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zoen, zeker tot en met Kerst goed kan worden. De scheutaanleg is in een fase gebeurd
met mooi weer. Er is bewuster rekening
gehouden met kou, dus mits er komende
maanden geen gekke dingen gebeuren, moet
dat goed komen. Omdat er weer minder
areaal is, is het even de vraag of de aanvoer
lager, gelijk of toch nog weer hoger zal zijn
dan afgelopen najaar.

Ultra vroeg:

Cymbidium in de zomer!
Goed zomerklimaat verhoogt kwaliteit
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Ook deze winter was, net als de voorgaande twee jaren, bijzonder zacht. Vorig seizoen
(2015-2016) was dat niet echt merkbaar in de
productie. Maar zoals in onze Nieuwsbrief
van oktober 2016 al een beetje te lezen was,
voor het hele vroege assortiment, dat de productie iets lager was, werd dat effect steeds
sterker. Vrijwel alle kwekers hebben tot Valentijn met een lagere productie te maken
gehad. De productie van mid en laat is wel op
normaal peil gebleven. De aanvoercijfers van
verkochte takken zijn sowieso lager, maar dat
wordt voor een behoorlijk deel ook veroorzaakt doordat het areaal behoorlijk krimpt.

De zachte winter is een oorzaak, maar het
traject daarvoor, namelijk een donker najaar,
heeft ook haar invloed op de kwaliteit van
de scheuten en de ogen die worden aangemaakt. Als bovendien het voorjaar erg wisselend is (heel erg mooi zomerweer in week
20), kan dat leiden tot bloemknopverdroging
in de periode april-mei.
Het mid en het late assortiment heeft juist
weer geprofiteerd van het hele mooie najaar.
Daar is de productie wel goed. Door het fraaie
najaar en de iets lagere productie, heeft dat
tot gevolg dat de productie voor komend sei-

Vroegbloeiend assortiment in de periode augustus-september, vereist wel dat teelt de komende maanden goed onder controle wordt
gehouden. Zorg dat de etmaalgemiddelden
niet boven de 21°C komen. Het beste is om die
in de bandbreedte van 19½-20½°C te houden.
Een temperatuur van 21°C en hoger blokkeert
de takstrekking als de bloemtakknop kleiner
dan 2-3 cm is en veroorzaakt bovendien kwaliteitsverlies. Dat betekent dat afhankelijk
van de technische mogelijkheden, zoals wel
of geen buitenscherm en
wel of geen nevelinstallatie in combinatie met de
weersomstandigheden,
er eind mei al gekrijt moet
worden. Dat is dus afhankelijk van de weersomstandigheden en weersverwachting. Met
een goed werkende nevelinstallatie kunt u,
tot in de loop van juli, de temperatuur overdag goed verlagen. De nachttemperaturen

zijn tot die tijd ook nog laag genoeg. Vanaf
medio juli kunnen de nachttemperaturen te
hoog worden en die zijn met een nevelinstallatie niet te verlagen. De nevelinstallatie kan
alleen nog de temperatuur overdag drukken,
waardoor de etmaalgemiddelden nog in de
hand gehouden kunnen worden. Te grote verschillen tussen dag- en/of nachttemperatuur
kan bij enkele soorten rode bloemen, zwarte
stempelkapjes geven. Let erop dat ongeveer
9 weken voor de bloei de pollen worden aangelegd. Wanneer de planttemperatuur boven
de 25°C komt en de R.V. daalt onder de 65%,
kunnen er problemen ontstaan met de ontwikkeling van het stuifmeel. Dit is bij de bloei te
zien als rode lippen en zwarte stempelkapjes.

Zeer vroeg:
Vroege assortiment met bloei in oktober
vraagt eenzelfde behandeling als het ‘ultra
vroege assortiment’. Belangrijk is dat de gevraagde etmaalgemiddelden worden gerealiseerd. Als het in juni, juli
of augustus een aantal
weken koud, donker regenachtig weer wordt,
STOOK DAN! Door niet
te stoken wordt er geen
geld bespaard, maar juist
verspild. De bloeitijd wordt vertraagd waardoor de bloei na de 1 november komt. De
lagere prijzen die dan worden gerealiseerd,
kosten meer dan dat er gas wordt bespaard.

“gemiddelde
etmaaltemperatuur
is bepalend”
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Krijten in deze afdeling moet rond de langste
dag gebeuren, afhankelijk van de weersomstandigheden rond die periode.

stoken zorgt voor een betere kwaliteit en dat
de planning klopt. Betere kwaliteit, op tijd en
uniformere kwaliteit. Dat is minder sorteren
en dus minder arbeid.

