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Alles lijkt allemaal wel bekend in de Phalaenopsis potplantenteelt. Maar door onderzoek met daglengte bij andere orchideeën en de ervaring dat de takaanleg in een
deel van het jaar vanzelf lijkt te gaan en in een ander deel niet, is het idee ontstaan
om bij Phalaenopsis dit eens nader te onderzoeken. De vraag is dan ook: hoe

INHOUD

reageert Phalaenopsis bij kortere (12 uur) daglengte voor de koeling en of tijdens
de koeling? Zou dit het percentage meertakkers kunnen verhogen?
In Nederland is het normaal om te belichten in de Phalaenopsis als de
lichtintensiteit te laag is en om een bepaalde hoeveelheid lichtsom (PAR

Daglengte bepaalt
bloeigedrag

1

som) te realiseren. Normaal wordt er in de opkweek door belicht met
daglengtes van 14 uur of langer. Ook in de koeling gaan de lampen dagverlengend aan voor het realiseren van de gewenste PAR sommen. Maar het

Wetenswaardigheden
over de pH en nog meer

5

gewas Phalaenopsis is een CAM plant. Wat is of zijn de effecten als we
de lichtduur (daglengte) veranderen in diverse fases van de teelt?

Najaartips
Phalaenopsis

8

Floricultura heeft deze gedachte uitgewerkt, in samenwerking met
een aantal telers die voor het benodigde halfwas plantmateriaal,

Najaar- en wintertips
Cymbidium

kennis en inbreng hebben gezorgd.
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bij Phalaenopsis!

Daarbij is gekeken naar effecten als er tijdens de laatste

50 in 2015 en wordt gevolgd tot de bloei – juni 2016. In

In week 5 zijn er planten uit de proef gehaald om de

Winter proef = 3 rassen bij 1 teler in trays

2 maanden van de opkweek en tijdens de koelperiode

het voorjaar is de proef herhaald, waarbij de koelperio-

bloemtakknoppen aan een stadiumonderzoek te

Zomer proef = 7 rassen bij 3 telers in vazen

met een kortere daglengte (= dag neutraal = 12 uur

de start rond de langste dag. In die proef was de

verrichten. De bloemtakknoppen zijn voor koeling al

daglengte) wordt geteeld. De resultaten zijn verrassend.

daglengte langer in de controle namelijk gelijk aan de

onder de microscoop waar te nemen. Van deze planten

natuurlijke daglengte die oploopt tot boven de 16 uur.

zijn bloemtakknoppen uitgesneden en onder de micro-

De proef is gestoeld op de ontwikkelingen in de teelt

Als eerste start de behandeling met een pre – koeling

van de overige orchideeën zoals Dendrobium nobile,
Cambria en Miltonia. In proeven bij deze orchideeën

% meertak bij

controle

12 uur daglengte
in 2e fase opkweek en
koeling

12 uur daglengte
in koeling

scoop bekeken. Het beeld van de bloemtakken zonder

winter 3-4 tak

43

19

24

oftewel een KD (kortere dag) behandeling. De laatste 8

KD behandeling toont, onder de microscoop, een mooie

zomer 2-3 tak

81

94

91

weken van de opkweek is het klimaat het zelfde in de

ronde bloemtak. Maar onderaan de knop is nog weinig

keken we niet naar de maximale belichting en te realise-

proefkas als bij de teler in de opkweek, alleen is de

ontwikkeling. Alleen de aanzet is iets verdikt. Het vlies

In de winter hebben de planten niet in vazen gestaan.

ren PAR sommen, maar keken we naar het effect van

daglengte 12 uur. De belichtingscapaciteit is 7.500 lux

om de knop zit vast aan de knop en is moeilijk te pellen.

Ook niet bij de teler, waar de overige planten, buiten de

daglengte sturing op het groei- en bloeigedrag van de

om tijdens deze uren in de winter bij te belichten. Er

plant. De takaanleg bij scheutvormende gewassen werd

wordt niet dezelfde PAR gehaald als bij de kweker. Dat

Het beeld van de bloemtakken van een plant die de

hebben bij de teler tussen de vazen gestaan met veel

geoptimaliseerd door voor en of tijdens de koelperiode

is ook niet de insteek van de proef.

laatste 8 weken van de opkweek bij daglengte 12 uur

licht. De controle in de vazen had tussen de 10 en 15 %

heeft gestaan, toont onder de microscoop dat de knop

eentakkers. In de zomer koelen leidt in de praktijk tot

proef, wel in vazen stonden. De planten in de trays

de daglengte te verkorten (verduisteren). Winst is dan
uniformiteit (gelijkmatigheid van scheut- en takaanleg

Zowel in de winter (vanaf week 51) als ook in de zomer

ook rond en bol is, maar onderaan de knop is activiteit.

