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Wiedeggen
Wiedeggen is een relatief snelle en effectieve manier om jonge onkruiden te bestrĳden, waarbĳ volvelds tot in de rĳ gewerkt
kan worden. Het succes van mechanische
onkruidbestrĳding is af hankelĳk van het
weer en de planning. Het is belangrĳk tĳdig te starten met wiedeggen en dit frequent te doen. Vaak hebben kiemende
onkruidzaden maar weinig beweging nodig
om de kieming te verstoren. Als te laat
wordt gestart zĳn de onkruiden te groot en
staan deze te vast waardoor ze niet worden
bestreden. Onder natte omstandigheden
valt de werking tegen. Het is dan belangrijk bij droog weer zo snel mogelijk weer
aan de slag te gaan en eventueel de bewerking korter achter elkaar te herhalen.

kunnen groot zĳn. Het is daarom belangrĳk te starten met virusvrĳe partĳen en te
telen op percelen die vrĳ zĳn van Trichodorus aaltjes, omdat deze aaltjes virus kunnen verspreiden. Zorg verder voor een goede onkruidbestrijding, omdat onkruiden
waardplant kunnen zĳn.

Gaillardia
Valse meeldauw
Let in Gaillardia op een aantasting van
valse meeldauw. De schimmel komt vooral voor als het gewas lang nat blĳft. Wees
dus alert dat er ’s morgens water wordt
gegeven zodat het gewas overdag snel kan
opdrogen. Als ’s avonds wordt water gegeven, blĳft het gewas lang nat gedurende de
nacht en nemen de problemen toe. Preventief kan worden gespoten met bĳvoorbeeld
Ranman Top of Axidor.
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Vaste planten algemeen

Vaste planten hebben voldoende voeding
nodig. Controleer de voedingstoestand in de
bodem door een monster te laten nemen.
Met name de hoeveelheid stikstof kan gedurende het seizoen flink wisselen. Gedurende de teelt kan stikstof beschikbaar komen
uit organische mest, compost of de vertering van een groenbemester. De mineralisatie is afhankelĳk van onder meer de temperatuur en het vochtgehalte. In een koud
voorjaar komt er minder stikstof beschikbaar dan in een warmer voorjaar. Met regen
kan stikstof uitspoelen. Een bodemcheck is
een snel grondonderzoek waarmee de hoeveelheid voor de plant beschikbare nutriënten wordt geanalyseerd.

Groenbemesters
Zorg voor een goede onkruidbestrĳding in
Tagetes. Voor de onkruidbestrĳding in Tagetes zijn Goltix en fenmedifam geschikt.
Voer de eerste bespuiting uit circa tien
dagen na opkomst als Tagetes het tweede
bladstadium heeft bereikt met 1 kg Goltix
en 1 à 2 l fenmedifam per ha. Spuit bĳ donker weer en een temperatuur beneden 20°C.
Herhaal de bespuiting na circa tien dagen
met een iets hogere dosering. Tegen grassen
in Tagetes kan bĳvoorbeeld Fusilade worden
gebruikt. In grasachtige groenbemesters als
Japanse Haver kan worden gespoten met
99 ml Primus of 1 l Primstar per hectare
tegen breedbladige onkruiden.

Tabaksratelvirus
Controleer vaste planten regelmatig op
virusaantasting en verwijder aangetaste planten. Naktuinbouw waarschuwt dat
keurmeesters bĳ keuringen het Tabaksratelvirus (TRV) steeds vaker aantreffen in
teeltmateriaal van vaste planten. De meeste visuele besmettingen komen voor in
Anemone, Astilbe, Dicentra, Hosta, pioen
en Phlox. De gevolgen van TRV voor export

Lavendula
Afzet en kwaliteit
In de praktijk zijn er dikwijls problemen
met de kwaliteit van zachtbladige vaste
planten zoals lavendel-in-pot. Deze planten zĳn extra gevoelig voor verdroging of
schimmels tijdens een lange transportfase. Om kwaliteitsproblemen te voorkomen
is het belangrĳk dat de planten voldoende
zĳn afgehard. Zorg verder dat de potkluit
goed vochtig en het gewas droog is als de
planten op karren worden gezet. Gebruik
geen dicht wikkelfolie om ophoping van
warmte en vocht te voorkomen.

