Nieuwsbrief

The orchid professionals since 1933

JAARGANG 33 NR. 2 | NAJAAR 2015

De plug!
Wij zijn bij de Phalaenopsis jonge planten intussen helemaal overgeschakeld naar de plug. Er worden geen jonge planten meer in
verspeenbakken geplant behoudens wat voor export dat als losse
plant wordt geleverd of voor 6/7 cm pot maat.
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De plug heeft diverse voordelen:
Uniformere planten die geen sorteringslagen nodig hebben tijdens de teelt en in principe ook niet of veel minder bij het
afleverproces als de planten klaar zijn.
Compactere planten waardoor verschillen tijdens de teelt onderling beperkt blijven. Door maatverschil in verspeenbakplanten die
ook nog eens onderling verschillend zijn, krijg je door wel of niet
bedekt zijn van potten door bladeren verschillen onderling.
Teeltversnelling bij de klant.
Arbeidsbesparing bij potten, tijdens de teelt en bij de
bloei-afleverfase.
Zonder plantdichtheid te verhogen, hogere productie per m2
omdat de kleinere maat die een langere teeltduur, dus ruimte
vraagt, niet meer bestaat.
Twee zaken zijn daarvan essentieel:
Klanten informeren over de beste teeltwijze op pluggen, waarbij
de klanten ook zelf moeten leren en ervaren.
Zelf leren wij ook nog steeds wat er kan worden verbeterd.

Nieuwe
ontwikkelingen in
klimaatregeling

Dendrobium
Nobile nieuw
onderzoek en
bevinding

Wij proberen alle kennis en informatie te delen met klanten om het
uiteindelijke doel, teeltrendement en optimalisatie bij onze klanten
te realiseren. Geen enkele klant is gelijk met een andere in teeltmethode. Dat lijkt vaak wel, maar in werkelijkheid zijn er altijd
verschillen die maken dat geen enkel bedrijf gelijk is. Zelfs bij
bedrijven met meer dan een vestiging zijn de teeltresultaten nooit
exact gelijk. Dat is ook een van de oorzaken waarom haast elke
kweker zijn eigen pot en substraatmix voorkeur heeft.
lees verder op pagina 2

De ervaring nu is dat verschillende plugsystemen prima naast
elkaar kunnen functioneren en in de praktijk geen problemen
geven. Door verschillende ideeën over substraat (natter,
compacter e.d.) en potten (meer of minder gaten), de teeltwijze
op meer dan een punt wordt gewijzigd, zonder dat men zich
voldoende realiseert wat de consequenties van die keuzes
kunnen zijn. Dit heeft grote invloed op de weggroei. Een ander
punt is dat substraatleveranciers soms een schorshoudende
mix leveren die bij de start moeilijker nat is te krijgen. De kweker kiest zelf of wordt aangeraden om dan om de dag met
kleine beurtjes watergeven te werken. Dit ‘pappen en nathouden’ systeem heeft meer nadelen dan voordelen, met grotere
kans op uitval tot gevolg. Soms werkt het wel, mits het een
beperkt aantal weken bij de start is en er daarna meerdere
dagen wordt gewacht tussen de gietbeurten. Beter is het om
dan het substraat voor het potten goed nat te maken.
Korte beurtjes kan nog wel positief uitpakken bij extreem
drogend weer in april-mei bij een noordoostenwind, maar zelfs
bij pluggen die relatief al vochthoudend zijn, is het de vraag of
dat wel de beste methode is. Vochtigheid-plug en vochtigheid-

