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Vaste planten algemeen
Nachtvorst
Blijf tot IJsheiligen, half mei, alert op
nachtvorst bij vaste planten die buiten op het containerveld staan. Vooral
in het voorjaar bij heldere lucht en weinig wind kan de temperatuur ’s nachts
flink dalen door uitstraling naar de atmosfeer, met nachtvorst als gevolg. Het is
belangrĳk vaste planten die zĳn uitgelopen te beschermen om schade te voorkomen. Pas nachtvorstberegening toe of zorg
ervoor dat bĳ lichte tot matige nachtvorst
gevoelige partĳen worden afgedekt. Het is
belangrĳk bĳ nachtvorstberegening door
te beregenen totdat al het ĳs van de planten af valt.
Nachtvorstberegening is nadelig bĳ zachte gewassen die gevoelig zĳn voor schimmelziekten. In dat geval heeft afdekken
met vliesdoek of geweven doek de voorkeur. Zorg voor ondersteuning bij visuele gewassen, zodat het doek niet op het
gewas komt te liggen.

Plantgoedbehandeling
Gezond uitgangsmateriaal is de basis
voor iedere teelt. Plantgoed (wortelstokken) van vaste planten kunnen ter bestrĳding van bodemziekten als Rhizoctonia,
Fusarium en Sclerotinia kort voor het
planten gedurende 15 minuten worden
gedompeld in een oplossing met Securo.
Ook kan een plantgoedbehandeling worden uitgevoerd met Pitcher. Lees voor
gebruik het etiket en let op dat het lekken van ontsmettingsvloeistof naar de
bodem, oppervlaktewater en riool moet
worden voorkomen.

Ontdooien
Laat gewassen die uit de koelcel komen,
rustig op temperatuur komen. Houd
voor het ontdooien een periode aan van
vier dagen. Bĳ het ontdooien smelt het
ijs tussen de cellen weer en wordt het
water terug in de cel gezogen. Smelt het
ĳs te snel, dan verdrinkt als het ware de
cel. Plaats bevroren planten niet in de
zon. Eenmaal ontdooid, zĳn de planten
snel actief. Verwerk ze daarom zo snel
mogelĳk.

Planten
Let bĳ het planten goed op de juiste plantdiepte en zorg dat de grond goed wordt
aangedrukt. Goed aandrukken is van
belang zodat de planten goed aansluiting krĳgen met de grond. De juiste diepte is ook belangrĳk om in een later stadium onkruid goed mechanisch te kunnen
bestrijden met de wiedeg in combinatie
met schoffelen. Bij te hoog planten is de
kans aanwezig dat te veel plantgoed wordt
losgetrokken met de wiedeg.

Veiligheid
In kassen met visuele gewassen zĳn plagen als bladluis actief en worden de eerste
roest en echte meeldauw waargenomen.
Neem bĳ het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen de juiste veiligheidsmaatregelen om jezelf als toepasser te beschermen. Denk ook aan de veiligheid van
collega’s. Informeer ze waar gespoten is
en leg hun uit welke maatregelen zĳ kunnen nemen om zichzelf te beschermen.
Collega’s zonder spuitlicentie zijn dikwĳls minder goed op de hoogte hiervan.
Het is belangrĳk niet te werken in een nat
gewas, voldoende wachttĳd aan te houden
en in een gespoten gewas altijd de huid
zoveel mogelijk bedekt te houden. Was
altĳd de handen voor het eten.

Alcea
Roest
Alcea in de kas kan al vroeg worden aangetast door roest. De oranje schimmelsporenhoopjes zitten onder op het blad. Bestrijding is mogelĳk met bĳvoorbeeld Signum
of Alibi Flora.

Geum
Bladluis
De eerste groene luizen worden waargenomen in de kas. Controleer het gewas en
voer indien nodig een bestrĳding uit met
bijvoorbeeld 14 g Teppeki, 50 ml Sivanto Prime of 25 g Gazelle per 100 l water.
Een uitvloeier kan het resultaat verbeteren, maar wees wel voorzichtig met hulpstoffen bij als het gewas erg zacht is. Als
op een zonnige warme dag de temperatuur
in de kas oploopt naar 20ºC kan ook Pediment (voorheen Pirimor) worden ingezet.
Dit is een bladluismiddel dat goed en zeer
snel werkt onder warmere omstandigheden vanwege de dampwerking.