een verlaagde takaanleg. Maar met verduisteren en 12

c.q. bloei), betere kwaliteit het hele jaar door en energie

(vanaf week 19) hebben de planten minder licht tijdens

Het middelste groeipunt is duidelijk waar te nemen en

uur daglengte is het deze zomer gelukt om gemiddeld

besparing. Waarom zou dit niet kunnen werken bij

de laatste 8 weken van de opkweek. Resultaat van de

gescheiden van de hoofdknop. Ook onderaan de knop

over 3 kwekers 90% meertakkers te halen. Dit is 10%

Phalaenopsis? Vooral in het traject waar de knoprust

groei is dan ook dat de planten minder bladoppervlak

aan de zijkanten komen aparte lobben, die zich schei-

hoger dan de controle partij! Hierbij zijn bij alle behan-

doorbroken wordt. Op dit moment gaat de Phalaenopsis

hebben gemaakt zoals te zien is in de volgende grafiek.

e

den van de hoofdknop. Op een dwarsdoorsnede is ook

delingen de gebroken takken meegenomen als zijnde

plant van de opkweek (maximale vegetatieve groei) naar

meer actie in de knop waarneembaar. De koeling zorgt

goed.

de koeling (in één schok naar maximaal generatief). De

er voor dat de knoppen tot ontsluiting komen, maar in

gedachte is of een korte dag behandeling voor de

de opkweek wordt de knop in zijn geheel voor een groot

koelfase, het effect van de koeling niet zou kunnen

deel aangelegd.

verbeteren. Wordt de plant niet gevoeliger voor takaanleg? Normaal gesproken zien we rond of na week 40 op
het noordelijk halfrond, bij de minste of geringste
temperatuurdaling, voortakken verschijnen. Deze gevoeligheid neemt na januari, het voorjaar in, sterk af.
In november 2015 is het onderzoek gestart in samenwerking met VAN OS research. De proef is met 3 rassen in
tray’s van één kweker uitgevoerd. De behandelingen zijn
zo afgestemd om in twee stappen naar een maximale
knoprust-doorbreking te gaan. Eerst licht terug nemen
in de opkweek (van 14 uur naar 12 uur) en dan de koeling

Lengte blad in cm
proef = 12 uur dag | controle = 14 uur dag

proef 311292

14,3

16,9

17,3

controle 311292

14,3

17,0

proef 352040

15,1

17,8

controle 352040

15,1

19,5

18,8

4,8

19,9

6,1

18,1

6,1

21,4

19,1

in de proef. De proef heeft plaatsgevonden vanaf week

controle

12 uur daglengte
in 2e fase opkweek en
koeling

12 uur daglengte
in koeling

winter

52

70

72

zomer

47

57

54

de proefkas waar de daglengte 12 uur is. Dag neutraal
Zowel in de zomer als ook in de winter zijn de behande-

door te verduisteren om de daglengte maximaal 12 uur te

lingen met kortere dagen van 12 uur in de opkweek en

houden. Na 7 weken koelen komen alle planten bij elkaar

koeling een winst voor het percentage met zijtakken.

– volgt een telling. De resultaten zijn verbluffend. Geef een

proef 341799

17,3

10,0

controle 341799

17,3

21,4

22,8

6,5

4e blad

5e blad

6e blad

7e blad

311292 = ‘Kimono’ | 352040 = ‘Nebula’ | 341799 = ‘Tigerhill’

alleen bij belichten als de intensiteit te laag is, maar ook

in de afkweek bij de teler. Tijdens het stokken – bijna bloei

8,8

in met 12 uur daglengte (KD). Starten met 12 uur
daglengte tijdens de koeling is een aparte behandeling

Na de opkweek wordt een volgende partij bijgevoegd in

% planten
vertakt

plant minder licht (kortere dag) en hij bloeit meer.
In de winterperiode is er sprake van 100 % meertakkers

controle

12 uur daglengte
in 2e fase opkweek en
koeling

winter

21

23½

23

zomer

16

19½

18½

Aantal bloemen
per plant

12 uur daglengte
in koeling

bij KD voor en tijdens de koeling. Het aantal 3-tak
neemt af bij een daglengte van 12 uur, maar het aantal

De resultaten van de proef variëren per bedrijf. Het

vertakte planten en het aantal bloemen per plant neemt

aantal takken, het aantal zijtakken en de lengte van de

toe en ook de gelijkmatigheid

tak is bepalend voor het aantal bloemen per plant. Zo
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kan een 3-tak zonder zijtakken evenveel bloemen op de

Als je op internet Googled op pH dan wordt dat volgens

en Ca++. Dat heeft te maken met de grootte van het ion.

plant hebben als een twee-tak met zijtakken.