substraat moeten bij het potten op elkaar lijken, dus geen
natte plug in droog substraat of andersom. We weten dat
planten in de plug relatief droog, ten opzichte van de oude tray
(losse) plant, moeten starten in de eerste 6-8 weken na potten,
waarna langzamerhand naar een ‘normale’ watergeeffrequentie kan worden overgegaan. Dat moment is wanneer de wortels
goed zichtbaar zijn aan de buitenzijde van de pot.
We zien dat kwekers die aan de drogere/voorzichtige kant
opereren, een betere start hebben dan kwekers die wat natter
telen. De oplossingen lijken soms ingewikkeld, maar kunnen
heel simpel zijn. Dat is in ons vak niet anders. Een van de
consequenties van deze schakeling zal toch zijn, dat sommige
soorten door deze teeltmethodewijziging uit het sortiment
zullen verdwijnen. Dat is niet nieuw en het gebeurde ook toen
de koelcapaciteiten werden opgevoerd waarbij hele goede
soorten veel meer koelschade lieten zien. En ook toen de
lichtwaarden die werden toegelaten in de teelt zijn opgeschroefd. Ook toen bleken bepaalde soorten daar negatief op
te reageren.

Phal. '3985'®
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Phalaenopsis in de winter
Bladverbranding
Verandering van bladkleur en het ontstaan van bladvlekken
die sterk lijken op verbranding door een te hoog lichtniveau.
Het is echter niet het lichtniveau zelf dat de verbranding
veroorzaakt, maar de verandering in belichting en/of het
spectrum. We hebben verbranding gezien in de warme
opkweekafdeling alleen door verandering van de belichtingstijd. Bijvoorbeeld na een dag zonder belichting kan de
volgende dag bij volle belichting verbranding optreden.
Vooral na het wijderzetten of wisseling van kasafdeling is de
plant gevoelig voor verandering van het belichtingsschema.
Bij een WKK-storing in de nacht overgaand in de ochtend,
waarbij de lampen uren later aan gaan dan de normale starttijd, kan dit problemen geven. Starten met half niveau en niet
alles op alles zetten om de gewenste lichtsom te halen op die
dag is het advies. De volgende dag kan weer op de normale
begintijd worden gestart met de lampen en met volledig lichtniveau. Bij een schermreparatie in de morgen (scherm dicht)
kan ook schade ontstaan als doeken pas aan het einde van
de morgen open lopen in plaats van ’s morgens vroeg.
Weer wordt dan het dag- en nachtritme van de plant verstoord
Waarschijnlijk staan de huidmondjes nog open (CO2 -opname
in het donker) als het volle licht in een keer aan gaat. Dat kan
de plant niet aan. Die wordt op die manier dan leeg getrokken
en laat dan een soort verbranding in het blad zien.
Bij een groot verschil in belichtingsniveau tussen de opkweeken koelafdeling is de plant het gevoeligst. U kunt de schade
beperken door de overgangsverschillen te verkleinen.
Hetzij door méér licht in de laatste weken voor de koeling
te geven, of door in de opkweek de planten op koelafstand te
zetten (is ook meer licht), of juist door minder licht te geven in
de eerste week van de koeling. Een overgang van 4 mol/m2/
dag naar 6 mol/m2/dag is beter dan van 3 mol naar 7 mol.
Eerder starten met assimilatiebelichting door elke dag een
paar minuten eerder te beginnen, is theoretisch, maar praktisch gezien zou dit wekelijks een kwartier aangepast moeten
worden en is dan normaal gesproken geen probleem. Of koppel de lampen aan bijvoorbeeld 10 of 12 uur na zon-onder
aan. Dan wordt er altijd een minimale nacht aangehouden van
respectievelijk 10 of 12 uur. De nacht is zeer belangrijk voor
Phalaenopsis om te herstellen van de dag ervoor, maar ook
om “klaar” te zijn voor de volgende dag.