Hemerocallis
Gras
Straatgras in Hemerocallis in de vollegrond
kan worden bestreden door een bespuiting
met Centurion Plus. Dit is een selectieve
grassenmiddelen. Spuit tegen straatgras
2 l Centurion Plus per ha. Spuit wanneer
het gras nog jong is. Oudere graspollen
worden ook wel bestreden, maar het effect
op jong gras is beter. Raadpleeg voor meer
informatie het wettelijk gebruiksvoorschrift.

Hosta
Onkruid
Voer in Hosta net voor opkomst een bespuiting uit met Stomp. Dit is een bodemherbicide met een geringe contactwerking. Bijna alle tweezaadlobbige akkeronkruiden
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zijn gevoelig, met uitzondering van korenbloem, knopkruid, klein kruiskruid en wikkesoorten. Ook grassen als straatgras en
hanenpoot zijn gevoelig. Groene naaldaar en
vingergrassen zijn minder gevoelig. Afhankelijk van de onkruiddruk op het perceel
kan de werking worden versterkt door te
combineren met een andere herbicide.

te komen: Solofol, Fytofol, Royalcap Fleur,
Royal Malvin 80 WG, Spirit, Phantom, Folicur, Collis, Rudis, Kenbyo, Flint, Palladium,
Kamuy, mepanipyrim (Bombero en Fireblocker), Luna Sensation en Luna Experience.
Om vuurstelen te voorkomen wordt geadviseerd om Spirit, Phantom, Folicur of Luna
Experience te gebruiken. Spuit in verband
met resistentie van middelen op basis van
één werkzame stof altijd in combinatie met
een basismiddel zoals Solofol, Fytofol, Royalcap Fleur of Royal Malvin 80 WG.

Virusbestrijding
De eerste luizen in een normaal jaar vliegen van half april bij een temperatuur
vanaf 13°C en een heldere lucht. Zorg er
daarom voor dat voor de eerste vlucht een
pyrethroïde, zoals Sumicidin Super (duplicaat: Sumi-Alpha), Karate Zeon (duplicaat:
Ninja) of deltamethrin (bijvoorbeeld Decis
EC) op het blad ligt. Tijdens de bloei is
alleen een bespuiting met Sumicidin Super
of Sumi-Alpha toegestaan. Spuit luisdodende middelen als Pediment, Antilop, Gazelle,
Sivanto Prime, Afinto of Teppeki bij waarneming van luis in het gewas.
Geelziek hyacint.

Beperk schade ritnaalden door monitoren

Hyacint
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 het loof van door geelziek
aangetaste planten altijd direct samen met de
omringende planten diep los. Vervoer de planten in een afgesloten plastic zak. Probeer aanraking van kleding met het gewas te vermijden door de broek in de laarzen te stoppen.
Controleer de plekken regelmatig op nieuwe
spetters. Bij een nieuwe aantasting bovenstaande behandeling herhalen.

Tulp
Vuurbestrijding
De ziektedruk in het gewas en uit de omgeving, maar vooral de weersomstandigheden
hebben grote invloed op het ontstaan van
vuur. Houd daar rekening mee bij het kiezen van het moment van spuiten. Een vuurbestrijding is nodig als het gewas te lang
nat blijft, beschadigd is door hagel, vorst of
stuiven en direct na het koppen. Een vuurwaarschuwingssysteem helpt bij het bepalen van de risico’s en heeft zich in de praktijk al bewezen. Let er wel op dat de periode
tijdens en na de bloei erg belangrijk is. Het
gewas is namelijk tijdens en na de bloei vatbaarder voor infecties. Zorg dat u in deze
periode geen onnodige risico’s loopt.
De volgende middelen zijn beschikbaar
om tot een goede vuurbestrijding in tulp

Een hulpmiddel om schade door ritnaalden
in volgende teeltseizoenen te beperken, is
het nu al monitoren van de kniptor. Deze
kniptor legt de eitjes waar later de ritnaalden uit voorkomen.
Dit kan met de kniptorkit, een val die met
behulp van seksuele lokstoffen (feromonen) kniptorren lokt en vangt. De lokvallen
kunnen het beste worden geplaatst in granen of grasland. Vooral signalering in de
periode vanaf half april tot circa half juli
is belangrijk. Worden er te veel kniptorren gevangen, dan krijgt u het advies om
niet te planten op het perceel. Monitoren
van kniptorren is gewenst in graan of gras
tot en met vier jaar voorafgaand aan een
gevoelige teelt. Zie voor nadere informatie
over deze methode onder meer de website
van De Groene Vlieg (http://www.degroenevlieg.nl/Signalering-kniptorren).