Wikipedia als volgt uitgelegd:

Dus hoe meer eenwaardige ionen in de bemesting, hoe
makkelijker de pH zal kunnen zakken en te laag worden

De taklengte verschilde per kweker. Bij een kweker

“De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad)

(onder de 5), dan met tweewaardige ionen. Als de pH te

waren de bloemtakken van alle proefbehandelingen

van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige

laag wordt, is de kans groot dat wortels kunnen verbran-

binnen een ras even lang. De partij met in de laatste 8

oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossin-

den. Daardoor kan fusarium of pythium optreden omdat

weken van de opkweek een daglengte van 12 uur en 12

gen hebben een pH lager dan 7, en dus een hoge zuurgraad.

de wortels minder vocht opnemen en het substraat nat-

uur daglengte in de koeling, is zowel in de winter als

Basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7 en dus een

ter wordt en de schimmels beter kunnen ontwikkelen.

ook in de zomer 1 week sneller dan de andere partijen.

lage zuurgraad.”

De lengte van de bloemtak bij het tweede bedrijf waren

Phal. ‘Pink Twilight’

Je kunt ook een te hoge pH hebben door eigenschappen
Hoewel er meerdere theorieën en verklaringen over

van het substraat, leidingwater, niet goed werkende

van het ras Limelight. Deze was langer bij 12 uur

bestaan, betekent het ‘potentio Hydrogenium’ anders ge-

osmosemembranen. Vanaf een pH van 6,2 klonteren als

opkweek en koeling. Bij het derde bedrijf was de

zegd, de hoeveelheid H+ ionen in een waterige oplossing.

het ware bepaalde ionen samen, zoals calciumfosfaat
en calciumsulfaat, zelfs bij lage EC’s. De plant kan deze

van de controle partijen het langste. Met uitzondering

links = controle, midden = kd koeling, rechts = kd opkweek en koeling

taklengte van de 12 uur opkweek en koeling behandeling

Conclusie

Omdat deze hoeveelheid in een wiskundige term wordt

het langst. Hier was geen teelt versnelling tussen de

Een gereguleerde daglengte in het traject naar de

neergezet als een negatieve logaritme, komt het voor

elementen dan niet meer opnemen. Dit geldt ook voor

partijen waar te nemen. Op dit bedrijf zijn alle partijen

knopzetting toe in de laatste fase van de opkweek en

degenen die hier niet in thuis zijn, vaak verwarrend over.

diverse sporen elementen. Verlaag je de pH met een

een week langer door gekoeld bij natuurlijke daglengte.

tijdens de koeling (knoprustdoorbreking) heeft invloed

Of dit een negatief effect heeft gehad op de knopzetting

op het eindresultaat. Zowel in de winter als in de zomer

is niet duidelijk.

heeft het effect op de uitgroei van de takken en de

zuur zoals HNO3 (salpeterzuur) dan zie je op analyses
Een lage pH = hogere concentratie H+ ionen
= zuurdere oplossing

tot 70% van de planten binnen 1 sortering (hoger %

Een hoge pH = lagere concentratie H+ ionen

2-tak, minder 1 en 3 tak) en een langere tak zijn te

= een meer basische oplossing

er vaak ook wit uitzien. In het verleden hebben Cymbidium kwekers dit verkeerd geïnterpreteerd, namelijk
als positief, bij de omschakeling van polyfenolschuim

realiseren. Met name de grotere uniformiteit is een
Om een beter voorbeeld te geven, in een pH van 5, zit-

(Oasis) en turfmengsels naar steenwol. Normaal gespro-

ten 1.000 x meer H+ ionen dan in een pH van 6.

ken als de voedingsopname in evenwicht is, worden net

Keuzemogelijkheden

zoveel + als – ionen opgenomen. Als een plant nitraat
Over het algemeen groeien de meeste planten het best

NO3-, geeft de plant een OH- ion af. OH- + H+ = H2O!

bij een pH tussen de 5 en 6 omdat in die bandbreedte

Winterkoeling
Geen KD behandeling

meer 3-tak zonder zijtak

vrijwel alle voedingselementen goed worden opgeno-

Er zijn verschillende mogelijkheden die de pH de ver-

Wel KD opkweek + koeling

hoger % 2-tak + zijtak + uniform +
hoger aantal bloemen

men. De meeste elementen worden opgenomen bij een

keerde kant uitsturen:

pH die dichter bij de 5 ligt. Het gevaar is echter dat die

- Plantstadium

opname zo sterk kan zijn dat door die opname de pH

- Substraat

Zomerkoeling

plotseling sterk kan dalen. Dit komt omdat als er een

- Voedingssamenstelling

Geen KD behandeling

hoger % 1-tak (20%)

positief ion zoals K+, Ca++, Mg++ of NH4+ wordt opgeno-

- Water

Wel KD opkweek + koeling

meer dan 90% 2-tak, rest is 3-tak,
langere tak, hoogste aantal
bloemen

men, de plant (wortel) een H+ ion afstaat. Dus meer +
opname = meer + afgifte, dus snellere daling. Nu worden

Plant

effect deels gelijk aan b maar veel
meer variatie, dus meer sorteren

eenwaardige ionen zoals K+ en NH4+ makkelijker en

De opname van de plant is afhankelijk van de verdamping,

sneller opgenomen dan twee waardige ionen zoals Mg++

temperatuur en stadium. Bij veel verdamping worden

Phal. ‘Limelight’
links = controle, midden = kd koeling, rechts = kd opkweek en koeling

die niet extra hebt gegeven. In dit geval verbranden de
wortels niet, maar maakt de plant veel meer wortels die

groeisnelheid. Meer zijtak, een uniformer product met

besparing tijdens de sorteerwerkzaamheden.

