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Vaste planten algemeen
Knolcyperus
Kijk in de vollegrond uit voor knolcyperus. Knolcyperus is een plant die behoort
tot de cypergrassenfamilie. De plant wordt
beschouwd als een hardnekkig onkruid
dat moeilijk te bestrijden is en bovendien
extreem snel vermeerdert. Ieder jaar worden
er nieuwe percelen met knolcyperus geconstateerd. Knolcyperus lĳkt sterk op zeebies,
maar is te onderscheiden. Knolcyperus is herkenbaar aan het roze ‘voetje’ en aan de zĳdelings groeiende witte wortelstokken. De
bladeren van de knolcyperusplant groeien
vanuit de basis en lopen spits toe. Ze bladeren hebben geen vertakkingen. Zeebies vormt
stengels met bladeren en de bladpunten zĳn
vergroeid. De wortels van zeebies zĳn niet wit
maar houtachtig en bruin van kleur.
Om de vermeerdering en verspreiding van
knolcyperus te voorkomen zĳn voor telers
verbodsbepalingen, maatregelen en (overige) verplichtingen opgenomen in de regeling Plantgezondheid. De controle op de
naleving ervan wordt uitgevoerd door NAK,
Naktuinbouw en de BKD in opdracht van de
NVWA. Lees voor meer informatie de leaflet
Knolcyperus; die is te vinden op internet.
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Let bĳ de huur van land ook op lastige wortelonkruiden als heermoes. Heermoes is
een plant uit de paardenstaartenfamilie
(Equisetaceae) en wordt ook ‘akkerpaardenstaart’, ‘kattenstaart’ of ‘unjer’ genoemd.
Hoewel voor heermoes geen wettelijke
maatregelen gelden, wil je dit onkruid
niet op je perceel want heermoes is lastig
te bestrijden. De wortelstokken groeien
meters diep de grond in en vertakken zich
daarnaast sterk. Ze breken gemakkelĳk en
bĳ schoffelen of grondbewerking worden
de wortelstokken tot kleine wortelstokjes gebroken die opnieuw zullen uitlopen.
Pleksgewĳze bestrĳding op onbeteeld terrein is mogelĳk met MCPA.

Bemestingsmonster
Laat bĳ vaste planten in pot regelmatig een
bemestingsmonster nemen om inzicht te
krĳgen in het voedingsniveau. Kĳk daarbĳ
niet alleen naar de absolute cĳfers van de
voedingselementen, maar ook naar de verhoudingen. Als bĳvoorbeeld kali hoog is,
moet ook magnesium in verhouding wat
hoger zĳn, anders wordt dit element door
antagonisme moeilĳker opgenomen.
Let op: na regen is dikwĳls de EC laag (minder
dan 0,3). Meet u zelf een lage EC dan is het
weinig zinvol een analyse te laten uitvoeren
omdat dan alle voedingselementen laag zĳn.

Carex
Anjerbladroller
In Carex, Liriope en andere vaste planten
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logische bestrĳding van rupsen is mogelĳk
met een middel op basis van de bacterie
Bacillus thuringiensis zoals DiPel, CoStar,
Turex of Xentari. Verder kan worden
gespoten met Decis, Karate Zeon (buiten),
Mainspring (kas) of Verismo (kas). Belangrĳk is wel dat er tĳdig wordt gespoten. De
werking is beter naarmate de rupsen jong
zĳn. Oudere bladrollers zitten tussen het
blad en zĳn moeilĳker te bestrĳden.

Phlox

Heermoes

TULP

met wat stugger blad wordt steeds vaker
anjerbladroller waargenomen. Bladrollers
zijn kleine groene of lichtbruine rupsen
die zich tussen het blad inspinnen. Bĳ aanraking maken ze kronkelende bewegingen.
De vlindertjes van anjerbladroller kun je
overdag zien vliegen. Ze zĳn circa 12 mm
groot en hebben oranjebruine vleugels. Bio-

Topmijt
Controleer Phlox panniculata op topmĳten.
Door het zuigen aan de jonge groeipunten
ontstaat misvorming van de groeipunten
en blad en een lichte bruinverkleuring. Het
afmaaien van de aangetaste groeipunten
neemt de aantasting voor een groot gedeelte weg. Voor een bestrijding is ook een
bespuiting met Vertimec of Milbeknock
nodig. Voeg een uitvloeier toe om dieper in
de groeipunten te komen.