Tulpengalmijt
Bij een ernstige aantasting van tulpengalmijt komen er in het gewas veel wegblijvers en gebrekkig ontwikkelde planten
voor. Het gewas heeft een magere stand. Bij
een lichtere aantasting zijn er doorgaans
geen bladsymptomen. In de bloemen zijn
vaak lichte vlekjes of streepjes te vinden
die op virus lijken.
Bestrijding van tulpengalmijt op het veld
kan door een gewasbespuiting met Movento of Batavia, beiden bevatten de werkzame stof spirotetramat. Spuit beide middelen altijd solo. Pas vooral op bij een schema
waar ook minerale olie wordt gespoten.
Spuit met minimaal 300 liter water per ha.

Begin de eerste bespuiting één week na het
koppen en herhaal deze na minimaal veertien dagen. Wacht na een bespuiting met
fungiciden of insecticiden twee dagen en
bij een bespuiting met een herbicide vier
à vijf dagen voordat u Movento of Batavia
spuit. Wacht na de bespuiting met spirotetramat weer twee dagen en bij herbiciden
nog één of liefst meerdere dagen langer.
Het advies is om bovenstaande goed in acht
te nemen om schade te voorkomen of tot
een minimum te beperken. Wat betreft
werkzaamheid op tulpengalmijt geniet
Movento de voorkeur boven Batavia. Is het
gebruik van Movento, gezien de strenge
toepassingsvoorwaarden wat betreft drift
reducerende eisen, voor u geen optie dan is
Batavia het alternatief.

Fritillaria imperialis
Bladaaltjes
Bollen die zwaar aangetast zijn door bladaaltjes brengen een afwijkende plant voort. De
plant is korter en het blad is kort en smal. De
bladeren staan dicht op elkaar en zijn vaak
wat gedraaid. Dergelijke planten bloeien niet
en hebben geen kuif. Soms zijn overlangs
bruine ruwe strepen te zien, voornamelijk op
het ondergrondse deel van de stengel.
Laat verdachte planten onderzoeken. Bladaaltjes zijn te bestrijden door een warmwaterbehandeling uit te voeren van 2 uur 43,5°C.
Voorafgaand aan de warmwaterbehandeling moeten de bollen twee weken bij 30°C
zijn bewaard. Voer deze behandeling zo snel
mogelijk na het rooien uit.
Een aantasting door bladaaltjes geeft schade door mindere groei en lelijke bollen. Voor
de broeierij zijn aangetaste partijen onbruikbaar.

Iris
Wanneer beregenen?
Een gewas irissen verdampt in het voorjaar
lang niet zoveel als andere bolgewassen.
Vochtgebrek zal daarom minder snel optreden. In droge perioden kan de vochttoevoer onvoldoende zijn en dan is beregenen
nodig. Zeker bij weinig wortels door bijvoorbeeld een Pythium-aantasting is regelmatig beregenen een noodzaak. Regelmatig
de vochttoestand op worteldiepte controleren is belangrijk. Doe dit door grond uit
de wortelzone samen te knijpen. Balt de
grond, dan is er genoeg water beschikbaar.
Is dit niet het geval, beregen dan. Geef per
keer 15-20 mm op ‘schoon’ land. Als het
stro is blijven liggen, kan 20 tot 25 mm
worden gegeven. Ga niet te lang door met
beregenen (niet na half juli). Het afstervingsproces vertraagt, waardoor eerder een
onrijper product wordt gerooid en er meer
kans is op Penicillium. Te lang doorgaan
met beregenen verhoogt de kans op structuurproblemen bij het rooien. Bovendien is
tijdig stoppen met beregenen raadzaam in
8 april 2022
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het plastic af harden. Dit kan door gaten
in het plastic te maken. Verwijderen van
het plastic kan het best bij donker weer
gebeuren. Op zonnige dagen heeft het verbranding van het blad tot gevolg. Het blad
is namelijk zachter dan normaal en de
verdamping wordt zo groot dat het blad
verbrandt.
Als nachtvorst wordt verwacht, is het verstandiger het plastic nog enkele dagen te
laten liggen. Plastic met gaatjes tot eind
mei, begin juni laten liggen, totdat de
bloemaar zichtbaar wordt. Spuit binnen
enkele dagen na het verwijderen van het
plastic met vuurbestrijdingsmiddelen.

Iris
Schermen

IJzergebrek bij Oriëntals.

