met andere ijzerchelaten, zoals op basis van DTPA, over
het gewas toegepast, is enkele keren schade ontstaan. Chelaten op basis van EDDHA
zijn stabiel binnen een brede range van pH

In de komende weken worden in de voorjaarsgewassen middelen gespoten die
zaadonkruiden bestrijden. De bodemherbiciden Stomp, Wing P, Dual Gold (niet toegelaten op zandgronden), Spectrum, AZ 500,
Fresco, Devrinol, en metamitron (o.a. Goltix en Bettix) werken niet allemaal hetzelfde. Er zijn verschillen in werkingsduur en
onkruidbestrijding. Voor alle bodemherbiciden geldt echter wel dat ze beter werken
op een vlakliggende, onkruidvrije en vochtige grond. Het verwijderen van het winterdek voor de bespuiting verbetert de werking aanmerkelijk.
Metamitron (o.a. Goltix en Bettix)
Gebruik van metamitron verbetert de
bestrijding van melde en klein kruiskruid.
Door de hoge oplosbaarheid dient bij het
gebruik van metamitron op schralere gronden de lagere dosering gekozen te worden.
Goltix Queen, een combinatie van metamitron en quinmerac, is breder van werkingsspectrum en heeft met name meerwaarde op de onkruiden: melganzenvoet,
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herderstasje, perzikkruid, kleef kruid, uitstaande melde en hondspeterselie.
Pendimethalin (Stomp)
Deze werkzame stof heeft een breed werkingsspectrum. Zo werkt Stomp goed tegen
melde, Duist en veelknopigen zoals varkensgras. Stomp is slecht oplosbaar en moet op
een goed vochtige bodem worden gespoten.
S-metolachloor (Dual Gold)
Dual Gold is een goede aanvulling op het
middelenpakket. Door zijn brede werking is onkruid ook later in de teelt minder een probleem. Dual Gold is met name
goed op kleine brandnetel en muur. Dual
Gold is toegelaten in tulp, gladiool en lelie,
alleen niet op zandgronden. Twijfelt u aan
de grondsoort, controleer dit dan met de
Zandzoeker-app.
Dimethenamide-P (Spectrum)
Spectrum is een bodemherbicide die uitsluitend in tulpen is toegelaten. Spectrum
bestrijdt voornamelijk eenjarige grassen als
hanenpoot, naaldaar-soorten en Digitaria
(gierstgrassen); daarnaast worden eenjarige tweezaadlobbige onkruiden zoals zwarte nachtschade en veelknopigen bestreden.
Spuit voor of rond opkomst met 1,4 l/ha.
Wing P
Deze bodemherbicide bestaat uit een combinatie van de werkzame stoffen pendimethalin uit Stomp en dimethenamide-P
uit Spectrum. Anders dan Spectrum heeft
Wing P wel een bloembollenbrede toelating. Door de combi heeft Wing P een
breed werkingsspectrum. Net als Stomp
dient Wing P voor opkomst op een vochtige bodem gespoten te worden.
Devrinol
Devrinol heeft een KUG-toelating en is
bloembollenbreed toegelaten met de uitzondering van tulp en lelie. Deze bodemherbicide bestaat uit de werkzame stof
napropamide. Gebruik Devrinol tijdens
bewolkt weer en bij voorkeur op een vochtige bodem. De actieve stof napropamide
is niet inspoelingsgevoelig dus afname van
werking door veel neerslag of schade na
veel neerslag is niet te verwachten. Werk
het middel vanaf eind maart tot eind september licht in of regen het in en om versnelde afbraak door UV licht en hoge temperaturen te voorkomen. Devrinol werkt
op de kiemwortel van kiemend onkruid en
heeft onder andere een goede werking op
straatgras, paarse dovenetel, klein kruiskruid, knopkruid, melganzevoet en perzikkruid (roodbeen).
Isoxaben (AZ 500)
AZ 500 heeft een KUG-toelating en is
bloembollenbreed toegelaten met uitzondering van tulp en lelie. Risico van gebruik
ligt dan ook bij de gebruiker. Er is door de
fabrikant proefervaring opgedaan met de

gewassen: hyacint, narcis, Muscari, iris en
Zantedeschia. AZ 500 heeft alleen werking
op zaadkiemende onkruiden en alleen contactwerking op kleine veldkers. De herbicide heeft o.a. meerwaarde op herderstasje,
klein kruiskruid, en uit zaadvermeerderd
kiek en (melk)distel. AZ 500 is slecht oplosbaar en moet op een goed vochtige bodem
worden gespoten.
Fresco (metobromuron)
Fresco heeft een KUG-toelating in de gewassen anemoon, hyacint, iris, lelie, Muscari,
narcis en Zantedeschia. Fresco is nauwverwant 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, melganzenvoet, uitstaande melde, klein kruiskruid, gele hopklaver, knopkruid, muur, varkensgras, kroontjeskruid,
paarse dovenetel, straatgras en duist.