Salvia
Spint
Contoleer Salvia op spint. De mijten zitten aan de onderkant van het blad en kunnen zich met warm weer snel vermeerderen. Biologische bestrĳding is mogelĳk met
behulp van roofmĳten. Er kan ook worden
gespoten met middelen als Scelta of Floramite. Deze zĳn redelĳk veilig voor natuurlĳke vĳanden. Hierdoor worden natuurlĳke vĳanden, die buiten spontaan kunnen
voorkomen, gespaard terwĳl de spint wel
wordt bestreden.

Siergrassen
Onkruid
Onkruid in siergrassen als Miscanthus, Pennisetum en Panicum kan worden gespoten
met U 46 MCPA (7737 N). Dit is een groeistofachtige bladherbicide en heeft een toelating voor onkruidbestrĳding in siergrassen. Het middel mag maximaal 1 keer per
12 maanden worden toegepast in een maxi-
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male dosering van 1,5 l/ha. Om het grondwater te beschermen mag dit product niet
worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden. Let op dat onder meer Carex en Liriope niet tot de grassenfamilie
behoren en gevoelig zijn. Groeistoffen werken het beste als wordt gespoten bij groeizaam weer, met andere woorden onder
bewolkte, groeizame omstandigheden en
niet bij felle zonneschijn. Niet alle onkruiden zijn even gevoelig voor MCPA. De werking op bijvoorbeeld nachtschade, kamille
en varkensgras valt tegen. Raadpleeg voor
gebruik het etiket.

Lelie
Vuurbestrijding
Door het gebruik van het waarschuwingssysteem de VuurInfo lelie is een gerichte
aanpak van het vuur goed mogelijk. Dit
systeem geeft aan wanneer er een kans
op infectie is. Op grond daarvan komt er
advies om wel of niet te spuiten. Bij alle
waarschuwingssystemen moet de bespuiting vóór de infectie plaats vinden. Een
bespuiting is afhankelijk van de weersomstandigheden vijf tot zeven dagen werkzaam. Wanneer een volgende bespuiting
nodig is, geeft het systeem ook aan. Dit
hangt echter ook samen met de keuze van
de middelen en de dosering. Een besparing
aan middelen is mogelijk gebleken.
Zeven dagen bescherming bieden de volgende middelen (dosering per hectare):
• 0,25 kg Flint
• 0,3 l Luna Sensation
• 1,5 l Spirit/Phantom (mag maar één keer
per seizoen)
• 0,25 l Rudis
• 0,35 l Frupica/Fireblocker/Bombero
• 0,6 l Luna Experience
Voeg aan Flint en Rudis en dergelijke 1,0
kg Solofol/Fytofol of Royalcap Fleur/Royal
Malvin toe. Oriëntals en OT hybriden zijn
minder vuurgevoelig. Spuit deze groepen
lelies vanaf begin augustus alleen nog met
0,3 liter Luna Sensation per hectare.

Bestrijding wortelonkruiden

bijvoorbeeld een 2% oplossing Roundup
Ultimate. Hogere doseringen kunnen door
wortelcontact tot schade leiden.
Planten die licht bespoten zijn met Roundup leveren bollen waaruit in de broeierij
miezerige, gele of witte planten komen.

Hyacint
Pythium wortelrot
Pas een ruime vruchtwisseling toe om een
aantasting door Pythium (wortelrot) te
voorkomen of te beperken. Wissel daarbij
gevoelige cultivars zoals ‘Pink Pearl’-sports
en ‘Jan Bos’-sports af met minder gevoelige cultivars. Met een goede bodemstructuur en ontwatering krijgt Pythium minder kans. Een rijk bodemleven geeft de
Pythium-schimmel minder kans om uit te
groeien. Een grondontsmetting enige jaren
eerder uitgevoerd heeft een goed effect,
mits gevolgd door een minder Pythiumgevoelig gewas.
Grondbehandeling
De dosering van Ridomil Gold is 1,25 liter
per ha in een oplossing van circa 700 liter
water per ha. Het middel is mengbaar met
Rizolex. Niet meer oplossing maken, dan
dezelfde dag gebruikt wordt en de oplossing in beweging houden. De werking van
Ridomil Gold geeft wisselende resultaten.
Amistar heeft ook een nevenwerking op
Pythium.