Lelie
Vuurbestrijding
Door het gebruik van een waarschuwingssysteem is een gerichte aanpak van het
vuur mogelijk. Dit systeem geeft aan wanneer er een kans op infectie is. Op grond
daarvan komt er advies uit om wel of niet
te spuiten. Bij alle waarschuwingssystemen
moet de bespuiting vóór de infectie plaatsvinden. Wanneer een volgende bespuiting
nodig is, geeft het systeem dit ook aan. Dit
hangt echter ook samen met de keuze van
de middelen en de dosering. Een besparing
aan middelen is mogelijk gebleken.
Oriëntals
Spuit Oriëntals apart van de andere groepen lelies. Gebruik hier multisite’s als 1 kg
Solofol/Fytofol of Royalcap Fleur/Royal Malvin 80 WG per ha.

het oude blad op de grond overleeft. Om
herbesmetting uit oude gewasresten tegen
te gaan zijn in de praktijk goede resultaten
behaald door de grond af te dekken met
een dun laagje grond. Zorg daarom dat dit
gewas bij voorrang bespoten wordt wanneer er vochtig weer op komst is. Gebruik
in dit gewas regelmatig de sterkere vuurbestrijdingsmiddelen.
Opmerkingen:
Rudis en Folicur behoren tot dezelf de
groep (de triazolen). Wissel bijvoorbeeld
het gebruik van Folicur af met Flint.

Gladiool
Bestrijding bonenvlieg

Andere groepen lelies
Spuit deze groepen wekelijks met bijvoorbeeld 1 kg Royal Malvin 80 WG/Royalcap
Fleur of 1 kg Solofol + 0,25 kg Flint of 0,25
l Rudis of 0,35 l FireBlocker/Bombero of 0,3
l Luna Sensation per ha.
1 keer per seizoen mag u spuiten met 1,5
l Spirit/Phantom, 0,35 l Folicur SC, 0,55 kg
Folicur WG, 0,6 l Luna Experience, De doseringen zijn meer geschikt voor een strak
schema dan voor een waarschuwingssysteem. Flint en Rudis behoren tot de sterkere middelen. Spuit in Oriëntals geen
Rudis voor het koppen. Let op dat Solofol
en Malvin beperkingen hebben op het etiket (BBCH-code).

Soms komen de in mei buiten geplante
gladiolen voor een deel niet op. De made
van de bonenvlieg heeft dan het groeipunt
uitgehold of geheel weggevreten. Soms
is de made nog in het aangevreten groeipunt aanwezig. De bonenvlieg zet de eitjes
bij voldoende hoge temperatuur in pas
bewerkte losse grond af. De made voedt
zich vervolgens met het groeipunt. Om dit
te voorkomen moet de grond pas vlak voor
het planten worden bewerkt. Direct na het
planten moet de grond licht worden aangedrukt.
Tegen de vliegen kunnen pyrethroïden als
Decis en Sumicidin Super worden ingezet, maar eigenlijk zijn er geen chemische
opties die afdoende werken.

Tweedejaarsschubben
Tweedejaars schubben komen al vroeg
boven de grond. Door de vroege opkomst
is de kans op schade door nachtvorst groot.
De infectiedruk bij tweedejaarsschubben is
extra hoog, doordat de vuurschimmel op

Als het gewas 20 tot 25 cm hoog is moet
het plastic folie (zonder gaatjes) er zo langzamerhand vanaf. Laat het gewas ongeveer een week voor het verwijderen van
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Plastic verwijderen

Bij de late irisplantingen onder glas is de
klimaatbeheersing extra belangrijk. De
instraling kan de komende tijd zo sterk
zijn, dat er soms wat licht moet worden
weggenomen om de temperatuur in de kas
te beheersen. De ontwikkeling, maar vooral het afrijpen van de bloemen rondom de
oogst, gaat dan soms enorm snel en is bijna
niet bij te houden. Bij hoge temperaturen
en een zeer snelle ontwikkeling neemt de
lengte af. Sluit het scherm bij te veel zoninstraling. Als er geen scherm is, breng dan
op het kasdek een licht krijtscherm aan.
Dikwijls wordt er zogenaamd ‘gespetterd’.
Te zwaar schermen neemt te veel licht
weg en maakt het gewas zacht en mogelijk
gevoelig voor bloemknopverdroging.