Vroeg - Kerst:
De Kerstbloei voor december is voor een belangrijk deel afhankelijk van de gerealiseerde
temperaturen na juli. Als het in augustus te
koel is, moet er gestookt worden om op schema te blijven. Ook dit afgelopen jaar is door
fraai weer in september/oktober de bloei nog
op tijd gekomen. Maar dat kan ook anders.
Blijf op etmaal- en weekgemiddelden letten
zodat u geen vertraging oploopt. Als het in
juni/juli extreem warm is geweest dan kan
dat een verlating veroorzaken. Dan moet in
augustus en later daarop worden geanticipeerd met iets hogere afkweektemperaturen,
om te voorkomen dat de bloei voor een deel
na de Kerst valt.

Mid assortiment (Valentijn Vrouwendag):
Zorg voor licht en krijt niet te snel. Zorg ervoor dat als het in augustus/september te
donker en te koud is, het gewas actief blijft
door te stoken. Dat klinkt voor die periode
merkwaardig, maar is heel nuttig. Iets meer
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Laat assortiment
Krijt het hele late assortiment met bloei
mei/juni, nu nog een keer als er te veel slijtage is opgetreden, vooral als het zeer zonnig wordt. Een nevelinstallatie zorgt ervoor
dat de temperatuur overdag voldoende laag
blijft, waardoor de kwaliteit van het product
beter blijft. Controleer de verdamping van de
gewassen door drain en/of gewicht van de
plant te meten. De zeer late kwekers kunnen
pas begin juli het krijt van de kas verwijderen. Als het heel erg mooi weer is, wacht daar
dan even mee om de overgang niet te groot
te maken, maar probeer het wel voor medio
juli eraf te hebben. Ook hier in augustus/
september dezelfde strategie toepassen als
in het mid assortiment door te zorgen dat de
temperaturen worden gerealiseerd, dus als
het moet de verwarming aan! IR (infrarood)
bladtemperatuurmeters en PAR meters in de
kas laten zien wat krijten en schermen voor
effect hebben op het kasklimaat.

Slakken:
Kleine huisjesslakken vreten aan wortels
en grotere naaktslakken geven weer later
in het seizoen problemen. Dat begint al in
maart. Als het een tijdje warm en vochtig is
geweest, dan vermeerderen de slakken zich
massaal. De beste bestrijding is door preventief te werken. Schone paden en geen
onkruid verlaagt de druk. Strooi in de periode april/mei slakkenkorrels en een tweede
bestrijding in augustus/september. Heeft u
erg veel last van slakken, strooi dan elke 3 weken slakkenkorrels volgens doseervoorschrift.
Er schijnen ook lokdozen voor slakken in
ontwikkeling te zijn. Maar de praktijk zal
uitwijzen of dit een welkome aanvulling is
op het huidige pakket.

spint in het gewas is achtergebleven.
Controleer = scout uw gewas regelmatig.
Biologische bestrijding werkt goed onder
twee voorwaarden:
1. C
reëer een wat vochtiger klimaat waar
roofmijten beter in gedijen en de spintmijt zich wat ongemakkelijker voelt.
2. 
Een zorgvuldige en regelmatige controle zodat op tijd ingegrepen kan worden
door meer uitzetten van roofmijten en/of
pleksgewijs aantastingen chemisch te
bestrijden.

Spint:
Spint kan in het voorjaar bij warm en droog
weer vrij plotseling massaal de kop opsteken.
Zeker wanneer in het afgelopen najaar er al
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Sciara zorgt voor
steeds meer problemen
Vraatschade wordt invalspoort voor schimmels
Een bekend mugje voor kwekers van diverse
sierteeltgewassen is de sciara (varenrouwmug). Ook voor hobbyisten die bijvoorbeeld
kevers kweken, kan dit mugje een probleem
zijn. Dit vermelden we om aan te geven dat
het nooit kwaad kan om eens verder te kijken
dan binnen het eigen vakgebied. De levenscyclus van de varenrouwmug is kort. Hierdoor kan de varenrouwmug snel een grote
populatie opbouwen.
De larven veroorzaken schade door aan zachte delen (wortelpunten, plantvoet, blaadjes
op de grens grond en lucht)
te vreten. Hierbij ontstaat
niet alleen directe schade
in de vorm van groeiremming of uitval, maar de
ontstane wonden vormen
ook invalspoorten voor diverse schimmels. De larven
zijn glasachtig en doorschijnend wit van kleur met
een lengte van 2-4 millimeter. Maar er zijn
ook exemplaren gevonden van 5-8 millimeter