Narcis
Bewaren
Bewaar de narcissen goed droog bij een
temperatuur van 20°C. Bij een hogere
bewaartemperatuur wordt bolrot eerder
zichtbaar. Bewaar zieke partijen daarom
wat warmer, zodat de zieke bollen snel
zichtbaar worden en uit de partij verwijderd kunnen worden. Bij bewaring van de
narcissen in palletkisten is 500 m³ circulatie per uur per m³ bollen nodig. Zijn de
narcissen goed droog, dan is ongeveer tien
minuten circulatie per half uur voldoende.
Indien toerenregeling mogelijk is, ga dan
terug naar 250 m³ circulatie per uur per
m³. Bewaar Botrytis- en Penicilliumgevoelige cultivars zoals ‘Tête-à-Tête’ bij 25°C.

Tulp
Schoon plantgoed

Akkerkers, in de praktijk bekend als kiek,
en andere wortelonkruiden, zoals akkermunt, zijn tijdens de teelt lastig te bestrijden. Volveldsbespuitingen zijn niet mogelijk. Behandel de onkruiden pleksgewijs
met behulp van een bulbkiller. Gebruik

Schoon tulpenplantgoed heeft voordelen:
• Het sorteren van het plantgoed gaat beter.
• Het is gemakkelijker na te zoeken.
• Er blijven minder ziekten en plagen zoals
galmijt, Pythium of Rhizoctonia achter.
• Er is een betere luchtbeweging tussen de
bollen mogelijk.
• Voor de bolontsmetting is minder middel
nodig terwijl het ontsmettingsbad schoner blijft.
• Bij schuimen is de schuimverdeling in de
kist beter.

• Bij het planten is de verdeling regelmatiger.
Om van de genoemde voordelen gebruik
te maken, moet ook het grove plantgoed
(zift 8/op) worden geschoond. Vroeg sorteren geeft minder beschadiging dan laat sorteren. Verwerk uit het oogpunt van zuur
plantgoed zo weinig mogelijk en probeer
handelingen zoveel mogelijk te combineren.

Gladiool
Onkruidbestrijding met MCPA
In een gewas gladiolen zijn wortelonkruiden tijdens het groeiseizoen vaak een probleem. Ook zijn andere onkruiden, zoals
melde, erg hardnekkig en biedt het LDS
soms onvoldoende uitkomst. Met MCPA
worden goede resultaten bereikt.
Werking MCPA:
• Opname vindt via het blad plaats.
• Bij veel neerslag kort na toepassing is inspoelen van MCPA mogelijk. Hierdoor is
opname via de wortels mogelijk. Dit leidt
tot misvorming van de wortels en kralen,
waardoor de pelbaarheid achteruit gaat.
• Gevoelig zijn diverse wortelonkruiden en
zaadonkruiden, vooral melde;
• Ongevoelig zijn kweek en andere grassen.
Enkele aandachtspunten:
• Toepassen tijdens groeizaam weer.
• De dosering voor pitten is 1,5 liter U46
MCPA per ha (niet voor eind juli toepassen in verband met opbrengstderving).
• Hoe kleiner de opgeplante maat is, hoe
voorzichtiger men moet zijn met het toepassen van MCPA.
• Niet combineren met andere gewasbeschermingsmiddelen;
• Tussen de bespuitingen een wachtperiode
van enkele dagen aanhouden.