Phal. '353911'®

Lampgebruik
Het rendement van de belichting wordt mede bepaald door
het aantal uren licht per etmaal. Gezien het CAM-gedrag van
de Phalaenopsis is een voldoende donkerperiode noodzakelijk. De maximale daglengte mag niet langer zijn dan 14 uur.
Vroeger beginnen dan om 04.00 uur ’s nachts heeft dus geen
zin als het in de winter om 17.00 uur ’s middags donker wordt.
Om bij een afnemende som aan PAR-licht toch het gewenste
dag totaal te halen, kan men dus niet onbeperkt vroeger
beginnen met belichten. Het langer door belichten in de
namiddag heeft nog minder zin. De sensormetingen laten zien
dat de plant halverwege de middag bij afnemend licht de huidmondjes opent en CO2 gaat opnemen. Langer door belichten
verstoort dit proces. Na een donkerperiode heeft de plant
enkele uren nodig om op gang te komen. Laat een zwaardere
belichtingsinstallatie met meer dan 5.000 lux capaciteit dan
ook trapsgewijs schakelen naar het volledige lichtniveau.
Welig blad
Als het lichtniveau in de winter afneemt en er ook minder
gelucht wordt, maakt de plant snel een wat langer en slapper
blad. Dit wordt mede sterk beïnvloed door het totale stikstofgehalte in de bemesting. Om de planten een snelle start te
geven in de opkweek wordt vaak extra stikstof toegevoegd in
de mestbak. Bijvoorbeeld door 20-20-20 of een deel daar van
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te vervangen door 28-14-14 of iets vergelijkbaars. Dit moet
men in het najaar en winter niet te lang aanhouden en na 4 tot
maximaal 6 weken weer aanpassen. Een combinatie van
20-20-20 met 20% à 25% kalksalpeter voorkomt een te zacht,
welig en bacteriegevoelig gewas. Een hogere bladtemperatuur
en meer rood licht als gevolg van de SON-T lampen geeft ook
meer strekking. Ook het lichtniveau en tijdig ruimer zetten, is
erg belangrijk voor een goed model van de plant. Door planten wijder te zetten, kan met onvoldoende (kunst)licht toch
meer licht worden gegeven. Zo kan tijdens de winter een plant
ook compact blijven. Voor kwekers die kragen of nog sterker,
vazen gebruiken, die moeten meer licht geven ten opzichte
van het niet gebruiken van kragen of vazen. Bij gebruik van
vazen in opkweek, koeling en afkweek, moet minstens 25%
meer licht worden gegeven voor een vergelijkbaar assimilatiegroei-effect. Dus als je in koeling streeft naar bijvoorbeeld 7
mol licht per dag, dan moet je naar ca. 8,5-9 om per saldo
dezelfde lichthoeveelheid te geven, ten opzichte van planten
die niet in een kraag of vaas staan. Gebeurt dat niet, dan
wordt er heel veel kwaliteit ingeleverd. Dit komt door de andere bladstand (niet horizontaal, maar schuin tot verticaal) en
schaduw effect van het plastic.

Water
Ook het watergebruik kan ’s winters behoorlijk veranderen. Bij
een lager lichtniveau gebruikt de plant minder. Maar door harder stoken, verdampt er meer! Aangezien circa 75% van het
waterverbruik uit de pot verdampt, kan de pot toch al snel te
droog staan. Men heeft dan de neiging om vaker te gieten met
minder liters per gietbeurt. Het gevaar hierbij is dat men minder drain krijgt dan eerder of wat noodzakelijk is.
De hoeveelheid liters die men moet geven, hangt af van meer
factoren zoals grofheid van het substraat, type regendoppen,
duur van de watergift en de gietfrequentie. Een drainpercentage van 30% à 40% is gewenst om de EC niet op te laten
lopen en om voldoende luchtverversing (zuurstof) in het substraat te krijgen. Het meten van lekwater zowel wat betreft EC,
pH en drainhoeveelheid is belangrijk om te kunnen sturen.
Ook een meetopstelling voor gewichtsbepaling laat zien of een
watergift al nodig is of dat afdroging te lang duurt en er actiever gestookt en gelucht moet worden. Na 4 à 5 dagen moet
de pot weer zijn afgedroogd. Als er vanwege goede afdroging
vaker gegoten kan worden, neemt de groei toe en worden takken zwaarder. Bij een schrale oostenwind en vorst kan gerust
de nevel regelmatig aan en zorg voor voldoende watergift.