plotseling weer calcium en fosfaat verschijnen terwijl je

Alleen KD koeling
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meer elementen ‘meegezogen’ in de waterstroom. Een

Toen Cymbidium kwekers begin jaren tachtig van turf-

De kalk bevat calciumcarbonaat en magnesiumcarbo-

goed voorbeeld is het element Calcium, de beste verzeke-

mengsels schakelden naar steenwol of polyfenolschuim

naat. Dit lost langzaam in water op tot bicarbonaat

ring tegen narigheid. De verdamping is afhankelijk van

(Oasis), zijn speciale schema’s gemaakt voor die substra-

HCO3- en Ca++ of Mg++. De hoeveelheid bicarbonaat

verschillende factoren als licht (bladtemperatuur) en RV.

ten. Steenwol heeft de neiging dat pH’s hoger worden,

bepaalt het bufferend vermogen van het substraat.

Een ander vaak onderschat punt is het stadium van de

dus wordt er meer ammonium meegegeven, polyfenol

Beter gezegd, het vermogen om pH daling op te vangen.

plant. Zodra er veel vruchten (tomaat, komkommer) en

schuim en in mindere mate turf- en kokosmengsels

Bij een hoge pH is er meer bicarbonaat aanwezig dus

dus ook bloemen op het gewas zichtbaar worden en of

hebben de neiging dat de pH daalt. Daarom wordt daar

kunnen er veel H+ ionen worden weggevangen, maar bij

strekken, is de kalium opname hoger. Meer kaliumopname

nauwelijks ammonium gegeven, maar meer nitraat. In

een lage pH is dat bufferend vermogen op en kan de pH

leidt tot een lagere pH. Bij komkommer is die waarneem-

principe moet elk substraat worden behandeld voor een

versneld in elkaar zakken. Bij een meerjarige teelt als

baar als hij volhangt met stamvruchten, bij Cymbidium

stabiele pH. Dit gebeurt door kalk te mengen met het

snij Cymbidium kan de pH per variëteit verschillen. Bij

zien we meer kali opname zodra de takken gaan strekken.

substraat. Voor steenwol is dit niet nodig, maar voor or-

soorten waar het te laag is, is het advies om deze pot-

We zien dan ook dat de pH kan dalen. Deze opname stopt

ganische mengsels en polyfenolschuim wel. Er zijn diverse

ten 1 of 2 keer goed door te spoelen met schoon water

vrij abrupt binnen een week en als daar niet op wordt ge-

kalksoorten verkrijgbaar, maar Dolokal is en blijft het bes-

om vervolgens 3 gram Dolokal per liter substraat op de

let, stort de pH in elkaar en loopt de EC op. Hierdoor gaan

te aan te raden. Voor schors en turfmengsels is 3 kg per

pot/plant te strooien en dat handmatig in te spoelen

planten van de wortel op het moment dat de plantbelas-

kubieke meter substraat meestal het uitgangspunt. Om

(dus 30 gram per 10 liter pot). Pas als nieuwe wortels

Phalaenopsis

ting toeneemt, beter gezegd de bloemtakken of vruchten

uiteenlopende redenen wordt hier vaak van afgeweken

zichtbaar worden, kan weer met de voeding worden

‘Monroe’®

moeten uitgroeien. Gevolg is dat de bloemkleur minder is,

(meestal lager). De groei bij de start is met 3 kg wel iets

gestart.

takken slapper worden en houdbaarheid verminderd. Door

trager, maar voorkomt later (tijdens bloei) wel problemen.

op tijd de EC sterk te verlagen kan dit worden opgevan-

Een ander vaak onderbelicht effect is het watervasthou-

gen. Dit proces doet zich bij alle planten voor, dus ook

dend vermogen van het substraat en de hoeveelheid

ren. Ook de onderlinge verhouding tussen kali en calci-

Miltonia, Phalaenopsis en andere orchideeën.

water die wordt gegeven. Bij compactere substraten

um of ammonium en calcium hebben grote invloed. Te

spoelt het substraat moeilijker door, waardoor verver-

veel kali remt calcium opname. Gewas wordt donkerder

Substraat

sing (verdunning) minder is en waardoor EC te hoog

groen en harder, maar ook breukgevoeliger. Teveel am-

Elk substraat heeft zijn eigen kenmerken en eigenschap-

en pH te laag kan blijven. Door meer water te geven

monium kan weer leiden tot lagere calcium opname en

pen. Niet alleen op het watervasthoudend vermogen,

wordt dat opgelost. Dus controle van gift en drain van

leiden tot neusrot bij paprika. Kortom, je moet wel wat

maar ook op het wel of niet (tijdelijk) vastleggen van

EC, pH en hoeveelheid water is van essentieel belang.