Bloemen koppen
Begin bij machinaal koppen met koppen
zodra de eerste bloemen kleuren. Als er te
veel bloemen bloeien voor het koppen is de
kans op beschadiging (Botrytis) groter en
begint de knolgroei later. Uit een kopproef
bleek dat bij op tijd beginnen het knolgewicht 20% hoger is dan wanneer de aren
volop in bloei zijn. Bij het machinaal koppen is maaien’ de meest gebruikte methode. Zorg er bij het maaien voor dat het blad
en de bloemen in het pad vallen. Snijd het
blad recht af en vooral niet rafelig. Gebruik
daarom een scherp mes en pas de rijsnelheid aan. Houd als maaihoogte de onderste bloem aan. Drie tot vier keer maaien is
meestal voldoende.
Opmerkingen
• Voer tijdens of direct na het koppen preventief een vuurbestrijding uit.
• Voorkom vernielen van gladiolen door:
• aanbrengen van wielbeschermers
• rij met de vleug mee. Het is beter in blok15 juli 2022
ken rond te rijden.
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Kartelblad

Iris
Stinkend zachtrot
In de komende periode worden er veel bollen onder glas geplant. Een van de grootste
problemen van het planten bij hoge temperaturen is het optreden van ‘stinkend
zachtrot’. Deze ziekte wordt veroorzaakt
door de bacterie Erwinia die zich bij warm
weer onder vochtige omstandigheden snel
verspreidt.
Bestrijding:
Plant geen bollen op het heetst van de dag
(bij voorkeur ‘s avonds). Breng eventueel
een krijtscherm aan of trek het scherm
dicht. Geef de bollen direct na het planten
goed water. Stel de volgende gift zo lang
mogelijk uit. Als beregening noodzakelijk
is, doe dit dan bij sneldrogend weer, bij
voorkeur ’s morgens.

Het tabaksratelvirus veroorzaakt kartelblad.
Vrijlevende aaltjes (Trichodoriden) brengen
het virus over. Deze aaltjes komen voor op
zandgronden en lichte zavelgronden.
Eerstejaarssymptomen:
• De planten blijven pleksgewijs achter.
• Het wortelgestel in een dergelijke plek is
slecht ontwikkeld.
• Van enkele of meerdere planten zijn de
bladranden gezaagd (kartelblad). In een
dergelijke plek hebben echter lang niet
alle planten kartelbladsymptomen. Bij
kralenteelt zijn kartelbladplanten vaak
helemaal niet te vinden.
Tweedejaarssymptomen:
• Typische kartelbladplanten groeien verspreid op het veld.
• De wortels zijn goed ontwikkeld.
• De ziekte is met het plantgoed meegekomen.
Het is nu een goed tijdstip om te selecteren.
Bij eerstejaarsaantasting moet de hele achterblijvende plek worden verwijderd. Bij de
tweedejaarssymptomen moeten alle planten met kartelbladsymptomen worden verwijderd. Selectie is vooral van belang voor
de afzet van gezonde leverbaar of plantgoed
zonder ratelvirus, zeker voor Japan.

Droogrot
Droogrot is de ergste ziekte in de gladiolenteelt. Als de grond eenmaal is besmet
met droogrot, is de grond ongeschikt voor
de gladiolenteelt. Zorg daarom dat de
beschikbare gronden zo schoon mogelijk
blijven. De gladiolen worden, te beginnen
bij de buitenste bladeren, geel en de knol
en trekwortels zijn donkerbruin van kleur.
Op de stengel vlak boven de knol en ook
op de wortels zitten ontelbare kleine zwarte sclerotiën. Een bestrijding is na constatering op het veld niet goed mogelijk.
48

Aanvullende maatregelen zijn:
• Werk geen loof van de voorteelt in de
grond.
• Beschadig de wortelkrans bij het planten
zo min mogelijk.
• Plant niet te dik en lucht de kas goed.
• Zet bij slecht drogend weer een circulatieventilator aan.
• Bewaar de bollen bij 2°C (in de koelcel), als
er niet direct kan worden geplant.
• Slootwater kan besmet zijn.
• Ontsmet en plant op dezelfde dag.