Pioen
Slawortelboorder
In de teelt van pioenen is de slawortelboorder een lastige plaag. De vlinders vliegen in
mei-juni en augstus en strooien hun eitjes
over de planten. De witte larven leven in
de grond en vreten aan de wortels. Dit kan
uitval van planten veroorzaken. Bestrĳding
is mogelĳk zo’n drie weken na de start van
de vlucht van de vlinders met BotaniGard.
Dit is een schimmel op basis van Beauveria
bassiana, die in staat is in om de larven te
infecteren en te bestrĳden. Er is voldoende vocht en voldoende hoge temperatuur
nodig voor een goede werking. Spuit in de
regen of beregen na toepassing. Herhaal
de bespuiting na zeven tot tien dagen. Lees
voor gebruik het etiket.

Verbascum
Spint
Controleer Verbascum tijdig op spint. De
spintmĳten zĳn te vinden aan de onderzĳde van de bladeren. Het valt daarom niet
mee om ernstige spintaantastingen goed te
bestrĳden. Spuit bĳ een eerste aantasting
in open teelten met bĳvoorbeeld Vertimec
(abamectine) of Milbeknock. Herhaal de
bestrĳding na een week.
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VASTE PLANTEN – BOLLEN – KNOLLEN – BLOEMEN – ALGEMEEN
Lelie
Akkermunt
Akkermunt of pepermuntkruid komt voornamelijk voor op humusrijke dekzandgronden. Door de lange, ondergrondse uitlopers kunnen tijdens het groeiseizoen flinke
plekken ontstaan. Doelmatige bestrijding
is slechts uit te voeren in de braakliggende
periode voorafgaande aan de lelieteelt. Binnen de akkerbouwrotatie zijn vroegruimende gewassen, bijvoorbeeld graan, erwten of
bonen, het meest geschikt voor de bestrijding van akkermunt. Gebruik 2 l 2,4-D +
3,6 l MCPA per hectare. Houd op een goed
ontwikkeld onkruid een wachttijd aan van
acht weken voor de eerstvolgende grondbewerking plaatsvindt. Pas de bespuiting,
voor zover dat mogelijk is, pleksgewijs toe.
N.B. Ga nu al kijken waar de lelies in 2023
komen te staan en let onder meer op dit
hardnekkige onkruid.

Hyacint
Geelziekverspreiding door machines

aantasting door roet flink toe. Het is daarom beter kort voor het planten te sorteren.
Bollen die eerst voor de preparatie bestemd
waren, maar later toch te klein bleken te
zijn en bij het plantgoed zijn teruggezet,
zijn erg vatbaar voor roet. Grote bollen
lopen meer beschadigingen op door het
sorteren dan het andere plantgoed. Goed
terugdrogen met veel buitenlucht en weinig temperatuurverhoging direct na het
sorteren maakt de kans op roet kleiner. Dit
is ook nodig als de bollen die gesorteerd
zijn al goed droog waren. Droog de bollen
met veel buitenlucht, en warm deze lucht
enkele graden op. Hoge temperaturen geeft
roet meer kans. Probeer de bollen drie tot
vier dagen voor het sorteren (ook bij sorteren na de heetstook) af te koelen tot 20°C
en de temperatuur daarna drie tot vier
dagen zo laag mogelijk te houden, bij voorkeur onder 25°C. Met schone sorteerplaten is het aantal beschadigingen een stuk
kleiner en krijgt roet dus ook veel minder
kans. Ook verspreiding van geelziek komt
daardoor minder voor. Een goede reden dus
om de sorteerplaten regelmatig schoon te
maken. De elektronische bol van Delphy
geeft inzicht in de kritische punten van
de verwerkingslijn. Vooral de val in de kist
veroorzaakt veel beschadigingen.