Lelie
Bladvergeling door ijzergebrek
IJzergebrek heeft bij lelies tot gevolg dat
het hele blad vergeelt waarbij de bladnerven groen blijven en het bladmoes geel verkleurd. In perioden dat u weinig giet kunt
u ook de grond voor het planten met ijzer
bemesten.
Symptomen:
•het bladmoes wordt geel
• de nerven blijven groen
• de verkleuring doet zich vooral voor in de
toppen van de planten
• wanneer de koppen van de planten egaal
licht geel verkleuren is het stikstofgebrek.
Advies:
Pas zo snel mogelijk een snelwerkend ijzerchelaat EDDHA of DTPA toe. Hierbij gelden
de volgende maatregelen:
• Gebruik alleen EDDHA’s als ijzerchelaat
over het gewas wordt gespoten.
• Maak de grond vooraf vochtig.
• Geef bij lichte verkleuring 2-3 g/m².
• Geef bij zware verkleuring 5 g/m².
• Pas de middelen via de regenleiding toe.
• Beregen voor én na de toepassing na met
schoon water.
• Alleen bij donker weer of tegen de avond
toepassen.
Na ongeveer één week is resultaat te zien.
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Het gebruik van EDTA’s en DTPA’s, over het
gewas toegepast, kan soms tot schade leiden. Vooral bij Aziaten en LA’s. Als beregenen met ijzerchelaat niet mogelijk is, spuit
dan. Hierbij is de kans groot dat er vlekken van het ijzerchelaat op het blad achterblijven. Afspoelen helpt niet altijd om het
ijzerchelaat van het blad te krijgen.
IJzerchelaat in een laat stadium toegepast,
laat veelal roodbruine vlekken op de bloemen achter. Vooral bij Longif lorums kan
dit tot smerige bloemen leiden. Door toevoeging van een uitvloeier zijn residuen
van ijzer te verminderen.
Chelaten op basis van EDDHA zijn stabiel
binnen een brede range van pH 3,5 tot 9.
Voor DTPA’s is dit tussen een pH van 1,5
tot 6,5.

Plantdiepte
Ondiep planten van lelies heeft tot gevolg
dat de planten snel boven de grond staan
en later te kort blijven. Geef de lelies voldoende gelegenheid tot het vormen van
bovenwortels. Zorg ervoor dat er ten minste 6-8 cm grond op de bollen komt. Bij
machinaal planten van dikke bollen (boven
14) is dit vaak een probleem. Met de hand
planten is dan een oplossing. De bollen
worden ook wel met een klein ploegje ingeploegd. Afdekken met een laagje potgrond/
turf (afhankelijk van de pH van de grond)
is ook een mogelijkheid om de bollen voldoende bedekt te krijgen.

Gewasbescherming
Bestrijding graanopslag
Graanopslag is in deze periode van het jaar
in voorjaarsgewassen goed te bestrijden.
Graanplanten zijn het best te bestrijden
wanneer ze drie tot vijf bladeren hebben en
15 tot 20 cm hoog zijn. In een kleiner zal
het resultaat tegenvallen omdat de granen
en grassen het middel niet goed op kunnen
nemen.
De middelen Focus Plus, Centurion Plus,
Fusilade Max, en Pilot zijn geschikt voor
de bestrijding. Gebruik in tulpen uitsluitend Focus Plus, de andere middelen geven
gewasschade. Let op met Centurion Plus in
Zantedeschia, in dit gewas is fytotoxische
schade geconstateerd.
• S puit deze middelen in 250-300 liter
water per hectare met een middelgrove
druppel. Meng deze herbiciden niet met
andere onkruid-, vuur- en virusmiddelen
in verband met kans op gewasschade.
• Spuit bij zonnig en warm weer niet overdag maar in de namiddag of ’s avonds,
liefst op een vochtige grond bij een hoge
RV omdat het gewas dan vitaler is.
• Spuit niet op een pas beschadigd gewas,
bijvoorbeeld door hagel, vorst of stuiven.
Wacht enkele dagen totdat de wonden
droog zijn.

Adaptatie bodemherbiciden
Adaptatie is het vermogen van het bodemleven om middelen die op de bodem worden gespoten versneld af te breken. Normaal gaat de afbraak van een middel
redelijk constant, waardoor het middel
gedurende lange tijd werkt. Als adaptatie
optreedt, breekt het middel sneller af dan
normaal en gaat een groot deel van de werkingsduur verloren. Op sommige oude bollenpercelen is dit zo sterk dat het middel
maar enkele dagen werkt. Adaptatie treedt
voornamelijk op bij de bodemherbiciden
zoals bijvoorbeeld metamitron (o Goltix,
Bettix). Ook kruisadaptatie is mogelijk tussen deze middelen. Op gronden waar jaarlijks bollen geteeld worden is het belangrijk om middelen zo veel als mogelijk af te
wisselen met middelen uit andere groepen.
Op percelen waar adaptatie is opgetreden,
kan met Stomp, Wing P of Dual Gold worden gewerkt, in tulp ook met Spectrum, of
is het spuiten met contactherbiciden een
optie. Stomp, Wing P, Spectrum, Dual Gold
hebben een ander werkingsmechanisme
maar door veelvuldig gebruik zou ook bij
deze middelen wellicht adaptatie op kunnen treden. Let op: Dual Gold is niet toegelaten op zandgronden en in grondwaterbeschermingsgebieden.