ervaring en kennis van deze facetten beheersen, wil je

elementen en de pH. Een mooie vergelijking voor sub-

Weegschalen hebben hun nut meer dan eens bewezen.

een goed resultaat realiseren. Wie niet voldoende kennis

straat zijn bijvoorbeeld autobanden. Voor het gewone

Als met ureum wordt gewerkt bij hogere temperaturen,

heeft van de motor van een auto, kan maar beter van de

autorijden zijn de zomer-, winter- of all weatherbanden

zal het omzettingsproces sneller gaan wat verzuring tot

afstelling afblijven, anders rijdt hij slecht of niet.

wel bekend. Voor wie de Formule 1 volgt, hoort dan,

gevolg heeft. Dus als dan ook de watergift te schraal is,

slicks, regenbanden, softs, ultrasoft, hard en misschien

zal dit versterkt worden.

missen we er nog wel een paar. Elk type gebruik je onder

Regenwater of goed osmosewater zijn het best voor

bepaalde omstandigheden en hebben effect op het rij- en

Voedingssamenstelling

orchideeën. Echter, in het voorjaar kunnen onder warme

remgedrag van de auto. Met substraat is het niet veel an-

Deze heeft grote invloed op de pH, maar wel in com-

zonnige omstandigheden algen gaan groeien in uw bas-

ders. Teel je op turfmengsels, zal je met minder ureum/

binatie met de hier al eerder vermelde punten. Te veel

sin. De pH gaat omhoog in de loop van mei – juni. Of de

ammonium moeten werken dan op schorsmengsels.

Miltonia

stikstof in de vorm van ureum, heeft in een droog

osmose is al jaren oud, de membranen slijten en laten

Werk je met kokosmengsels, dan zal je met de kali, calci-

‘7004’®

substraat niet veel functie. Ureum werkt het snelst in

steeds meer bicarbonaat door waardoor de pH steeds

waterige milieus bij hogere (boven de 20°C) temperatu-

hoger wordt.

um ammonium/ureum gift rekening moeten houden.
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Najaartips
Phalaenopsis
De zomer ligt grotendeels achter ons. Dat betekent

begint toe te nemen en ook de pieken, dan denken we

moet een sterke afkoeling van de plant voorkomen zien te

dat te hoge lichtniveaus tot het verleden behoren.

dat het beter is om een kortere dag aan te houden dan

worden. Dat kan met extra buistemperatuur, op tijd ervoor

Hoge lichtpieken worden in ieder geval steeds korter

die 16 uur. In de praktijk gaat dit ook nog onderzocht

doeken of ramen (meer) sluiten etc. Denk ook aan uw giet-

en steeds minder heftig. Daardoor kunnen ze ook wat

worden. Het mooie is ook dat rond week 40 telers

water dat niet te koud mag zijn (minimaal 20 graden), zeker

gemakkelijker toegelaten worden om toch een bepaalde

merken dat de natuur als het ware omslaat. Dat is in

niet als het onder een laag ijs vandaan getrokken moet

lichtsom te halen. De plant is ook veel gewend uit de

wezen natuurlijk ook zo aangezien de nachten qua uren

worden. Denk ook aan de verschillen binnen de plant die

zomer, uiteraard afhankelijk wat er bij u op de kwekerij

precies rond die tijd langer worden dan de dag.

zo beperkt mogelijk moeten zijn. Dus probeer pot, blad en

is nagestreefd afgelopen tijd. Er zit meer vocht in de

ruimtetemperatuur niet te ver uit elkaar te laten lopen. De

lucht, dus zal de nevel ook minder nodig zijn. Echter,

Uit ervaringen is gebleken dat het teruggaan in stikstof,

plaagdruk is in Phalaenopsis gelukkig, over het algemeen,

bij oostenwind of koud vriezend weer, is er wel veel

om de plant wat harder te maken, zeker niet verkeerd

vrij laag. Echter, de laatste tijd zien we wel regelmatig

vocht-onttrekking aan de kaslucht.

is in de winter. Dit kan bereikt worden door bijvoor-

aantastingen door rups en trips. Beide plagen zijn goed te

Door de lagere instraling van buiten, gaan de lampen

beeld een aantal kilo’s mengmeststof te vervangen door

signaleren door vanglampen en vangplaten. Als die regel-

een relatief grotere rol spelen de komende maanden.

matig bekeken worden, kun je op tijd ingrijpen, maar zie je

Denk aan het voorkomen van verzouting van de boven-

ook wat voor ontwikkeling een plaag doormaakt. Probeer

laag door meer uren lamplicht. Wij blijven een groot

de plagen zo goed mogelijk op te ruimen zodat er vanaf

voorstander van regelmatig een (compleet) schone

het voorjaar weer schoon begonnen kan worden. Trips kan

water beurt. Dat frist de wortels altijd enorm op (en

echt een probleem zijn aangezien ze in de bloemknoppen

de bovenlaag). Geeft u schoon water, dan is dit voor de

niet geraakt kunnen worden met middel. Tegen Lyprauta

plant nooit helemaal schoon aangezien een deel van de

(potworm) zijn tot dusver nog geen afdoende maatregelen

zouten uit de bovenlaag weer wordt opgelost.

gevonden. Wel wordt er nog steeds onderzoek gedaan en

Phalaenopsis

is men nu wel in staat om de potworm bewust te kweken.