Phal. '333869'®
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Vochtonttrekking aan de lucht is zeer hoog. De afdroging van
het substraat is vergelijkbaar met mooi weer half april. Dit kan
het beste gebeuren door klimaat te regelen op VD (vochtdeficiet) in plaats van RV (relatief luchtvochtigheid).
EC
Een te hoge EC ontstaat vooral aan de bovenkant van de pot
en wordt soms niet opgemerkt omdat drain- en EC-gegevens
of substraatanalyses goed zijn door het gemiddelde effect van
de hele pot. Als de wortels bovenop zwart-bruin verkleuren en
indrogen en er in de pot stagnerende donkere wortelpunten
ontstaan, is meestal de EC te hoog en soms ook de pH
te laag. Dan is het tijd voor een schoonwater spoelbeurt.
Hiervoor is zeker 14 à 15 liter per m2 nodig. Streef naar een
EC in het substraat van 0,8 tot 1,0 en in het lekwater mag niet
meer worden gemeten dan 0,3 EC boven de bemestingswaarde. Dus een waarde van 1 tot 1,3 EC mag worden gemeten.
Verwarming
Bovenbuis goed mee laten lopen zodat de onderbuis niet te
heet hoeft te worden. Bij voorkeur onder- en bovennet gelijk,
ondernet in eerste instantie tot maximaal 50°C waarbij bovennet verhoudingsgewijs warmer gehouden kan worden als de
warmtebehoefte dat vereist of bijvoorbeeld een hoge RV.
Controleer ook of alle verwarmingsbuizen goed warm worden.
Slangen kunnen verstopt raken met vuil of er kan lucht in het
systeem zitten.

Klimaat
Sneeuw- en hagelbuien kunnen voor plotselinge temperatuurdalingen zorgen. Als dit gebeurt met sterk wisselend weer, dan
is het handiger om met doeken dicht en lampen aan de temperatuur constant op peil te houden. Bij gematigd weer juist
opletten met te veel nevel. Dan liever later starten en met een
kortere pulslengte, terwijl bij sneeuwval en/of strenge vorst, de
nevel de afdroging van de potten wat kan vertragen. Verwijder
een eventuele voornacht in de koeling. Bepaalde soorten
hebben erg veel moeite met extra koude. Gewenste etmaaltemperaturen worden normaal gesproken toch wel gehaald in
de winter. Houd er rekening mee dat gerealiseerde plant- of
bladtemperatuur ’s winters vaak lager ligt (bij lampen uit en
beperkte zonnestraling) bij eenzelfde gerealiseerde etmaal in
een andere tijd van het jaar.
Dit houdt in dat er dus een hogere kastemperatuur nagestreefd en gerealiseerd moet worden. Let op bij koude, heldere
nachten (volle maan) dat bladtemperatuur duidelijk verder weg
kan zakken dan in een bewolkte nacht. Probeer dat op te
vangen met de schermdoeken en stookinstellingen. Bij een
kastemperatuur onder de stooktemperatuur moet LS10 dicht
liggen en zal dan vanzelf weer open gestookt moeten worden.
Wintercheck
Controleer dek en gevels grondig op kapotte ruiten. Dat is
de eerste energiebesparing.
Controleer lampen, dat voorkomt temperatuurverschillen in
de kas en blad.
Controleer luchtramen en schermen of die goed sluiten en/
of de kier over heel de breedte hetzelfde is, anders is er
een grote kans op kouval en dus voortakken!
Op een donkere en niet te koude dag het kasdek van binnenuit reinigen. De schermen kunnen dan immers open
zonder al te veel problemen.
Zorg voor regelmatig onderhoud aan ketel en WKK.
In de winter liggen de ramen en schermen vaker dicht
zodat de concentratie van gassen als CO, NOx en ethyleen
hoog kunnen oplopen. Daarnaast zorgt goed onderhoud
van de WKK voor een zuiniger gedrag. Laat bij regelmatige
knopval eens een kasluchtmeting uitvoeren of er toch
geen ethyleen vrijkomt.

