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Vaste planten algemeen
Stek
Controleer de wortels van stek van vaste planten dat over enkele weken wordt
opgepot. Zeker bĳ sterk wortelende gewassen zitten vaak lange wortels buiten de
tray, terwĳl de wortelontwikkeling in de
tray beter kan. Trek dan de stektrays los
van de ondergrond. Wanneer de tray nu
reeds wordt losgetrokken, krĳgt de wortel
de kans zich nog te herstellen in het cupje.
Mest licht bĳ met een fosfaatrĳke meststof
om de wortelontwikkeling te stimuleren.
Let verder op dat stektrays die zĳn losgetrokken gevoeliger zĳn voor verdroging.

Afzet
Zorg voor een actief verkoopbeleid. Het is
belangrĳk regelmatig bestaande en nieuwe klanten te benaderen. Zorg verder voor
een actueel mailbestand van de klanten om
aanbod en foto’s te kunnen versturen. Bĳ
de afzet van visueel aantrekkelijke vaste
planten is onderscheid te maken in actiematige afzet of daghandel. Bĳ actiematige
afzet gaat het om grote partijen. Bij daghandel is flexibiliteit en snel leveren zeer
belangrĳk. Let op dat dit niet ten koste gaat
van de efficiency en rentabiliteit. Het verzamelen en klaarmaken van kleine partĳtjes kost relatief meer tijd. Denk na over
een handige werkwĳze. Zorg bĳvoorbeeld
voor een dagvoorraad van planten die afleverklaar staan. Maak tĳdens rustige uren
(leegloop) planten vast af leverklaar. Zorg
verder dat er voldoende denen, fust en etiketten op voorraad zĳn.

Leeg land
Zorg dat leeg land op tĳd plantklaar wordt
gemaakt. Op percelen waar veel wortelonkruiden staan zoals kweekgras is het verstandig deze tijdig te bestrijden met glyfosaat. Spuit met groeizame omstandigheden
zodat het onkruid het middel goed opneemt.
Houd ongeveer een week wachttĳd aan voordat een grondbewerking wordt uitgevoerd.

Onkruid
In de vollegrondsteelt van Aconitum, Astilbe, Hosta en pioenroos kan Stomp 400 SC
voor opkomst worden ingezet. In andere
vaste planten heeft dit middel geen toelating. Stomp is een bodemherbicide met een
geringe contactwerking en is werkzaam
tegen grassen als duist, windhalm, straatgras en hanenpoot en diverse tweezaadlobbige akkeronkruiden met uitzondering van
korenbloem, knopkruid, klein kruiskruid
en wikkesoorten.

Druppelirrigatie
Kĳk eens naar de mogelĳkheden van druppelirrigatie. In diverse teelten zijn hier-

mee de eerste positieve ervaringen en ook
voor vasteplantenteelt kan druppelirrigatie
interessant zĳn. Het gebruik van druppelslangen heeft als voordeel dat er veel efficiënter wordt watergegeven dan met een
haspel en sproeikanon. Het scheelt waterverbruik, dieselkosten en tijd omdat de
haspel niet iedere keer verplaatst hoeft te
worden. Daarnaast zien we in droge jaren
dat de groei veel beter en gelĳkmatiger is.
Kijk naar de verschillende typen slangen
die er zĳn. Kĳk welk water er beschikbaar
is en neem een wateranalyse om de kwaliteit te bepalen. Op basis van deze informatie kan een plan worden opgesteld.

Middelen
Vraag bĳ de aanschaf van middelen naar
de grootte van de verpakking. Diverse
middelen worden in een grootverpakking
aangeboden, ter wijl vasteplantenkwekers met een breed sortiment voor pleksgewijze toepassing maar weinig middel
nodig hebben. De verpakkingsgrootte van
middelen is ook te vinden op de website
www.fytostat.nl; zoek op ‘etiketteksten’ en
‘veiligheidsbladen’.