‘Beach Girl’®

Hopelijk is alles klaar voor de winter en is het noodza-

Dat is het begin om een goed middel te vinden en te testen

kelijke onderhoud aan deuren, dek, schermen, gevels,

of bijvoorbeeld een natuurlijke vijand effect heeft tegen de

belichting, verwarming, ketel en WKK gedaan.

worm of misschien wel tegen de mug. Voorlopig kan er niet

In het verleden toen we minder belichtten, was week

heel veel meer dan droger telen en een ruimtebehandeling.

39/40 berucht om zijn voortakken. Dat zichtbare effect

Roofmijten kunnen ook een positieve bijdrage leveren, maar

in week 40 ontstond door wat er die weken ervoor

dan gaat het vaak wel over flinke aantallen die regelmatig

gebeurde. Dan moeten we denken aan oorzaken van
bijvoorbeeld het krijt verwijderen, lagere planttempera-

Phalaenopsis
343358®

turen en (natuurlijk) de korter wordende dagen. Tegen-
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ingezet moeten worden: 250-300 /m2. Bij een aantal
exclusieve orchideeën zijn bedrijven overgeschakeld naar fijnere mengsels waar de mug niet

woordig houden we langere dagen aan met belichting,

kalksalpeter. Met de EC kan ook door het jaar heen

meer in kan vliegen. Dat is een aanzienlijke

dus zien we dat voortak effect minder. Uit onderzoek is

gespeeld worden. Een hele belangrijke factor is ureum.

verbetering gebleken om schade door

gebleken dat 16 uur dag voor Phalaenopsis vrij opti-

Dat kan in najaar/winter 30-50% minder mee gegeven

de Lyprauta larve tot een minimum te

maal is in de opkweek. Wel met een rustige opbouw en

worden door een deel 20-20-20 te vervangen door bij-

beperkten. Het is bekend dat bestrij-

afbouw weer aan het einde van de dag. Echter, dat is

voorbeeld 7-11-27. Planttemperatuur is tijdens het najaar

dingsresultaten, zowel chemisch als

wel bij strakke lichtniveaus onder labcondities die dus

en winter natuurlijk razend belangrijk, met name om

biologisch, op bedrijven sterk kunnen

met belichting in de winter ook (min of meer) gehaald

inzicht te krijgen in dal temperaturen. Zeker bij het uit-

afwijken. Niet één bedrijf of onderne-

kunnen worden in de praktijk. Als het licht echter weer

schakelen van de lampen aan het einde van de (mid)dag

mer is en doet immers hetzelfde.
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Breeding
your success

Najaar- en wintertips
Cymbidium

Cymbidium
‘Kilimanjaro’

Voorbeschouwing

In geval van een zachte winter met 12°C en hoger buiten,

Het is lastig om voor komend seizoen, zeker voor de

zorg dan dat het gewas iets wordt geactiveerd door

kerstproductie, een heldere prognose te geven. Groot-

voldoende te ventileren en 1 tot 2 uur in de morgen een

ste oorzaak is het merkwaardige weer van 2016. Een

minimum buis aan te houden, maar er voor te waken

hele zachte winter waardoor er te weinig kou aan het

dat het toch te warm wordt. Als te weinig koeling wordt

vroegbloeiende sortiment gegeven kon worden, de koude

opgebouwd, leidt dit tot een lagere en latere productie,

dat in maart kan gebeuren. Sluit

dit op de natuurlijke weg, maar als het langdurig koud en

voorjaarsmaanden met zeer koele, donkere en natte juni

waarbij het gewas over een langere tijd bloeit. De tijds-

de ramen op tijd in de middag om

slecht weer is, is het wel verstandig om via de klimaatre-

maand, afgewisseld met zo nu en dan een paar dagen

duur van deze koeling is ca. 90 – 100 dagen. Een te korte

warm weer. De hoge nachttemperaturen in augustus en
vooral in september zullen consequenties voor de bloei
hebben. Het zeer vroege sortiment is iets vervroegd door

u kunstmest mee geeft, blijf dan altijd de drain controle-

het weer in augustus en september. Takken langer dan

ren op EC, pH en drainhoeveelheid! Vanaf op zijn vroegst

10cm strekken sneller. Door de hogere nachttemperaturen

eind januari tot half februari, moet de gemiddelde

zijn takken voor Kerstbloei mogelijkerwijze vertraagd.

etmaaltemperatuur naar de 20°C. Vanwege de stookkos-

Voor het mid- en het late sortiment zal de productie
goed moeten zijn. Zeker voor het late sortiment zullen de
takken pas in december zichtbaar worden.

