
Schimmel op orchideeënbloemen

Vanaf half juli tot begin september kan bij de bloemen van Phalaenopsis, maar 

ook bij vroegbloeiende Cymbidium, Botrytis of roetdauw ontstaan. Dat is  

afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Botrytis treedt op als de buitentemperaturen overdag hoog zijn en de nach-

ten koeler, vooral als dat verschil groot is. Door de lagere buitentemperatuur  

ontstaat er meer uitstraling waardoor de bloem sterker afkoelt dan de  

ruimtetemperatuur. Met name de witte bloemen kunnen dan wel ½ - 1°C lager 

in temperatuur zijn dan de ruimtetemperatuur. Daardoor ontstaat condens op 

de bloemen.

Goed en schoon water
zeer belangrijk in de teelt van orchideeën

Als de RV 6 uur 99% is, dan leidt dat 100% tot Botrytis! De bloemtemperatuur 

komt onder het dauwpunt te liggen. Als de bladtemperaturen worden gemeten, 

ga er dan vanuit dat de bloemtemperatuur de genoemde ½ - 1°C lager is. De 

bloem komt meestal boven het gewas uit en zal daardoor eerder afkoelen dan 

de bladeren. Bovendien koelen bloemen met donkere kleuren net iets minder 

af dan de witte bloemen, vandaar dat de problemen meestal alleen in de witte 

kleuren ontstaan.

De oplossing hiervoor is om er allereerst voor te zorgen dat het bovennet meer 

gebruikt wordt en de uitstraling (dus afkoeling) verlaagd wordt door een of twee 

schermdoek(en) met kier dicht te trekken.

Roetdauw ontstaat eerder en meer bij Cymbidium door de suikers die op de 

takken en bloemen voorkomen en een voedingsbron zijn voor deze schimmel. 

Ook hier spelen de RV en de temperatuur een belangrijke rol. Motto is een goed 

middel om afdroging na het gieten te bevorderen.

Chloorontsmetting

In de teelt van Phalaenopsis is o.a. chloor een middel dat wordt gebruikt om 

schimmel en bacteriedruk laag te houden. Als de waarden niet te hoog zijn, ken-

nen we geen problemen. Telers van andere orchideeën kunnen dan de neiging 

hebben om dit ook toe te gaan passen in hun cultuur. Wij zijn daar geen voor-

stander van. Dit is recent weer bevestigd tijdens proeven met een chloormid-

del, in dit geval chloordioxide op jonge Miltonia, Nelly Isler en Odontoglossum 

hybriden in 52 gaats trays. Zij laten verbrande bladpunten zien en een mindere 

groei.. 
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Floricultura, breeding your success

Schoon water

Goed en schoon water is zeer belangrijk in de teelt van orchideeën. Met name 

in warmere teelten zoals Phalaenopsis, maar ook in warmere perioden van het 

seizoen zoals de zomer, is het heel belangrijk.

In de eerste plaats bevat warm water (meer dan 22°C) per graad hoger steeds 

minder zuurstof en bij waarden boven de 25°C is dat zo weinig, dat de wortels 

van planten te weinig zuurstof krijgen. Daardoor ontstaat makkelijker fusarium 

en andere wortelproblemen.

Als er te weinig water in het bassin aanwezig is en/of het bassin wordt niet 

regelmatig (minimaal 1x per jaar) schoon gemaakt, dan kan er al ‘ziek’ water aan 

de planten gegeven worden met uitval tot gevolg.

Een ander probleem is, als er bijvoorbeeld eenmaal per 6 - 7 dagen water wordt 

gegeven, er al die tijd water in de leidingen blijft staan. Het water in de leidin-

gen, zeker als deze bovenin de kas liggen, wordt (te) warm en het chloor is na 

een aantal dagen uitgewerkt. In die periode kunnen dan allerlei ziektekiemen 

tot te hoge concentraties ophopen. Spuien voordat je water gaat geven, is dan 

ook het advies.

Om onze uitvalproblemen te tackelen zijn veel zaken wekelijks geanalyseerd. 

Daarbij is gebleken dat in ontsmette mestbakken en/of leidingen het kiemgetal 

in kve/ml in sommige gevallen na 7 - 14 dagen op begint te lopen en na 3 tot 4 

weken veel te hoge waarden laat zien. Wij adviseren om ook een KVE (kolonie 

vormende eenheden) monster te nemen in plaats van alleen DNA.

In contacten met verschillende relaties, die wij gevraagd hebben ook mestbak-

ken te laten analyseren, is gebleken dat in veel gevallen ook zij vervuilde mest-

bakken hebben. In de A-bak is dat meestal niet het geval omdat die veelal wordt 

aangezuurd. De ervaring is dat als de pH naar 4½ is gebracht, met bijvoorbeeld 

salpeterzuur, deze vervuiling minder snel optreedt.

Wij adviseren u dan ook hier aandacht aan te besteden, te laten meten en mest-

bakken en silo’s regelmatig te reinigen.
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Zonder chloor boven,

met chlorine onder



Van 21 tot en met 23 juni jongstleden 

stond Floricultura wederom op de 

Hortitec in Brazilië. Een tuinbouw-

beurs vergelijkbaar met de IPM in Es-

sen, alleen vele malen kleiner. Totaal 

aantal bezoekers was dit jaar 30.000. 

Marco en Camila (locatie manager 

Floricultura Brasil) waren aanwezig 

om de bezoekers te woord te staan. 

Breeding 
your 

success

Floricultura aanwezig 
Hortitec 2017 

Na hevige regenval in de maanden januari, februari en begin maart is er op 

28 maart 2017 gestart met de bouw van Floricultura Brasil. Op een gebied van 

4 hectare zal er een kas verrijzen die wordt opgebouwd in 6 fases. Het doel is 

om fase 1, welke een gebied van ongeveer 4.000 m2 zal beslaan, af te ronden 

aan het einde van dit jaar zodat er in 2018 de eerste planten in kunnen. 

Helaas was er in mei veel meer regenval dan gebruikelijk, ongeveer 6 keer 

de normale hoeveelheid kwam af en toe met bakken uit de lucht vallen.  

Hierdoor heeft het project enkele weken vertraging opgelopen. 

De kas zal worden gebouwd met een lokale kassenbouwer en hij wordt uitge-

rust met alles wat nodig is om in Brazilië een goede plant te telen. Dit houdt in 

dat er verwarming, pad en fan koeling, een klimaatcomputer, schaduwdoeken 

en een irrigatiesysteem in komt. 

Anders dan in Nederland gebeurt het verwarmen met een houtkachel en het 

koelen met een pad en fan systeem, dit houdt in dat er droge en warme bui-

tenlucht door een natte kartonnen wand getrokken wordt door middel van 

ventilatoren.
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Floricultura Brazilië

Agenda
Royal FloraHolland Trade Fair  7, 8 en 9 november 2017

IPM Essen    23 t/m 26 januari 2018

California Spring Trials   14 t/m 19 april 2018
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Verder zal er een containersysteem in worden gebouwd; dit zal door een 

Nederlands bedrijf worden gedaan. 

Vanuit onze nieuwe locatie in Brazilië kunnen we in de toekomst onze 

klanten aldaar een geacclimatiseerde en hoge kwaliteit plant aanbieden. 

De opening van de nieuwe kas zal volgend jaar tijdens de Hortitec 2018 

plaatsvinden.