Arenaria
Roest
Op sommige bedrĳven wordt in Arenaria
roest waargenomen. Bestrĳding is mogelĳk
met bĳvoorbeeld Alibi Flora, Topaz of Spirit. Signum kan preventief worden ingezet.
Raadpleeg voor gebruik het etiket.

Scabiosa
Bladluis
Op Scabiosa en andere jonge vaste planten
kan de eerste bladluis worden waargenomen. Voer indien nodig een bespuiting uit
met bijvoorbeeld Teppeki, Sivanto Prime
of Gazelle. Deze middelen hebben zowel
een contactwerking als lokaal systemische
werking. In de kas kan op een zonnige dag
als de temperatuur oploopt ook Pediment
worden ingezet. Dit middel werkt snel en
goed bĳ warmer weer en minder goed bĳ
koud weer in het voorjaar. Batavia werkt
volledig systemisch en kan met name worden ingezet op een goed groeiend gewas.
Houd bĳ de middelenkeuze ook rekening
met eisen van afnemers. Een aantal afnemers wil geen neonicotinoïden op planten.
Gazelle behoort tot deze groep. Zie voor
meer informatie en doseringen het etiket
of de Gewasbeschermingsgids Boomteelt en
Vasteplantenteelt van Delphy.

Varens
Larven gegroefde lapsnuitkever
Controleer potten met varens op larven
van de gegroefde lapsnuitkever, ook wel
taxuskever genoemd. De larven zitten in
de pot en vreten aan wortels en de wortel-
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Vuurbestrijding

hals van de plant waardoor veel uitval kan
ontstaan. Verwijder potten met dode planten en voer vervolgens een bestrijding uit
met aaltjes.

Lelie
Plantdichtheid Oriëntals
Bij de teelt van Oriëntals is het van belang
goed af te wegen wat de leverbare maten
ten opzichte van elkaar opbrengen. Ligt de
prijs dicht bij elkaar, dan is dikker planten
de beste optie om tot een hoge geldelijke
opbrengst te komen. Plant in die situatie
ongeveer 1.000 bollen van de maat 8/10 per
RR2. Wanneer er grote prijsverschillen tussen de kleine en de grote maten zijn, dan
is het verstandig niet meer dan 700 bollen
per RR2 te planten. Van belang is ook de
groeikracht van de grond en de prijs van
het plantgoed. Telen op maat is interessant, maar houdt ook in dat er per maat
geplant dient te worden.

Bij de vuurbestrijding gelden de volgende
aandachtspunten:
• Spuit in hyacinten met 0,55 kg Folicur
WG of 0,32 l Folicur SC of 0,6 l Luna Experience of 0,3 l Luna Sensation per hectare per keer tijdens en na de bloei en nog
een keer in mei en juni. Let op: spuitfrequentie Folicur WG, Folicur SC en Luna
Experience maximaal één keer per seizoen. Combineer bovengenoemde middelen met één van de volgende basismiddelen: 1 kg Malvin WG of 1 kg Solofol per
hectare voor een beschermingsduur van
zeven dagen. Solofol mag alleen tweemaal toegepast worden tot 25% bladbedekking is bereikt. Na de bloei is ook 0,5
Collis, 0,3 l Luna Sensation of 0,35 kg Palladium te gebruiken.
• Bij droog weer na de eerste bespuiting
kunnen de vervolgbespuitingen worden
uitgesteld.
• Spuit na hagel of vorstschade een keer extra.
• Gebruik 400 liter vloeistof per hectare
met een middelgrove druppel.
Sinds kort zijn de groene middelen Karma (kalium waterstofcarbonaat) en Toreda (Bacillus amyloliquefaciens) toegelaten
in onder meer de teelt van narcissen. Doe
proefsgewijs praktijkervaring op met deze
middelen. Beide middelen dienen na bloei te
worden toegepast bij milde/lage ziektedruk.

ma (kalium waterstofcarbonaat) en Toreda (Bacillus amyloliquefaciens) toegelaten
in onder meer de teelt van narcissen. Doe
proefsgewijs praktijkervaring op met deze
middelen. Beide middelen dienen na bloei te
worden toegepast bij milde/lage ziektedruk.