Tulp
Tussentemperatuur broeierij
Als tulpen direct na het bereiken van stadium G de koeling in gaan, leidt dit tot bloemverdroging. De meeste cultivars die geschikt
zijn voor de vroegste bloei hebben eerst nog
één of twee weken 20°C (tussentemperatuur) nodig. Als tulpen meer tussentemperatuur hebben gehad is de kans op bloemverdroging kleiner. Kleinere bollen hebben
meer tussentemperatuur nodig. Geef zift
11/12 minstens één week extra tussentemperatuur en zift 10/11 minimaal twee tot
drie weken extra. Voor cultivars met platte bollen is nog een extra week tussentemperatuur voor de 10-11 aan te bevelen. Als
er meerdere keren gesneden en beoordeeld
wordt is de snelheid van ontwikkeling van
de bloem na te gaan. Verloopt deze ontwikkeling traag, geeft dan extra tussentemperatuur, bijvoorbeeld één week extra.

Gepelde tulpen planten?
Leverbare bollen bestemd voor de eigen
broeierij zijn niet altijd goed gepeld. Dergelijke bollen kunnen schimmels in oude
wortel- en huidresten meenemen. De voorkeur gaat uit naar gepelde bollen. Voor partijen waar veel zuur in voorkomt, is niet
pellen een optie. Niet-gepelde partijen
bevatten vaak minder zuur. Bij de teelt op
water zorgen niet-gepelde bollen niet echt

voor grote problemen. Wel is het zo dat de
maatverschillen van de bollen als gevolg
van niet-pellen toenemen. Houdt hier met
name rekening mee bij zift 10/11 of beter
gezegd: sorteer op plaat 10,5.

Keuze perceel
De perceelskeuze voor de bollenteelt voor
het volgende seizoen blijft lastig. Vooral
na veel regen is een oriëntatie zinvol. Door
kuilen te graven in het perceel krijgt u een
goede indruk over:
• het gehalte aan humus en lutum (afslibbaar) in de bovengrond;
• de dikte van de beteelbare laag;
• het wel of niet aanwezig zijn van verdichte lagen;
• de structuur van de ondergrond (poriën,
wortels).
Beoordeel de bodemgeschiktheid van het
perceel ook door informatie te verzamelen
over de werking van de drains, de peilbeheersing, de vlakligging van het perceel, de
beregeningsmogelijkheden, de voorvrucht
en de teeltverboden en voorschriften. Niet
alleen grondslag en structuur zijn belangrijk, maar ook de gewassen op de omringende percelen met betrekking tot de
gewenste slootwaterstand.
Controleer of voldoende aanvoer van (goed)
water mogelijk is.

Lelie
Lelies op bakken
Telers zetten om verschillende redenen
lelies op bakken. Door voortrekken zijn
meer teelten per jaar mogelijk dan bij de
teelt in de vollegrond. De teelt is niet meer

af hankelijk van de grondsoort en bodemziekten spelen een minder belangrijke
rol. De lelies worden in plastic kisten van
40 x 60 cm geplant. De voorkeur gaat uit
naar het plaatsen van bakken op de grond,
waardoor doorwortelen mogelijk is. De
bodem van de kisten moet dan voldoende grote openingen hebben. Zorg er voor
dat de ondergrond niet wordt verdicht
zodat het overtollige water weg kan. Vocht
onder de kisten kan leiden tot uitval door
Phytophthora en Stengelfusarium. Plant
de bollen in 2 cm potgrond op de bodem
van de kist. Dek de bollen met minimaal 6
cm potgrond af. De plantdichtheid is gelijk
aan de teelt in de vollegrond. Om kisten
en substraat te besparen kunnen de kisten
ook wat verder uit elkaar geplaatst wor-