groot. Qua maat zijn ze een stukje kleiner dan
de potworm die we ook maar al te goed kennen (die kan wel ruim een centimeter worden).
Sciara is een meer kort en gedrongen larfje.
De larven hebben een zwart kopkapsel en zijn
vaak ook behoorlijk beweeglijk, zeker bij hogere temperaturen. De larfjes leven ongeveer
2 weken. De volwassen mugjes zijn zwart
van kleur, 3 tot 4 millimeter lang en leven bij
voorkeur op vochtige plekken. Afhankelijk van
het soort sciara kan een vrouwtjesmug wel
200-1.000 eitjes leggen. Met name jong plantmateriaal en verzwakte planten zullen verder
verzwakken na een aantasting.
Ze verwelken en, in ernstige
gevallen, sterven doordat de
wortels van de planten geen
water en voedingsstoffen op
kunnen nemen. Het is goed
mogelijk dat de eieren, larven
of poppen van de varenrouwmuggen al in het substraat
(bark, kokos of andersoortig
natuurproduct) aanwezig zijn voor de teelt
feitelijk gestart is. Echter, de schade kan

“mug is
een grote
verspreider
van ziekten”
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ernstiger uitpakken wanneer het substraat
voor de teelt is gesteriliseerd, doordat het totale evenwicht in het substraat dan wegvalt
en de varenrouwmuggen in het substraat ‘vrij
spel’ krijgen. Er zijn substraatleveranciers die
antagonisten toevoegen aan hun substraat.
In hoeverre dit effect heeft op sciara is lastig te zeggen en zal ook weer afhangen van
het soort gietwaterontsmetting dat gebruikt
wordt (chloor, koper, waterstofperoxide etc.),
het soort gietwater, pH, soort meststoffen,
hoeveelheid algen/mos en ga zo maar door.

Kleine indringers
In de Phalaenopsis teelt heeft dit insect
echter niet voor hele grote en aanhoudende problemen gezorgd in de pottenteelt,
noch in de verspeenbakkenteelt. Waarschijnlijk doordat de bark bovenop de pot
toch te droog is voor een gunstig klimaat
voor de larven. De grootste problemen
ontstonden vaak bij het opstarten van een
nieuwe kwekerij waarbij dan grote hoeveelheden bark de kas in werden gebracht,
samen met het jonge plantgoed. Met een
cyclus ruimtebehandelingen enof uitzetten
van Hypoaspis was dit vaak heel goed
onder controle te krijgen en houden.
Vangplaten voor scouting zijn daarbij een
onmisbaar itemvoor veel bedrijven. Ter
controle van larvenaanwezigheid, kunnen
er ook aardappelschijfjes bovenop het
substraat gelegd worden. Na 4 uur kunnen
de larven geteld worden op en onder
de schijfjes.
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De laatste jaren zien we in pluggen wel een
toename van problemen door sciara. Dit
loopt uiteen van een enkele wortel bovenop
de plug die wordt aangevreten tot alle wortelpunten. Zeker in het laatste geval kost dit
weken groei en ontstaat er ook een verhoogde kans op uitval. De plant moet immers
weer nieuwe wortels en/of vertakkingen
maken en dat kost energie, wat ten koste
gaat van de bovengrondse groei en vitaliteit.
De mate van aantasting of anders gezegd,
de gevoeligheid, wordt medebepaald door de
soort plug die gebruikt wordt. Het materiaal,
de samenstelling en de vochtigheid tussen
pluggen kan behoorlijk verschillen.
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In de potplantenteelt worden ook steeds
fijnere en nattere mengsels gebruikt tot aan
kokos(gruis) aan toe. Zo wordt een snelle(re)
groei van de plant bereikt, maar is het
klimaat voor de ontwikkeling van sciara
ook een stuk gunstiger. Buiten wortelschade, vaak aan de zijkant van de wortelpunt
een soort schraapschade, kan sciara ook
voor verspreiding van schimmels, virussen
en bacteriën zorgen. Bij potwormvraat is
het vaak alsof er een hap is genomen uit de
wortelpunt, sciara schade is dus minder grof.

Roofmijten
Als biologische bestrijding kunt u roofmijten
of nematoden (aaltjes) inzetten. Uit onderzoek is gebleken dat continu toedienen met
een wat lagere concentratie beter werkt dan
een enkele keer met een hoge concentratie nematoden. Beide natuurlijke bestrijders
leven van de larven van de varenrouwmug en
veroorzaken geen schade aan het gewas. De
roofmijten behoren tot de soort Hypoaspis
miles of tot de soort Hypoaspis aculeifer en
leven van de eieren, de larven en de poppen
van de varenrouwmug. Deze grondroofmijten
hebben een voorkeur voor de kleinere larven
van de varenrouwmug en leven daarnaast ook
van tripspoppen, aaltjes en springstaartlarven.
Insectparasitaire nematoden zijn zeer klein.
Alleen onder de microscoop zijn ze waarneembaar. De nematoden die de larven van
de varenrouwmug kunnen parasiteren behoren tot het geslacht Steinernema. De meest
gebruikte soort is Steinernema feltiae. Deze
nematode wordt ook in Nederland in de vrije
natuur algemeen waargenomen. Het is wel
zaak om echt goed te controleren bij toediening hoeveel en in welke staat de aaltjes uit
de leiding komen. Dat is echt belangrijk voor