Tulp
Selectie tijdens de bloei
Verwijder tijdens het ziekzoeken naast de
viruszieke planten ook andere afwijkende
tulpen. Selectie op dwalingen is meestal
gemakkelijk. Alleen dwalingen van cultivars die veel op elkaar lijken zijn soms lastig te herkennen.
In veel partijen ‘Parade’ komt vaak
‘Apeldoorn’ als dwaling voor. Deze dwalingen zijn slechts te herkennen aan geringe
afwijkingen in bloemvorm, bloeitijdstip,
meeldraden en kleur van het hart. Deze
verschillen tussen cultivars zijn in veel
gevallen maar gedurende korte tijd goed
te zien; meestal rondom het tijdstip dat de
bloei begint.

Ratelvirus

Narcis
Aandrukken

Vuurbestrijding

Bij het planten van lelies dient de grond
goed contact te maken met de wortels
voor een snelle start van de groei. Het is
de kunst om de grond gelijkmatig over
het bed aan te drukken. Dit kan met een
rol maar ook met afstrijkplaat. De mate
van aandrukken is te regelen. In de praktijk zien we dat hier te kort aandacht aan
besteed wordt. Af hankelijk van het type
grond en de weersomstandigheden, dient
men dit geregeld aan te passen. Controleer
ook of het aandrukken over het bed gelijkmatig gebeurt. Een ander aandachtspunt is
dat de grond van boven ook niet te fijn en
vlak gemaakt wordt in verband met risico
van stuiven.

Hyacint
Pleksgewijze bestrijding geelziek
Aantastingen door geelziek kunnen in het
voorjaar voorkomen in de vorm van ‘zakkers’, ‘stralers’, ‘zwartrand’ of ‘vlaggers’.
Vanuit deze aangetaste planten kunnen
gemakkelijk nieuwe infecties ontstaan in
de vorm van ‘spetters’. Steek aangetaste
planten en buurplanten diep weg en voer
ze af in een stevige plastic zak. Probeer
aanraking met handen en/of kleding te vermijden om verdere verspreiding te voorkomen. Pak de zieke en verdachte planten bij
voorkeur beet met een gladde plastic zak.

Voer tegen bladvlekkenziekte, Engels vuur
en smeul te velde enkele bespuitingen uit.
De bestrijding van Stagonosporopsis is een
aandachtspunt. Deze schimmel is vooral vroeg in het voorjaar actief. De volgende bespuitingen hebben mogelijk een werking: 0,55 kg Folicur WG, 0,32 l Folicur SC,
0,6 l Luna Experience of 0,4 l Rudis per hectare. Let op: spuitfrequentie Folicur WG,
Folicur SC en Luna Experience maximaal 1
keer per seizoen. Spuit kort voor de bloei,
tijdens de bloei en kort na de bloei. Combineer bovengenoemde middelen met één
van de volgende basismiddelen: 1 kg Malvin WG of 1 kg Solofol per hectare voor een
beschermingsduur van zeven dagen. Solofol mag alleen tweemaal toegepast worden
tot 25% bladbedekking is bereikt.
Spuit de gevoelige cultivars ook na de bloei,
afhankelijk van de weersomstandigheden.
Spuit dan in een blok van drie bespuitingen met bijvoorbeeld 0,3 l Luna Sensation of 0,5 l Collis of 0,5 kg Palladium per
hectare. Engels vuur is alleen preventief
te bestrijden. Bij risico’s op een aantasting
van Engels vuur na de bloei, bijvoorbeeld
bij een periode van warm, vochtig weer en
zeker voor het strijken, één à twee keer
spuiten met bovengenoemd middelen.
Sinds kort zijn de groene middelen Kar-