bespaart ook veel energie. Het klimaat
is beter (vochtiger). Het is belangrijk
de ramen gedoseerd te openen als

er een grote kans op verdroging van de bloemtakknop.
De wateropname is de eerste 14 dagen na het verplaatsen
van Cymbidium planten 50% lager dan normaal. Vanaf

het zonnig wordt waardoor de

begin april kan hier de gemiddelde etmaal temperatuur

temperatuur te hoog wordt zoals

ook op 20°C worden ingesteld. Over het algemeen gaat

de temperatuur ‘gevangen’ te

geling hierop in te spelen. Het is van belang goed op te

periode koude gaat ten koste van de productie. Geef in

houden en om daarmee energie

letten op het waterverbruik. Er zijn cultivars die rond de

de koude periode schoon water of maximaal 0,25 EC. Als

te kunnen besparen. Sommi-

Kerst bloeien en tijdens de takstrekkingsfase veel water

ge bedrijven stoken wel, maar

opnemen. Bent u een ‘droge’ teler en het wordt zonnig

komen toch niet vroeger. Kijk dan eens
naar de gerealiseerde etmaalgemid-

weer, dan moet u een extra druppelbeurt inbouwen.
Anders krijgt u knoprui. Blijft het echter zacht en vochtig

delden in verschillende perioden van

weer en u bent een ‘natte’ teler, dan kunt u beter een

ten, stookplanning, gewenste bloeitijd e.d. kunt u hier

het seizoen. Als het warmer wordt

beurt overslaan omdat u anders sommige soorten van de

ook 1 tot 2 weken later mee beginnen. Van belang is wel

dan 21°C, dan wordt de bloemtak-

wortel giet. Meet wekelijks de gift en drain, controleer

dat als u hiermee later begint, beter moet zorgen dat de

strekking geblokkeerd. Als de bloem-

de EC van de drain bij verschillende soorten. U kunt daar

takken kleiner zijn dan ca. 10cm en

veel problemen mee voorkomen, omdat u op tijd ziet dat

gewenste temperatuursom wordt gehaald. Als u door

Vroeg sortiment

te lage temperaturen ‘achterstand’ op loopt, dan kunt

het wordt te warm, dan blijven

soorten meer of minder water opnemen. Bovendien kunt

Sortiment dat in september – oktober 2017 moet gaan

u dit ‘inhalen’ door een iets hogere etmaalgemiddelde

de takken zitten. Takken langer

u aan de hand van EC-drain zien als die oploopt, dat de

produceren, moet in november in rust (koel) gaan.

dan 20°C , bijvoorbeeld 20½ tot 21°C, te hanteren, maar

dan 10cm strekken echter sneller

Sortiment dat nog vroeger bloeit, moet eigenlijk nog

spreid dit dan over een langere tijdsperiode uit. Liever

bij hogere temperaturen. Bij koud,

eerder in rust komen, maar het moet dan buiten wel

in 3 maanden. Probeer niet hogere temperaturen aan te

nat en donker weer, zoals dit jaar in

koel genoeg zijn. Belangrijk is dat de gemiddelde et-

houden in een kortere tijd. Dat leidt tot verlies van ogen

juni, maar soms ook in augustus,

maaltemperatuur naar de 12½ - 13°C gaat. Dat moet voor

die takken hadden moeten worden. Deze bloemtakknop-

dan wordt de strekking vertraagd

een periode van minimaal 90 dagen, 100 is beter. Wijder

pen verdrogen en de plant gaan nieuwe scheuten maken.

en helemaal sterk als het krijt nog op

zetten en schoonmaken zijn de te verrichten taken. Dat

Nogmaals, beter 20½ °C 3 maanden aanhouden dan 3

moet minimaal een maand gedaan zijn voordat de tem-

weken 23°C! Vroeger starten in januari kan voor sommi-

peratuur wordt verhoogd. Kerst is dan wel een deadline.

ge soorten nadelig zijn omdat bij die hogere gemiddelde

De gemiddelde etmaaltemperatuur is 13°C. Overdag

etmaaltemperatuur op donkere (ook kortere) dagen, het

13 – 14°C en in de nacht 11 – 12°C. Bij extreem koud weer

energieverbruik van de plant (suikers) hoger is dan de

kan voor een korte periode van bijvoorbeeld 2 weken,

aanmaak. Daardoor kan bloemknopverdroging optreden

dan 1½ maand later. U moet zorgen dat deze

verlaten door meer en langer koude te geven, of bloei begin

enkele graden lager worden gehanteerd. Tot 7°C etmaal

waardoor later in het seizoen scheuten verschijnen in

afdeling voor Valentijn op zijn plek staat. Later

maart 2017, maar dan moet u warmer de winter door. Dat

gemiddelde kan, maar er zijn soorten waarvoor dit te

plaats van bloemtakken. Na half februari is er voldoende

doen, is hoger risico als het begin maart erg

lukt wel als u al iets hogere temperaturen aanhoudt vanaf

laag is. Zorg altijd wel voor voldoende actief klimaat,

licht, zodat dit geen probleem meer is. Voor het realise-

mooi weer is. Door op tijd de planten wij-

medio november. Dat kan alleen als u de afdelingen apart

hoe laag de temperaturen ook zijn. Het gewas moet wel

ren van een goede planttemperatuur is het van belang

der te zetten, zijn ze geacclimatiseerd voor

kunt verwarmen. Bij koude moet dit wel ‘actief’ gebeuren,

verdampen en water opnemen. De wateropname is een

om van januari tot en met medio maart een AC- folie-

dat de temperaturen overdag hoog oplopen

dus alleen zo koel mogelijk telen, maar ook rekening hou-

controlemiddel om te zien of de plant nog actief is.