Voorkom agressief snot

Machines kunnen gemakkelijk geelziek
verspreiden. Neem de volgende maatregelen om de verspreiding tegen te gaan.
• Verwijder de geelzieke bollen voor de oogst.
• Gebruik voor het aftrekken van het loof
de sleepbalk.
• Verwijder al het loof voor het rooien om
te voorkomen dat loof meegerooid wordt.
• Haksel geen loof van verdachte partijen
voor het rooien.
• Rooi bij regenachtig weer geen verdachte
partijen.
• Ver voer kuubkisten bij regen in een
dichte wagen.
• Stel de rooimachine zo in, dat de bollen
zo weinig mogelijk beschadigd worden.
• Beperk de valhoogte.
• Rooi eerst de gezonde partijen.
• Rooi zieke plekken apart.
• Verwerk gezonde en zieke bollen gescheiden.
• Maak de rooimachine schoon met de
stoomcleaner, zeker als zieke of verdachte partijen zijn gerooid.

Roet door beschadiging
Beschadigingen geven een grotere kans op
roet tijdens heetstook of preparatie. Vooral
door sorteren voor de heetstook neemt de

Agressief snot in hyacinten komt vaak
voor. Aangetaste bollen lopen in korte
tijd geheel leeg. De aantasting levert grote
financiële schade voor de teler op en vormt
een bedreiging voor de handel.
Een combinatie van beschadiging, vocht
en hoge temperatuur vormt het grootste
gevaar. Let daar bij het rooien, drogen en
verwerken op.
De teelt
• Besmet plantgoed geeft in de nateelt
meer kans op uitval.
• Strooi niet te veel stikstof, vooral niet op
het einde van het groeiseizoen. Volg voor
stikstof de NBS-adviezen.
• Beregen alleen vroeg in het seizoen en beregen niet bij hoge temperatuur.
Rooien
• Rooi op tijd. De best gegroeide bollen zijn
het gevoeligst. Rooi verdachte partijen extra vroeg.
• Spoelen vergroot de kans op verspreiding
van agressief snot.
• Laat de bollen niet natregenen tijdens
rooien en transport.
• Zet de bollen direct na het rooien voor de
droogwand.
• Droog snel (veel lucht) maar met zo min
mogelijke verhoging van de temperatuur.
Verwerken
• Verwerk de bollen pas als ze goed droog
zijn. Wacht bij een aantasting zo lang mogelijk met verwerken.

• Voorkom beschadiging van de bollen bij
het verwerken zo veel mogelijk. Haal
overbodige machines uit de lijn.
• Maak machines goed schoon voor een
nieuw partij wordt verwerkt.
• Verwerk de bollen niet bij hoge temperatuur (warmer dan 25°C). Verlaag de temperatuur van de bollen voor het verwerken zo veel mogelijk.
• Droog de bollen na elke verwerking na bij
een zo laag mogelijke temperatuur. Lever
de bollen pas af als ze goed droog zijn.
• Het ontsmetten van de bollen voor de heetstook tegen roet vergroot de kans op aantasting door Erwinia. Laat bij kans op aantasting door roet een roettoets uitvoeren.
• Sorteer plantgoed pas na de heetstook.
Verlaag de temperatuur voor het sorteren zo veel mogelijk.
• Plant de bollen zo snel mogelijk na het
sorteren.
• Bewaar de bollen tussen het sorteren en
planten bij een temperatuur onder de 20°C.
• Ontsmet de bollen vlak voor het planten. Door de middelen toe te dienen met
schuim wordt verspreiding van de bacterie binnen de partij voorkomen.
Vermeerdering
• Ga uit van gezonde partijen. Toets de partij op agressief snot.
• Aangetaste en verdachte bollen niet gebruiken.
• Messen regelmatig ontsmetten, in ieder
geval altijd na een verdachte of zieke bol.
• Bij hollen is de kans op doorsmeren met
het mesje veel kleiner dan bij snijden.
• Droog bij lage temperatuur met extra
veel lucht. Pas wel op voor Penicillium.