Bij de teelt van tulpen op zand- en lichte
zavelgronden komt ratelvirus voor. Vooral
Darwin-hybriden, Fosteriana’s, Kaufmanniana’s en Greigii’s zijn gevoelig voor ratelvirus. De eerste beelden zijn als volgt:
• Zichtbaar in de oksel van de onderste
bladeren. Daar zijn min of meer ruitvormige, lichtgekleurde, doorschijnende
vlekjes en streepjes te zien. De bladnerven zijn lichter gekleurd dan normaal.
• Later breidt het beeld zich uit over het gehele blad en vaak ook over de andere bladeren. In de bloemen van donkerkleurige
cultivars kunnen donker doorschijnende
strepen of vlekken voorkomen.
• Bij witte en gele cultivars zijn deze strepen glazig. Het komt ook voor dat deze verschijnselen alleen in de bloem te vinden
zijn. Door ratelvirus aangetaste planten
blijven meestal korter dan gezonde planten.

Anemone coronaria
Onkruidbestrijding bij knopenteelt
Spuit na het planten 4 l Stomp per ha op
een vochtige grond. Voor opkomst kan 3
kg of liter metamitron (o.a. Goltix) per ha
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kan dit bestreden worden met 0,5 kg of l
metamitron/ha plus 1 l fenmedifam per
ha (o.a. Astrix en Corzal). Deze bespuiting
kan herhaald worden zodra er weer nieuw
onkruid kiemt. Spuit op droge kiemplantjes. Gebruik op zeer humusarme gronden
geen bodemherbiciden, maar spuit alleen
voor opkomst 3 tot 4,5 l Roundup.
0,2 l AZ 500 en 1,25-2,5 l Fresco per ha voor
opkomst zijn ook toegelaten in anemoon.
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.
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.

Gladiool
Bestrijding droogrot
Voeg ter bestrijding van droogrot vanuit
het plantgoed 0,2% Rudis of 1% Collis aan
het ontsmettingsbad toe. Dit heeft echter
onvoldoende effect op droogrot vanuit de
grond. Voer een veurbehandeling uit met
0,8 l Allstar per ha.
Als er problemen met droogrot worden
verwacht door een al aanwezige zware aantasting op een perceel, is het verstandiger
om uit te wijken naar een ander perceel.
Opmerkingen:
• Rudis heeft ook een effect op de bestrijding van Fusarium en Rhizoctonia solani.
• Collis is iets sterker op droogrot, maar is
minder op Fusarium.
• Collis en Rudis samen in het ontsmettingsbad verbeteren de droogrotbestrijding niet.

Ontsmetten pitten
Dompel de pitten vlak voor het planten 5
tot 15 minuten in 1% captan 500 g/l + 1%
Collis + 0,4% Mirage Elan.
Opmerkingen:
• Wanneer het plantgoed Fusariumproblemen heeft, kan 0,2% Rudis gebruikt worden in plaats van Mirage Elan.
• Maak het bad 24 uur van tevoren aan.
• Vul het bad aan met de normale sterkte
voor captan. Vul Mirage Elan aan met
1,5 maal en Rudis met 1,25 maal de uitgangsconcentratie.
• Houd het bad met een pomp in beweging om
uitzakken van de middelen te voorkomen.
• Voeg Mirage Elan of Rudis als laatste toe
aan het bad.
56

• Vul het bad aan het einde van de ontsmettingswerkzaamheden niet meer aan
om de hoeveelheid restvloeistof zoveel
mogelijk te beperken.
• Verdubbel bij kort dompelen (15 tot 30 seconden) de concentratie. Gebruik bij toepassing van de douchemethode (15 minuten) 1-1,5 maal de concentratie gebruiken,
afhankelijk van de pompcapaciteit.
• Droog snel terug bij 10-15°C als het planten door omstandigheden niet mogelijk is
of bewaar de knollen een week koel en
luchtig bij circa 5°C.
• Wees alert op broei bij opslag en transport van ontsmet plantgoed in palletkisten. Houd deze periode zo kort mogelijk.