scherm aan te leggen, tenzij u dubbel glas heeft. Dit

en de RV te laag wordt. Als dat gebeurt, is

den met de luchtvochtigheid en buitentemperaturen.

de kas ligt. De planttemperatuur is dan
gewoon te laag.

planten minder of geen voeding meer gebruiken. Verlaag
de EC dan! De wortels blijven beter. Zorg ervoor, dat de
watertemperatuur minimaal 12°C is.

Mid sortiment
Het midsortiment moet haar koude opbouwen voor bloei
voor het volgende jaar tijdens de takstrekking en de bloei
vanaf november. Normaal gesproken is dit voldoende, zeker
met bloeitijd tot en met de Vrouwendag (1e week maart).

Kerst sortiment
Een vergelijkbaar scenario als hiervoor, maar

Pasen 2017 valt vrij laat, namelijk 16 april. Dit betekent dat
u nu een keuze moet maken. Of voor bloei Pasen 2017 door

Lees verder op pagina 12
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(vervolg)

Najaar- en wintertips
Cymbidium
Cymbidium
Summer Pearl ‘Suzy’

Laat sortiment
In het late sortiment wordt nu nog volop verwarmd tot
een etmaal gemiddelde van minimaal 20°C – 21°C. Voor de
echt late bloei (juni- juli) moet dit worden volgehouden tot
de Kerst. Enkele kwekers gaan zelfs door tot begin – half

Luchtvochtigheid

januari. Bedrijven die ook in juni een goed klimaat kunnen

Er zijn twee hoofdlijnen te onderscheiden ten aanzien van

realiseren voor bloei, zijn in staat bij hoge temperaturen

de luchtvochtigheid in de kas gedurende het jaar. Te laag

een goede takkwaliteit te realiseren. Dat kan bij hogere

in het voorjaar/zomer, te hoog in de herfst. Vanaf eind

kassen met een nevelinstallatie en of buitenscherm. Als dat

juli – medio augustus, afhankelijk van de weersomstan-

niet het geval is, dan worden de risico’s te groot. In dat ge-

digheden, moet een actief vochtbeleid worden gevoerd.

val zal bij een warm voorjaar, dit tot versnelde bloei, klei-

Dit betekent op tijd ventileren en stoken. De kas zoveel

nere bloemen en fletsere kleuren leiden. De afbouw naar

mogelijk dichthouden om met zo weinig mogelijk gas per

koud moet in stapjes gebeuren zodat dit 10 tot 14 dagen

m2 nog een goede kwaliteit te realiseren is geen optie.

duurt. Koud kan dan heel koud zijn: 8 – 10°C, maar hangt

Dat gaat ten koste van kwaliteit! Dus ventilatielijnen op

ook af van de buitenomstandigheden en de luchtvochtig-

of onder de stooklijnen. Als het buiten kouder wordt en

heid. Vriest het dan kan het best onder de 10°C worden.

je een dikkere jas aan moet, dan wordt er vanzelf meer

De verdamping is onder die omstandigheden meer dan

gestookt en verdwijnen de meeste klimaatproblemen. Bij

voldoende. Is het weer te warm voor de tijd van het jaar,

vriezend weer en of een noordoostenwind kan de RV in

dan moet u naast veel ventileren, toch elke dag 1 tot 1½ uur

de kas te laag worden. Dan moet de schakelaar weer wor-

de minimum buis aanzetten om het gewas te activeren.

den omgezet naar “vocht sparen”. Dus minder snel venti-

In de late afdeling kan het gewas zeker tot medio januari

leren en schermen dichter houden (meer knijpen)

nog veel voeding tot zich nemen. Het kan gebeuren bij 0,7

om minder vocht uit de kas te verliezen. AV

EC gift, er maar 0,4 EC in de drain terugkomt. Loopt de EC-

(absoluut vocht) kan een goed hulpmid-

drain op, dan direct de EC halveren! Blijf elke week diverse

del zijn om te kijken wat het verschil

soorten controleren op EC en pH drain en zorg ervoor
dat de planten gemiddeld ca. 2 - 3 liter/m2/week
verdampen. Dit is dus bijna net zo veel als op
een gemiddelde zomerse dag!

is tussen binnen- en buitenvocht en daar het stook en
luchtregime op aan te
passen.
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