een goede bestrijding. Vergelijk het maar
met een goede, betrouwbare bemesting.
Die wordt immers ook goed gecontroleerd
en gemonitord. In het verleden zijn (andere)
aaltjes ook gebruikt om tegen slakken te
spuiten. Maar resultaten vielen vaak tegen.
Het blijkt dat restanten van eerder gebruikte bestrijdingsmiddelen (zeer) schadelijk
zijn, hoe goed je de tank en leidingen ook
schoonmaakt. Het advies is om daar dan een
aparte, nieuwe tank voor aan te schaffen.
Goede resultaten met biologische bestrij-

ding worden gehaald wanneer de populatie
varenrouwmuggen niet te groot is. Start
daarom vroegtijdig met waarnemingen in
het gewas en op de vangplaten. Bij een
forse aantasting met vare rouwmuggen is
het aan te bevelen om eerst met een
chemisch middel in te grijpen waarna
een biologisch middel kan worden ingezet
om de varenrouwmug populatie onder
controle te houden. Een combinatie van
roofmijten en insectparasitaire aaltjes
geeft daarbij een zeer goed resultaat.
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Nieuws van de
assortimentmanagers
U bent altijd van harte

Dat Floricultura volop in beweging is, zal u de laatste
tijd niet zijn ontgaan. Wij willen u als klant optimaal
kunnen voorzien van informatie over ons assortiment.

welkom om ons bestaande
en nieuwe assortiment

Tijdens de FlowerTrials verwel
komen wij u in ons
geheel vernieuwde ontvangstruimte, waar we samen
met u in alle rust van gedachten kunnen wisselen.
Van
zelfsprekend zullen we tijdens de FlowerTrials
een groot gedeelte van ons assortiment weer in
bloei hebben staan in onze veredelingskas aan de
Strengweg.

te bekijken. De koffie
staat klaar!

Onderstaande rassen komen binnenkort beschikbaar
uit ons nieuwe assortiment. Wellicht staan hier rassen bij, welke voor u interessant zijn.

Binnenkort beschikbaar in ons assortiment:
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Tigris®

332691®

342728®

Variety code
332293
Flowersize
9
Spike length
60
Pot size in cm
12

Variety code
332691
Flowersize
10
Spike length
60
Pot size in cm
12

Variety code
342728
Flowersize
11
Spike length
60
Pot size in cm
12
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Penny Lane®

243851®

Variety code
212849
Flowersize
5
Spike length
40
Pot size in cm
12

Variety code
243851
Flowersize
5
Spike length
50
Pot size in cm
12
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Floricultura breidt
verder uit in Amerika
Onlangs hebben wij een uitbreiding van
twee hectare nieuwe kas gerealiseerd op
onze vestiging in de VS. Floricultura Pacific,
onze Amerikaanse tak, produceert sinds 2011
uitgangsmateriaal voor orchideeën op zijn
kwekerij in Salinas, Californië.

ten op de wensen van de Amerikaanse kwekers. Het extra kasoppervlak stelt Floricultura
Pacific in staat planten uit te leveren als stek
maar ook in de 12 cm pot: als koelbare of
getakte plant. Hiermee streven wij naar een
verdere vergroting van ons marktaandeel.

De Noord-Amerikaanse orchideeën-sector
professionaliseert in rap tempo. Deze ontwikkeling hangt samen met een toenemende
vraag naar orchideeën op de NoordAmerikaanse markt. De gewenste productspecificaties wijken wel af van die in Europa.
Waar in Europa het uitgangsmateriaal vrijwel
volledig als stek verhandeld wordt, bestaat
in Amerika ook vraag naar uitlevering in de
12 cm pot. Door de uitbreiding van onze
vestiging in Salinas, leveren wij een bijdrage
aan de verdere professionalisering van de
sector. Hierdoor kan het nog beter aanslui-

11

Agenda
• FlowerTrials

- 13 t/m 16 juni 2017

• Klaas Schoone Memorial Award - 14 juni 2017
• Hortitec

- 21 t/m 23 juni 2017

• Trade Fair Aalsmeer

- 8 t/m 10 november 2017

P.O. Box 100 1960 AC Heemskerk
Cieweg 13 1969 MS Heemskerk
The Netherlands
orchids@floricultura.com
T: +31 (0) 251-203060
F: +31 (0) 251-203061

www.floricultura.com
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