Plantdichtheid
Dankzij de steeds beter wordende cultuurmaatregelen kunnen de gladiolen vrij dicht
geplant worden. De gewenste plantdichtheid is afhankelijk van raseigenschappen:
groeikracht, de mate van loofontwikkeling, stevigheid van het loof, ziektegevoeligheid en ook rooitijdstip en groeiplaats.
Daarnaast is de prijsverhouding tussen de
verschillende leverbare maten een belangrijke factor. Bij naar verhouding hoge prijzen voor de kleine maten is dikker planten
eerder verantwoord (zie tabel).
Bij de beddenteelt van pitten zijn goede
ervaringen met een 20 tot 30% dikkere
plantdichtheid van de buitenste regels ten
opzichte van de binnenste regels. De groei
van de buitenste regel is beter door meer
licht, betere vochtvoorziening en voeding.
Door de plantdichtheid van de buitenste
regels aan te passen wordt een gelijkmatigere oogst verkregen.

Kleinbloemige gladiool
IJzergebrek onder glas
Bij enkele cultivars (onder meer G. nanus
‘Nymph’) komt het in de kas nogal eens
voor dat, ondanks dat er genoeg stikstof
is gegeven, het gewas een te lichte kleur
heeft. Als de binnenste bladeren geler zijn
dan de buitenste bladeren, duidt dit veelal op ijzergebrek. Gebruik 300-500 g Fe
EDDHA per 100 m2 met veel water. Maak
het gewas voor toepassing vochtig. Direct

na het spuiten van ijzerchelaat naregenen met water. Spuit bij donker weer of
‘s avonds om bladverbranding te voorkomen. Na bespuiting met ijzerchelaat moet
het gewas binnen tien dagen groener worden. Bespuit eerst enkele tientallen meters
van het gewas. Als het effect na tien dagen
goed zichtbaar is, behandel dan ook de
rest.

Lelie
Wortelrotbestrijding
De grond stomen heeft een positieve
invloed op de groei van lelies. Het is een
effectieve manier van onkruidbestrijding
en veel ziekten worden opgeruimd. Pas
gestoomde grond is echter zeer kwetsbaar
als het gaat om een aantasting door Pythium, de veroorzaker van wortelrot. Met de
bollen kan Pythium meekomen. De schimmel groeit in gestoomde grond zeer snel,
omdat er geen natuurlijke vijanden zijn die
de schimmel in haar groei belemmeren.
Daarnaast zien we soms ook een plotselinge aantasting van de stengelwortels door
stengelfusarium en van de stengel door
Phytophthora.
De huidige middelen werken alleen voorbehoedend tegen wortelrot en stengel-Fusarium.
• Spuit 0,25 gr Ridomil Gold of 5 tot 10 ml
Proplant of 0,3 ml Previcur Energy per m2
en regen het in.
• Regelmatig gebruik van Ridomil Gold
heeft resistentie van Pythium tegen dit
middel tot gevolg. Wissel dus af.
• Teelt op bakken: meng kort voor het
planten 180 ml Previcur Energy per m3
potgrond.

Vuurbestrijding
Botrytis elliptica, de schimmel die vuur
in de lelies veroorzaakt, overwintert in de
vorm van sclerotiën in de grond. De sclerotiën worden op de stengels gevormd. De
vuurdruk is te verlagen door oude plantenresten op te ruimen en te vernietigen, en
de grond netjes diep te ploegen.
Vanaf opkomst is een Botrytis-aantasting
mogelijk. Vooral bij de teelt in een gaashal is de kans het grootst, omdat de wind
hier minder kans krijgt het gewas te dro-

Richtlijnen plantdichtheid gladiool
Plantmaat in
cm omtrek

Aantal stuks
per are

Aantal stuks
m1 rug 75 cm

Aantal stuks
m1 bed 1,5 m

Aantal stuks
m¹ bed, 1,8 m

6-8

5.000-7.000

35-50

70-100

90-130

5-6

5.500-8.000

40-60

80-120

100-150

4-5

6.000-9.000

45-70

90-140

115-180

3-4

10.000-14.000

75-105

150-210

190-270

2-3

12.000-16.000

90-120

180-240

230-310

2-3 *)