15 juli 2022

15 juli 2022
046-49 Teelttips 123.indd 48

07-07-2022 17:03

VASTE PLANTEN – BOLLEN – KNOLLEN – BLOEMEN – ALGEMEEN
den. Pas de plantdichtheid in de kisten aan.
Zorg voor een goed vochtige grond. Hergebruik van de potgrond is mogelijk. Meermalig gebruik van dezelfde potgrond leidt
tot wat minder groot blad en kortere lelies.
Lelies kunnen op een willekeurig tijdstip
op bakken worden geplant en bewaard bij
0 tot 2°C. De bollen worden veelal twee tot
drie weken bij 10-13°C in een cel voorgetrokken. De trekduur in de kas neemt dan
af met tien tot veertien dagen.
Door de potgrond na een teelt te stomen,
blijft deze ziektevrij en goed te hergebruiken.
Bij de teelt in kisten komt Phytophthora
ook voor. De praktijk spuit voor het neerzetten van de kisten, bijvoorbeeld met 20
ml Ridomil Gold per 100 m². Bij een aantasting door Pythium aangieten met 0,05%
Paraat, 50-100 ml Proplant inregenen per
100 m2. Consequent gebruik van Ridomil
Gold kan tot resistentie van de schimmel
leiden.

Planten bij hoge temperatuur
Let in de zomer op de volgende punten bij
het planten:
• Houd de grondtemperatuur zo laag mogelijk, liefst beneden 17°C.
• Lucht de kas ruim van tevoren.
• Scherm de kas om instraling te voorkomen.
• Stel bij een hoge bodemtemperatuur het
planten enkele dagen uit.
• Bewaar al ontdooide bollen bij 5°C; let op
spruitvorming!
• Voer vlak voor het planten eventueel een
Pythium- en/of Rhizoctonia-bestrijding uit.
• Plant bij warm weer alleen in de morgen.
• Plant niet in droge grond, beregen de
grond enkele dagen voor het planten.
• Plant de bollen direct (uit de kist) omdat
uitdroging zeer snel plaatsvindt.
• Plant voldoende diep (circa 6-8 cm grond
op de bol).
• Beregen flink direct na het planten (een
paar keer), zodat grond, bollen en wortels
goed aaneensluiten.
• Houd de grond de eerste weken na het
planten goed vochtig.
• Voorkom een overmaat aan water om
een aantasting door Phytophthora en
Pythium tegen te gaan.
• Bij hoge temperaturen neemt de kans op
topbloei bij gevoelige cultivars toe.
• Bij Longif lorums komen door het planten bij hoge temperaturen meer scheurkelken voor.

Bruine knoppen Oriëntals
In de zomermaanden komen na de oogst
van de takken soms bruine knoppen voor
in Oriëntals. Hoofdoorzaak hiervan is een
sterke overgang in temperatuur. Voorkom
bruine knoppen door:
• sterke overgangen in temperaturen tegen
te gaan;

• tijdig te oogsten: op warme dagen voor
10.00 uur in de ochtend, zodat de producttemperatuur niet hoog oploopt;
• de bloemen zo snel mogelijk naar de
schuur afvoeren en daar enkele uren te
laten acclimatiseren;
• enkele uren voor te wateren, dit kan tijdens het acclimatiseren in de schuur;
• de celtemperatuur in te stellen op 4 tot
5°C;
• de celtemperatuur te controleren op de
ingestelde waarde.
Bij lagere celtemperaturen neemt het risico
op bruine knoppen sterk toe. Ook lelies uit
de buitenteelt zijn hier gevoelig voor. Door
de bloemen vóór het warmst van de dag te
oogsten, is dit tegen te gaan.

Bolbehandeling vlak voor planten
Laat ingevroren bollen rustig ontdooien.
Zet de bollen bij een temperatuur van 10
tot 15°C. Ontdooi Longif lorums bij een
temperatuur van 2 of 20°C. Plaats de bollen niet rechtstreeks in de zon. Plant de
bollen zodra ze zijn ontdooid. Wordt het
planten uitgesteld, bewaar de bollen dan
maximaal een week bij 0 tot 5°C of langer
bij dezelfde temperatuur met open zakken
om zuurstofgebrek te voorkomen. Voorkom iedere uitdroging van de bollen en de
wortels bij het planten. Strooi niet meer
bollen uit dan in een kwartier tot een half
uur zijn te planten. Controleer de bollen
op Penicillium, schubrot en beworteling.
Bollen met een aantasting in de bolbodem
zullen niet tot een goede tak uitgroeien.
Gooi deze eruit.