Tulp
Zuur
Zuur beperken is voor een groot gedeelte
een kwestie van drogen. Zorg voor voldoende droogcapaciteit. Vooral in jaren met een
hoge bodemtemperatuur is snel drogen erg
belangrijk omdat dan de infectiedruk vanuit
het veld erg hoog is. Zorg in elk geval dat de
bollen egaal en gelijkmatig drogen door bijvoorbeeld omstapelen of drogen op sloffen.
Zorg voor goed schoongemaakte ventilatieroosters en ventilatoren. Laat de bollen ook
na het drogen nooit zonder ventilatie en circulatie staan. Verder is het belangrijk de bollen vooral op tijd te rooien en beschadiging
zoveel mogelijk te voorkomen.

Spoelen en zuur
Spoel zure partijen alleen als het beslist
nodig is en zorg ervoor dat de bollen direct
aansluitend goed worden gedroogd. Laat
het spoelwater goed bezinken alvorens het
opnieuw te gebruiken. In de praktijk is een
bassin met een capaciteit van tien maal de
pompcapaciteit per uur, veelal voldoende.
Betere bezinking van slib en sporen is te
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teit en door bijvoorbeeld overloopschotten.
Eventueel kan met schoon water worden
nagespoeld. Bedenk daarbij dat een partij
met veel Fusarium-sporen daarna wel minder sporen heeft, maar nog steeds voldoende besmet is om in het zuur te lopen bij
onvoldoende droging. Ook dan moet dus
snel worden gedroogd.
Nadrogen na het pellen en tellen
Tijdens het pellen ontstaan kleine (onderhuidse) beschadigingen. Zet de bollen dus
niet direct in de bewaarcel maar eerst voor
de droogwand.

Voldoende verse lucht in de cel
Bij tulpen is luchtverversing belangrijk
om het ethyleengehalte in de cellucht laag
te houden. Verder mogen de bollen niet
teveel uitdrogen.
Bewaar tulpen tot september in een ruimte met voldoende ventilatie van verse lucht
(100 m³/m³ bollen/uur) en een goede luchtcirculatie (500 m³/m³ bollen/uur). Hanteer
vanaf september 60 m³/m³ bollen/uur (ventilatie) en 300 m³/m³ bollen/uur (circulatie).
De lucht moet langs de bollen kunnen stromen. Het gebruik van een ethyleenanalyser kan ervoor zorgen dat de waarden voor
ethyleen niet worden overschreden en dat
bespaard kan worden op de energie voor
koelen en verwarmen.
Bij gebruik van een ethyleenanalyser kunt
u de hoeveelheid ventilatie laten afhangen
van de concentratie ethyleen. Uit onderzoek komt naar voren dat een afstelling
van een maximum van 100 ppb een veilige grens is.
Bij gaasbakken of ander klein fust mag het
fust mag niet te vol zijn. Stapel niet hoger
dan ongeveer vijftig centimeter onder het
plafond. Langs de wanden van de cel moet
tien centimeter vrij blijven. Gebruik bij
bewaring in bakken aan weerszijden van de
afdeling hetzelfde fust. Stapel in koelcellen
niet hoger dan de onderkant van de verdamper. Houd het gangpad vrij en plaats
zeker geen stapels onder de ventilatoren.
Zure bollen
Zure tulpen produceren ethyleen. Ethyleen
kan schade geven. Deze schade kan bestaan
uit gommen, sterkere verklistering, kernrot, slechte wortelgroei en/of bloemverdroging. Zet partijen met zuur daarom nooit
in een cel waar ook gezonde bollen staan.
Zet ze op een plek waar u de tulpen veel
verse buitenlucht kunt geven. Pas wanneer
de zure bollen zijn uitgezocht en de partij
weer is teruggedroogd kunnen deze partijen weer bij de anderen in de cel. Regelmatige controle op zuur blijft nodig.