18.000-20.000

135-150

270-300

350-380

*) plantgoedteelt
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gen. Ook is de luchtvochtigheid onder gaas
hoger. Een beweegbaar scherm voorkomt
al veel problemen. Start de vuurbestrijding
rond de opkomst bij ‘terugkomers’. Gebruik
afwisselend 2,5 gr Flint of 3,5 ml Folicur SC
of 15 ml Spirit/Phantom per 100 m².
Zorg ervoor dat de middelen de gehele
plant bedekken. Bij een vol gewas betekent
dit dat er 3 tot 4 liter water per are nodig is.
Om de infectiedruk te verlagen is het bij
een meerjarige teelt verstandig de oude
gewasresten zoveel mogelijk van het veld
te verwijderen.

Gewasbescherming
Vuurbestrijdingsmiddelen
Met de opkomst van de voorjaarsbloeiers in
deze periode van het jaar is het seizoen van
de vuurbespuitingen begonnen. Het kiezen
van de middelen voor de vuurbestrijding is
niet eenvoudig. Er zijn veel middelen die
niet allemaal hetzelfde werken. De vuurbestrijdingsmiddelen zijn in drie groepen op
te delen:
• De basismiddelen. Na het wegvallen van
mancozeb zijn Malvin en Solofol overgebleven als basismiddelen. Solofol heeft
als werkzame stof folpet (bekend van
Securo en Spirit). Voor Solofol geldt dat
deze tweemaal mag worden toegepast
voordat 25% bodembedekking door het
gewas is bereikt. Malvin heeft als actieve stof captan en mag vijf keer gebruikt worden (BBCH 12-39, tweede
blad zichtbaar - knolvorming begint).
• De combinatiemiddelen. Palladium, Collis, Spirit, Phantom, Luna Sensation en
Luna Experience zijn middelen op basis
van twee werkzame stoffen. Door deze
combinatie is er minder kans op resistentievorming. Deze middelen kunnen
zonder toevoeging gespoten worden.
• De toevoegmiddelen. In vochtige periodes
met een lange bladnatperiode is het raadzaam een toevoegmiddel aan de vuurbestrijding toe te voegen. Kenbyo FL, Flint,
Folicur, Rudis en mepanipyrim (Frupica
en Bombero) zijn middelen die geadviseerd worden in combinatie met een
basismiddel of in afwisseling met combinatiemiddel te gebruiken om resistentievorming te voorkomen. Gebruik niet te
vaak dezelfde toevoegmiddelen. Kenbyo
FL en Flint behoren tot eenzelfde groep
(de strobilurinen) en Rudis en Folicur ook
tot eenzelfde groep (de triazolen). Wissel
bijvoorbeeld het gebruik van Flint af met
Folicur (andere groepen) en niet Flint met
Kenbyo FL (dezelfde groep).

Vuurbespuiting
Vuurbestrijdingsmiddelen werken vooral
preventief. Ze beschermen het gewas als ze
vóór infectie op het gewas aanwezig zijn.
Infectie vindt plaats op een beschadigd

gewas of op een gewas dat lang nat blijft.
Bespuitingen zijn daarom direct nodig na
beschadiging door vorst, hagel of het koppen. Het gewas blijft lang nat door neerslag en dauw. Bespuitingen moeten plaatsvinden vóór een dergelijke periode. De
middelen liggen dan voor infectie op het
gewas en de grond is dan beter berijdbaar.
De weersverwachting voor de eerste twee
tot drie dagen is hiervoor belangrijk. In
een gezond gewas, dat droog is, zijn bespuitingen uit te stellen als de eerste twee tot
drie dagen droog weer is voorspeld. Spuit
bij voorkeur altijd een combinatie van
een basismiddel en een specifiek middel.
Waarschuwingssystemen zoals Gewis en
de Vuurinfo zijn goede hulpmiddelen voor
het bepalen van het juiste spuittijdstip.
Hierdoor is het mogelijk om op het aantal
bespuitingen, en dus geld, arbeid en actieve stof, te besparen.