Bodem/Bemesting
Grondbewerking op zandgrond
De grondbewerking is enorm belangrijk
omdat hiermee de structuur van de grond
wordt bepaald voor het gehele teeltseizoen. Correctie tijdens de teelt is onmogelijk. Op zandgronden vindt de grondbewerking meestal kort voor het planten
plaats. Het onderploegen van een groenbemester met een achterschaar kan vooral
op fijnzandige grond onder natte omstandigheden fataal zijn. Het organische materiaal is dan teveel afgesloten. Er kan geen
lucht bij komen en de vertering komt niet
op gang, waardoor een storende laag ontstaat voor de wortels van de bollen en voor
de waterafvoer. Streef bij het ploegen naar
banden met een lage druk (het liefst minder dan 1 bar). Dit gaat het beste met ploegristers met een grote werkbreedte, dan is
het gebruik van brede banden mogelijk.
Spitten heeft onder niet ideale omstandigheden de voorkeur als grondbewerking.
De trekker rijdt bij deze bewerking op de
bovengrond waardoor minder structuurbederf ontstaat in diepere lagen. Hetzelfde
geldt voor bovenover ploegen. Deze manier
van ploegen werkt echter het beste vanaf
vijf à zes scharen. Dan loopt de treklijn, de

denkbeeldige lijn van het midden van de
ploeg naar het punt waar het in gedachten
verlengde van de twee trekstangen elkaar
kruisen, het meest optimaal. Namelijk over
het midden van de achteras. Toch zijn er
ook fabrikanten die drie- en vier-schaarploegen voor bovenover ploegen leveren
met een positief resultaat. Dit is een meer
gebruikelijke maat binnen de bollenteelt.
Ga na het ploegen of spitten zo snel mogelijk sporen rijden en/of druk de bouwvoor
aan met een vorenpakker. Idealiter door
middel van een getrokken vorenpakker
achter de ploeg zodat de grond al aangedrukt ligt voor het paden rijden. Daarnaast verdeelt een getrokken vorenpakker
op oneffenheden zijn druk beter dan een
vorenpakker in de hef. Door de grond iets
aan te drukken, laat het sneller water door
en is planten na een periode van regen eerder mogelijk. Dit geldt voor alle zandgronden maar in het bijzonder voor gronden
met meer dan 3% lutum (≈ 5% slib), waar
ook verslemping mogelijk is. Wateroverlast veroorzaakt zuurstoftekort rond de
bol waardoor verstikking optreedt en het
gewas nauwelijks of niet zal groeien. De
bol is in de eerste twee à drie weken na het
planten het gevoeligst voor waterschade.

Techniek
Plezierige werkruimte
Bij de bouw van een werkruimte zijn de
volgende punten van belang:
• Er moet een goed klimaat heersen. Dit
vereist onder andere een afscheiding met
andere ruimten via een automatische
deur, zodat tocht wordt beperkt. De isolatie van gevel en dak moeten tenminste
een R-waarde hebben van 2,5 m²/K/W om
de warmte en koude uit het gebouw te
houden.
• Indien u in het najaar en winter in de
ruimte werkt, is vloerverwarming aan te
bevelen.
• Het geluid moet worden geabsorbeerd.
Dat lukt niet met Dupanel of sandwichpanelen maar wel met geperforeerde
‘binnendozen’ met daarin steenwolisolatie. Stel u op de hoogte van het effect bij
bedrijven die deze binnendozen hebben
toegepast. Er is een duidelijk verschil in
het geluid.
• Denk aan voldoende natuurlijk licht. De
plaats en grootte van de ramen is hierbij
essentieel
• Een lichtstraat in de nok geeft altijd een
plezierig licht om bij te werken en is in
meerdere varianten leverbaar. Vergeet
hierbij de nokluchting niet.
• Stofafzuiging bij de werkplekken. Zorg
dat de capaciteit van de afzuiging hoog
genoeg is en dat de afzuiging voldoende
stof wegzuigt. Stofzuig de werkruimte
ook regelmatig met een industriële stofzuiger om stofoverlast voor het personeel
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zoveel mogelijk te beperken.
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