Plantgoedbewaring
Geef plantgoed de eerste vier tot zes weken
48

na het rooien 25-27°C, daarna 20°C tot 1
november en vanaf 1 november 17°C. Een
rustig af lopende reeks geeft ook goede
resultaten, bijvoorbeeld 25°C tot 15 augustus, dan twee tot vier weken 23°C-, 20°C tot
1 november en daarna 17°C. Uit onderzoek
blijkt dat een aflopende reeks vanaf 30°C
ook goed gaat. Als de bewaarcel is uitgerust met koeling kan de temperatuur na
het rooien op 20°C. Denk daarbij aan de
energiekosten, de kosten voor bewaring bij
20°C lopen snel op bij het zomerse weer dat
augustus kent. Zorg in de bewaring steeds
voor voldoende ventilatie.
Slechte verklistering
Het is beter om cultivars die slecht verklisteren een hogere voortemperatuur te
geven. Geef deze cultivars de eerste zes
tot acht weken na het rooien 30°C, daarna
tot 1 november 20°C en vanaf 1 november
17°C. De bedoeling van deze behandeling is
meer klisters te verkrijgen.

Fritillaria imperialis
Bolrot
Bolrot (Fusarium oxysporum) is de belangrijkste ziekte in Fritillaria. De bollen zijn
zeer gevoelig voor beschadigingen. Door
deze beschadigingen kan bolrot zich sterk
uitbreiden.
Preventie:
• Rooi de bollen zo voorzichtig mogelijk.
De rooi-raapmachine is een methode die
goed werkt.
• Maak het fijne plantgoed binnen 24 uur
na het rooien zandvrij, zodat het goed
kan drogen.
• Droog de bollen goed en snel. Bewaar de
bollen na het drogen bij 25 - 30°C.
Opmerking
Het is beslist nodig om voorzichtig te rooien en snel te drogen, omdat een ontsmetting niet voldoende is om een besmetting
te bestrijden. Over de ontsmetting meer
informatie in september.

Dahlia knollenteelt
Trips

Tot aan de eerste keer maaien kan trips
veel groeiremming veroorzaken. Controleer de groeischeuten vanaf half juni regel-

matig op trips. Spuit bij een aantasting met
onder andere Sivanto Prime, NeemAzal,
Gazelle/Antilop of Vertimec Gold/Abamectine. Voeg een suikeroplossing toe om de
trips actief te maken. In de afgelopen jaren
zijn positieve ervaringen opgedaan met het
biologische middel Flipper. Flipper is een
perspectiefvolle tripsbestrijder, maar doe
eerst praktijkervaring op.

Gladiool
Tripsbestrijding (buitenteelt)
Controleer het gewas regelmatig op een
eventuele tripsaantasting. Ophangen van
enkele blauwe signaalplaten kan meer
inzicht geven of er trips aanwezig is. Spuit
voorbehoedend twee keer bij het derde of
vierde blad met een tussenpoos van één
week met: 2,3 gram Gazelle/WOPRO Luisweg of 2 ml Tracer of 5 ml Sivanto Prime
of 5 ml Vertimec Gold of Abamectine of 25
ml NeemAzal + 3 ml Decis of 4 ml Sumicidin per 100 m2.
Herhaal vervolgens de bespuitingen regelmatig. Suikeroplossingen als Attracker versterken de werking van de middelen. Spuit
tegen de avond, de trips zit overdag diep in
het gewas verscholen. Wissel de verschillende middelen af. Voer de laatste bespuiting twee weken voor de bloei uit.
Opmerking:
Pyrethroïden hebben ook enige werking
op trips. Het valt niet mee om een al met
trips aangetast gewas met Vertimec Gold of
Gazelle en dergelijke weer vrij te krijgen.
Vooral bij warm weer is het aan te bevelen
om vaker als drie maal preventief te spuiten.
Vertimec en Gazelle en dergelijke kunnen
gemengd met de vuurbestrijding mee gespoten worden.