Bestrijding graanopslag in voorjaarsgewassen

met daartussen een isolatielaag.
Houd bij de aanschaf van de panelen rekening met onder meer de volgende zaken:
• de coating van de staalplaat in verband
met corrosie;
• de dikte van de isolatie uit oogpunt van
energieverlies en condensvorming;
• het soort isolatie (steenwol, pur, polystyreen);
• de manier waarop de panelen met elkaar
worden verbonden;
• de vorm van de panelen (met of zonder
‘nokken’);
• de kleurmogelijkheden;
• de bevestiging van de panelen aan het gebouw
Gezien de vele mogelijkheden is het belangrijk om vooraf voldoende informatie in te
winnen bij collega-bedrijven, adviseurs of
de aannemer.

Rendement condensor

In voorjaarsgewassen is graanopslag in deze
tijd van het jaar goed te bestrijden. Voer een
bespuiting uit als de graanplanten drie tot
vijf echte bladeren hebben en ongeveer 20
cm hoog zijn. Grassen die kleiner zijn, zijn
slecht te bestrijden. Het opslag is te bestrijden met Focus Plus, Centurion Plus (narcis,
hyacint en Iris), Fusilade Max of Pilot/Targa
Prestige (niet in tulp en krokus).
Niet alle gewassen verdragen al deze middelen. In tulpen is alleen Focus Plus te
gebruiken. Centurion Plus bestrijdt ook
straatgras mits de dosering wordt verhoogd
naar 2 liter per hectare. Dit geldt in veel
mindere mate voor Pilot/Targa Prestige.
• Spuit alle middelen met 300 liter water
per hectare met een middelgrove dop.
• Meng deze middelen niet met andere
middelen.
• Houd een wachttijd tot andere bespuitingen aan van tien dagen.

Techniek
Controle op de beregeningshaspel
Door even proef te draaien komen lekkage en/of andere gebreken aan het licht.
Let vooral op het oliepeil van de pomp en
speling op de kruiskoppelingen. Vervang
elk jaar de afdichting van de as-tandwielkast/pomphuis en houd bij de eerste keer
beregenen de slanggeleider en het oprollen
extra in de gaten. Daarnaast is ook een uitgebreide controle nodig op de werking van
alle beveiligingen.

Sandwichpanelen
Op de meeste bollenbedrijven worden sandwichpanelen toegepast. Vaak worden de
cellen hiermee opgebouwd, soms ook het
gebouw zelf. Er zijn zeer veel verschillende soorten met allemaal één overeenkomst:
het paneel bestaat uit twee platen staal

Het is belangrijk dat een condensor zijn
warme lucht kwijt kan. Vooral bij hoge
buitentemperaturen neemt het rendement
en dus de capaciteit sterk af, terwijl het
stroomverbruik evenredig oploopt.
Let daarom op de volgende zaken:
• Condensor buiten: zorg dat de condensor
schoon is en blijft, vooral bladeren kunnen veel problemen geven. Haal alle obstakels weg, zodat de lucht maximaal
langs de condensor kan stromen.
• Condensor binnen: houd de condensor altijd vrij van stof. Zorg voor een goede natuurlijke trek en plaats geen obstakels in
de luchtstroom. Maak dus van de zolder
geen opslagplaats.
Als noodoplossing kan boven de condensor water worden verneveld. Door de verdamping koelt de condensor dan flink af.
Gebruik hiervoor bij voorkeur regenwater
om kalkafzetting te voorkomen. Om storingen aan de koelinstallatie zoveel mogelijk
te voorkomen, is het zinvol om een onder11 maart 2022
houdscontract af te sluiten.
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