Organische stof en bodemherbiciden
De doseringen van bodemherbiciden variëren. Ze zijn af hankelijk van de gehalten
aan lutum (slib) en organische stof in de
grond (1% lutum = 1,3% afslibbaar). Voor
wie lutum willen omrekenen naar afslibbaar, is dit de onderlinge verhouding: %
Afslibbaar = % lutum + 0,3 x % silt. Naarmate er meer lutum en/of organische stof
in de grond aanwezig is, zijn herbiciden
veiliger toe te passen. Dit geldt onder meer
voor metamitron (o.a. Goltix, Goltix Queen
en Bettix), Fresco, Wing P en Stomp. De
middelen binden zich aan het lutum en
de humus. Hierdoor wordt voorkomen dat
de middelen te snel inspoelen naar de wortels van de bollen. De middelen zijn veilig
toe te passen bij een organisch stofgehalte
boven 1,5%. Op zandgronden is het organischestofgehalte soms lager dan 1%. Bij het
toepassen van de genoemde middelen op
deze gronden is er kans op groeiremming,
vervroegd afsterven van de bladpunten en
beschadiging van de wortels.

Bodem/Bemesting
Stikstofbemesting
Bij gewassen als tulp, hyacint en narcis begint de N-opname in de loop van
maart op gang te komen. 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. Strooi de eerste gift in februari.
Laat bij twijfel over het N-niveau de grond
onderzoeken. Op gescheurd grasland is een
N-monster in het voorjaar verplicht in het
kader van de mestwetgeving. Tulp, hyacint en gele krokussen nemen in totaal 150
tot 175 kg N per hectare op. Narcis, iris en
soortkrokussen nemen 100 tot 125 kg N op.

Startgiften voor hyacint en tulp
• Op zee- en duinzand 2 x 40 kg N/ha, de
laatste gift is vlak voor het spreiden van
het gewas.
• Tulp op akkerbouwpercelen 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, Vivifos, Culterra 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 organischestofvoorziening.

Techniek
Cosinus-phi verbeteren
Een verbeterde cosinus-phi (cos-phi) kan de
elektriciteitsrekening verlagen en daarmee
een lager gecontracteerd transportvermogen.
Het kan van belang zijn om de cos-phi te verbeteren. Het rendement van een elektromotor is altijd (veel) lager dan 100%. Dit wordt
onder andere veroorzaakt door de ‘blindstroom’. Elektriciteitsleidingen worden bij
een matige cos-phi zwaarder belast dan nodig
is. Condensatoren brengen hierin verbetering. Als er regelmatig stoppen op het bedrijf
doorslaan, kan de aanschaf van een cos-phi
batterij in sommige gevallen een oplossing
zijn. Als een verzwaring alleen kan worden
gemaakt met hoge kosten, kan een verbetering van de cos-phi een oplossing zijn. Wordt
het bedrijf op korte termijn uitgebreid, dan is
dit slechts een kortstondige oplossing.

Energiebesparing tulpenbroei
Energie besparen bij de broei van tulpen is
onder meer mogelijk met temperatuurintegratie. Het toepassen van temperatuurintegratie wil zeggen dat er een gemiddelde
kastemperatuur wordt ingesteld met een
bandbreedte van maximaal 6 graden. Hiervan kan nuttig gebruik gemaakt worden
door de kastemperatuur wat te laten oplopen als de zon schijnt en de temperatuur
iets te laten zakken als er minder instraling is (bijvoorbeeld ’s nachts). Door temperatuurintegratie toe te passen kan zonder
kwaliteitsverlies tot meer dan 5% op energie worden bespaard.
Bij gevoelige cultivars, onder meer ‘Leen
van der Mark’, ‘Monte Carlo’-sports en
‘Strong Gold’, kunnen door verhoogde temperatuur en RV eerder problemen ontstaan
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met ‘kiepers’ en ‘bladkiep’.
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