Teeltadvies

Voorkom knoprot in hortensia
Voor kwekers van hortensia is het
belangrijk om knoprot tijdens
de overwintering te voorkomen.
Denk daarnaast na over de aan
pak van groeiregulatie.
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Zorg dat de planten goed zijn afgehard voor
dat ze de koelcel ingaan; dit vermindert de
kans op knoprot. Verwijder regelmatig afge
vallen blad en spuit enkele malen preventief
tegen de schimmelziekte. Bestrijding is mo
gelijk met Frupica, Signum, Switch ofTeldor.
Rovral mag niet meer; de opgebruiktermijn
van dit middel is in juni 2018 afgelopen.
Het gewas moet goed opdrogen na een be
handeling. Als knoppen nat blijven, ontstaan
zeker problemen. Bij een aantal middelen is
het zinvol een uitvloeier toe te voegen: die
zorgt ervoor dat het gewas sneller opdroogt.
Maak tijdig goede afspraken met het koel
bedrijf over de bewaring. Overleg met uw
adviseur over keuzes als bewaartempera
tuur, RV, wel of niet insealen van karren afge
stemd op de bewaarperiode, en uw situatie.
Bezoek tijdens de bewaring regelmatig de
koelcellen en controleer het gewas op Botry
tis. Pas ook zonodig koelinstellingen aan.
De bestrijding van de Japanse bloemen
trips (Thrips setosus) is onderwerp voor de
teeltevaluatie. Tracer is sinds begin dit jaar
nieuw toegelaten in de buitenteelt. Afgelo
pen zomer heeft het middel Mainspring een

toelating gekregen voor de bestrijding van
trips, mineervliegen en rupsen in de be
dekte, niet-grondgebonden teelt van boom
kwekerijgewassen en vaste planten. Ook het
nieuwe middel Batavia heeft een werking op
trips. Met de toelating van deze middelen is
het beschikbare middelenpakket uitgebreid.
Ook nemen onze ervaringen met biologische
bestrijding van trips toe.
Een ander gespreksonderwerp bij de
teeltevaluatie is groeiregulatie in hortensia.
Voor een compacte plant worden zowel in
de opkweek als in de afkweekfase groeirem
mers toegepast.Tilt is in de loop der jaren
een belangrijk remmiddel geworden. Dit
middel had nog nauwelijks beperkingen
op het etiket. Dat wijzigt. Vanaf 1 januari
2019 krijgenTilt en alle andere middelen
die dat nog niet hebben, in navolging van
insecticiden en herbiciden, een nieuw wet
telijk gebruiksvoorschrift met daarop een
maximum dosering en een maximum aantal
toepassingen per jaar. Voor het oude etiket
geldt nog wel een opgebruiktermijn, maar
het is wel goed om tijdig aan de slag te gaan
met een alternatieve strategie. <

Zorg voor een actief bodemleven
Nu de omstandigheden weer wat
beter zijn om te planten, is het
belangrijk de juiste voorberei
dingen te treffen voor een goede
start.
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Op nieuwe percelen hebben afgelopen
seizoen over het algemeen groenbemesters
gestaan en is compost uitgereden, om de
bodem wat rust te geven en te werken aan
een betere structuur, drainage en doorwor
telbaarheid. Het vers organisch materiaal uit
groenbemesters dient samen met compost
als voeding voor het aanwezige bodemleven;
nieuw bodemleven wordt hier vrijwel niet
mee aangebracht.
Een weerbare bodem kenmerkt zich door
een goede structuur, voldoende elementen
uit (vaste) mest en een goed bodemleven be
staande uit onder andere de juiste bacteriën,
schimmels en wormen. De bodembacteriën
zorgen voor het vrijmaken en omzetten van
mineralen in voedingsstoffen die de plant
kan opnemen. Daarnaast zorgen de zoge
noemde rhizosfeer-bacteriën voor bescher
ming tegen belagers van buitenaf.
We zien dat in veel bodems het bodemle
ven gebrekkig of te eenzijdig is, waardoor
problemen met plantgezondheid optreden.
Om de bodemvitaliteit te herstellen kunt
u voor of na aanplant bijvoorbeeld Biovin
granulaat (500 kg/ha) strooien. Hiermee

wordt een breed scala aan bodemschimmels,
-bacteriën, sporenelementen en fulvine aan
gebracht die direct effect hebben op plant
weerbaarheid, groei en wortelontwikkeling.
Een actief bodemleven is ook belangrijk
voor hygiëne en het reduceren van ziekten
en plagen. Larven of poppen van plaagin
secten en schimmelsporen van parasitaire
schimmels die in de teelt voor problemen
zorgen, overwinteren veelal in de bodem, op
afgevallen blad of op snoeiafval. Vervolgens
vindt er onder invloed van temperatuur en/
of vocht vanaf de grond weer een snelle
infectie plaats. Dit is onder andere zo bij
Cylindrocladium, Nectria, mineermot en trips.
Snoei- en bladafval wordt afgebroken door
een actief bodemleven. Dat versnelt de af
braak van infectiebronnen waardoor de druk
van ziekten en plagen gereduceerd wordt.
Dit bodemleven kan ook in vaststaande teel
ten sterk bevorderd worden met Biovin.
Ook in containerteelten is het belangrijk
een goede biologie in de pot aan te brengen,
omdat deze niet in potgrond aanwezig is.
Een aangietbehandeling met rhizosfeer
bacteriën is mogelijk. <
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