Tulp
Tulpengalmijt
In de loop van het bewaarseizoen kan men
bollen aantreffen waarvan de buitenste
bolrok rood of mat-crèmegeel is verkleurd.
De besmetting van de partij kan zijn ontstaan door:
• galmijten die de periode op het veld hebben overleefd;
• herbesmetting vanuit eitjes die in de
schuur of in het fust zijn achtergebleven.
Afgebroeide bollen, aankoop van bollen of
gebruik van vreemd fust kunnen een bron
van infectie zijn.
Bestrijding van tulpengalmijt op het veld
kan door gewasbespuiting met spirotetramat (Movento of Batavia). Als u bang bent
dat er toch nog aantasting is door mijten in
de partij kunt u denken aan een warmtebehandeling om de tulpengalmijten te doden
of een dompel- of schuimbehandeling met
Vertimec Gold en Apollo.
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Ethyleen
Zure tulpen en verbrandingsmotoren (bijv.
aggregaat) zijn belangrijke bronnen van
ethyleen. Diesel-, benzine- en LPG-motoren produceren aanzienlijke hoeveelheden
van dit gas. Gebruik ze daarom niet in de
schuur. We meten dat door vrachtwagens
of trekkers die buiten bij de luchtinlaat aan
het laden of lossen zijn, het ethyleengehalte in de cel snel op kan lopen. Gasgestookte
directe heaters zijn, als gestookt wordt op
propaan, een grote bron van ethyleen. Vermijdt het gebruik van dergelijke heaters in
de bewaring. Alle rottende materialen kunnen ook een bron van ethyleen zijn. Ook
een weg met veel verkeer kan zorgen voor
een verhoogde concentratie ethyleen in de
bewaarcel. Ethyleen kan tot gevolg hebben
dat in tulpen de volgende afwijkingen kunnen ontstaan: gommen, kernrot, bloemverdroging en -misvorming, remming van
de wortelgroei, mager gewas, uitlopende
okselknoppen en meer verklistering. Deze
schade door ethyleen zal zich in sommige
gevallen pas openbaren tijdens de broeierij of teelt.

Narcis
Bolmaat en kwaliteit
Let bij de te gebruiken bolmaat op de volgende punten:
• Gebruik vooral voor bloei in november en
december grote bollen. Deze geven een
veel betere gewas- en bloemkwaliteit dan
kleinere bollen. De bloemen van kleine
spanen en kleine ronde bollen kunnen
zelfs verdrogen. De voorkeur voor dit
bloeitijdstip gaat daarom uit naar leverbare bollen.
• Ronde bollen zijn geschikt voor broei na
Kerstmis. Door het grotere aantal bloemen per kilogram bollen ontstaat een voller gewas dat sneller strijkt.

Behandeling Tête-à-Tête voor vroegste broei
Bollen bestemd voor de vroegste broei moeten niet té warm bewaard worden. Dit vertraagt de ontwikkeling. Het is wel belangrijk om goed (na) te drogen en genoeg
warmteweken te geven voor de bloemaanleg. Advies: droog enkele dagen bij 23°C,
daarna één week 30°C, gevolgd door zes
weken 25°C en twee weken 20°C tot het
koelen. Koelen vanaf 1 oktober geeft een
betere kwaliteit (meer bloemstelen per
bol).

Lelie
Stikstofgebrek
Vooral tijdens de zomer, wanneer de lelies
flink water krijgen, kan er stikstofgebrek
optreden. Dit voor de plant zo belangrijke
element spoelt gemakkelijk uit. Het gewas
wordt dan geel-lichtgroen van kleur en de
groei neemt af. Veelal treedt dit beeld plaatselijk op. Voer een bijbemesting uit met een

ring van kist naar kist te voorkomen. Op
het besmette veld is een goede onkruidbestrijding noodzakelijk, zodat het stengelaaltje zich niet op onkruiden kan vermeerderen. Pas op voor aaltjesverspreiding met
het lekwater van bolontsmetting, spoelen
of voorweken. U kunt aaltjes meenemen
die met schoenen of banden worden verspreid.

snelwerkende stikstofmeststof; bijvoorbeeld
kalk- of kalisalpeter. Spoel het gewas even
na, om verbranding te voorkomen. Het is
ook verstandig om tijdens het zomerseizoen eens een bijmestmonster te laten steken. Bepaal aan de hand van de uitslag of er
wel of niet moet worden bijbemest. Zonodig kan tijdig worden ingegrepen om zo
door middel van bijbemesting een zo groen
mogelijk leliegewas af te leveren.