kijk vooral op die plaatsen naar de beworteling.
De bodem kan in een bepaalde mate elektriciteit geleiden (EC), dit wordt uitgedrukt in
uitgedrukt in siemens per meter. Dit varieert
per bodemtype en ook binnen een perceel.
Een verdichting in de ondergrond van zandgronden is vaak vochtiger dan de omliggende
grond en heeft daardoor een hogere EC. Uit
onderzoek van Delphy, blijkt dat een diepere
EC-meting (0-90 cm min maaiveld) door bijvoorbeeld de Veris MSP3 bodemscanner interessant is om eventuele problemen in kaart
te brengen. Let op dat de Veris U3 en iScan
bodemscanner alleen meten binnen een
bereik van 0-60cm. De bouwvoor wordt per
jaar meerdere keren bewerkt waardoor deze
homogener is, terwijl de oorzaak van problemen vaak dieper in de grond zit. Problemen
met structuur, verdichtingen en waterschade worden vaak veroorzaakt in de zone net
onder de bouwvoor. Een verdichting is door
de grotere dichtheid van de grond meestal natter en blijft langer nat. De plek wordt
door grondbewerking onder te natte omstandigheden alleen maar groter. De bodemscanner spoort dergelijke plekken op, waarna de
grond gericht verbeterd kan worden.

Techniek
Gebruik frequentieregelaar

Bodem/Bemesting
Verdichte lagen
Verdichte lagen in de grond kunnen ontstaan door transport, grondbewerking en
oogstwerkzaamheden. Een verdichting in
de grond beperkt de bewortelingsdiepte, het
waterbergende vermogen en vermindert de
wateraf- en aanvoer. Deze zaken hinderen de
gewasgroei en maken de teelt kwetsbaarder.
Probeer ruim voorafgaande aan de teelt verdichte plekken op te sporen en te verbeteren.
Hiervoor zijn droge omstandigheden noodzakelijk. Na het rooien in de zomer zijn de
omstandigheden hiervoor vaak het gunstigst.
Schakel een bodemspecialist in wanneer de
verdichting op grotere diepte voorkomt dan
de gangbare bewerkingsdiepte. Besteed extra
aandacht aan die plaatsen op het land waar
water blijft staan, de gewassen een matige
stand hebben of achterblijven in de groei, en

Een frequentieregelaar heeft een bereik van
0 tot 50 Hz. De klimaatcomputer heeft een
bereik van 0 tot 100%. In veel gevallen is
de frequentieregelaar door de installateur
begrensd op 20 Hz. Hoe stelt u nu de klimaatcomputer in?
In dit voorbeeld moet de klimaatcomputer
ingesteld worden op 17%, als de ventilator
half toeren moet draaien. Het stroomverbruik neemt af met de 3e macht. Dit stroomvoordeel speelt ook al bij bijv. 45 Hz, waarbij
de luchtopbrengst minimaal afneemt. Hanteer het volgende stappenplan: na rooien 50
Hz, uitwendig droog 45 Hz, 4 weken na het
rooien 25 Hz. Daarbij moet 25 Hz ongeveer
overeenkomen met een luchtcirculatie van
250 m3 lucht per uur per m3 bollen.
Bij gebruik van gelijkstroomventilatoren
is ook een vergelijkbare energiebesparing
mogelijk.

Energiebesparing
t.o.v. 50 Hz

Bereik frequentie regelaar

Luchthoeveelheid ventilator Klimaatcomputer

50 Hz

20.000 m3/u

100%

40 Hz

16.000 m3/u

66%

45%

30 Hz

12.000 m /u

33%

75%

20 Hz*

8.000 m3/u

0%

90%

(10 Hz)

(4.000 m /u)

-

95%

(0 Hz)

(0 m /u)

-

3

3

3

*) Frequentieregelaar begrensd op 20 Hz door de installateur.
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