Botrytisbestrijding buitenteelt
De kans op een aantasting van Botrytis
(vuur) is altijd aanwezig, ook in de zomer.
Bij droog en warm weer zijn geen problemen te verwachten, maar bij vochtige omstandigheden is het oppassen. Toch
hoeft vuur geen probleem te zijn, als op
het volgende wordt gelet:
• Beregen niet bij stil en/of vochtig weer.
• Zorg dat het gewas ‘s avonds weer droog is.
• Begin met beregenen nadat het gewas
eerst goed opgedroogd is geweest.
• Spuit voorbehoedend enkele keren met
bijvoorbeeld 9 ml Alibi Flora of 5 ml Collis of 8 gr Switch per are. Spuit de eerste
keer als het gewas nog niet helemaal is
dichtgegroeid, zodat ook de onderste bladeren goed bedekt raken met middel.
• Gebruik zoveel mogelijk vloeibare formuleringen om zichtbare residuen tegen te gaan.

Gewasbescherming
Bedrijfshygiëne en stengelaaltjes
Neem maatregelen om te voorkomen dat
stengelaaltjes zich verspreiden. Niet altijd
zijn besmettingen herkenbaar. Een besmetting kan sluimerend aanwezig zijn. Versleep geen grond van besmette percelen.
Maak machines schoon wanneer van perceel wordt gewisseld. Rooi verdachte partijen met behulp van een rooimachine uitgerust met bollenkneuzer om geen opslag
achter te laten. Wanneer van een aantasting sprake is, inundeer dan de grond
minimaal twaalf weken (met toestemming van de BKD). Geef aangetaste partijen een warmwaterbehandeling. Reinig het
fust, machines en cellen. Bij spoelen en
ontsmetten verspreiden aaltjes zich naar
andere partijen. Spoel een verdachte partij
in ieder geval als laatste. Bij gangbaar dompelen kan Velum Prime worden toegepast
om aaltjes in het bad te bestrijden, of men
maakt gebruik van schuimen om versme-

Aandachtspunten:
• Houd een registratie bij van welke partijen op welk perceel hebben gestaan om
problemen te kunnen achterhalen.
• Zet een kneuzer in op de rooimachine.
• Zet aankooppartijen apart op een perceel.
• Houd rekening met de keuze van groenbemesters.
• Denk om de vruchtwisseling, probeer
ook stengelaaltje-ongevoelige gewassen
in het teeltplan op te nemen en/of inundatie. (Raadpleeg voor het aaltjesschema:
https://www.best4soil.eu/)
• Bestrijd onkruiden, deze kunnen waardplant zijn voor het stengelaaltje.
• Indien mogelijk een cultuurkook geven.
• Zorg voor een goede bedrijfshygiëne, zoals reiniging fust en schoonmaken van de
schuur / cellen.

Bodem/Bemesting
Bodemleven in ontsmette grond
Kwekers ontsmetten of inunderen de grond
om ziekteverwekkers te doden. Het ‘goede’ bodemleven, de antagonisten, wordt
hierbij ook in bepaalde mate gedood. Hierdoor kunnen ziekteverwekkers zich extra
snel ontwikkelen na een herbesmetting
van de grond. Snel herstel van het bodemleven is noodzakelijk, vóór het planten van
een nieuw gewas. In het verleden gebruikte
men vaak oude koemest voor dit doel. Een
alternatief voor oude koemest is uitgerijpte
compost of gecomposteerde potstalmest. Dit
zijn organische mestsoorten die goed verteerd zijn en daardoor nauwelijks broeien.

Techniek
Zonne-energie
Het plaatsen van zonnepanelen kan
momenteel een interessante investering
zijn, indien optimaal gebruik kan worden
gemaakt van de SDE++-subsidie voor grootverbruikers (bedrijven met een aansluiting
groter dan driemaal 80 ampère). Onder de
meeste gunstige omstandigheden kan voor
een bedrijf de investering binnen een redelijke termijn worden terugverdiend. Bij een
lager energieverbruik worden de (variabele)
kWh kosten in verband met de energiebelastingschijven hoger en wordt een investering in zonnepanelen interessanter. De
zonnepanelen worden elk jaar goedkoper
en het rendement wordt steeds hoger. Voor
ieder bedrijf is een aparte berekening nodig
om te bezien of een investering in zonnepa17 juni 2022
nelen voordelig is.
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