Phal. '233912'®
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Cymbidium teelttips
Vooraf
Voor zover we het ten tijde van schrijven van deze Nieuwsbrief
kunnen inschatten, lijkt de productie van het vroege en het
Kerst sortiment wat tegen te vallen. In de praktijk zien we bij
diverse kwekers soorten en partijen waar minder takken op
staan dan je zou verwachten. Kijk je beter in het gewas, dan
zie je jonge scheuten zitten, die er helemaal niet in horen.
In ieder geval niet in deze maat op dit moment. In een en hetzelfde soort zien we planten met veel takken en planten met
weinig takken. Juist waar weinig takken op staan, zien we veel
scheuten. Dit beeld zien we ook bij onze ouderplanten terug.
Planten die volop in de takken staan en planten waarvan de
productie tegenvalt. Tussen zaailingen uit dezelfde kruising is
zoiets goed mogelijk, maar bij sommige oudere ouderplanten
waar we meer planten van hebben, laten dezelfde verschillen
zien. De oorzaak moet worden gezocht in het voorjaar, dat
zich kenmerkte door een langdurige droge noordoostenwind.
Daardoor waren de temperaturen niet hoog, maar de droging
in de kas, maar ook buiten op het veld wel veel hoger.
Daardoor kan de ene plant soms net te kort water hebben
gehad dan de andere. Als dit gebeurt in de fase dat takken
moeten gaan strekken, dan leidt dit tot bloemtakknopverdroging. Als dit gebeurt, slaat de plant (of bulb) zijn bloeiprogramma over en gaat verder met het volgende programma:
scheuten maken. In sommige jaren is dit terug te leiden tot een
plotselinge zomerse week eind april of begin mei, maar dit jaar
kon je daar niet een specifieke periode voor opgeven. Je ziet
dan vrij veel jonge scheuten ontstaan eind mei-medio juni.
Ook wij hebben ervaren dat de ouderplanten-zaailingen soms
droger waren dan we ons realiseerden. Dit effect hebben de
meeste van u ook gehad. Sommigen hebben dat iets eerder
in de gaten gehad dan anderen waardoor het nadelige effect
minder groot is geweest.

gedaan, wellicht 6 weken, voordat de temperatuur wordt verhoogd. Voor sortiment dat voor 1 november moet bloeien is
de Kerst wel een deadline om in september-oktober van het
volgende seizoen weer een goede bloei te hebben.
De gemiddelde etmaaltemperatuur is 13°C. Dus overdag 1314°C en de nacht 11-12°C. Veel kouder hoeft niet. Bij extreem
koud weer voor een korte periode van bijvoorbeeld 2 weken,
kan enkele graden lager worden gehanteerd. Uit proeven bij
WUR Bleiswijk is gebleken dat dit tot 7°C etmaalgemiddelde
kan, maar er zijn soorten waarvoor dit te laag is. De in de proef
gebruikte Earlisue ‘Paddy’ en Beauty Fred ‘60’ lieten dit duidelijk
zien. Soorten die Earlisue ‘Paddy’ of Beauty Fred '60’ als ouder
hebben, zullen waarschijnlijk vergelijkbaar reageren. We denken
dat een korte tijd lagere temperaturen bij extreme koude geen
grote negatieve consequenties hoeft te hebben en dat op die
manier energie en kosten kunnen worden bespaard. Maar nogmaals, voor een korte periode van 1 tot 2 weken bij extreem
lage temperaturen. Zorg altijd wel voor voldoende actief klimaat,
hoe laag de temperaturen ook zijn. Het gewas moet wel bezig
blijven met verdampen en water opnemen. De wateropname is
dan een controlemiddel om te zien of de plant nog actief is.
Bij ‘warmere’ weersomstandigheden zoals bij 12°C en méér
buiten, zorg dan dat het gewas op tijd nog enigszins wordt
geactiveerd door ventileren en 1-2 uur in de morgen een minimum buis te stoken, maar er anderzijds voor te waken dat het
toch TE WARM wordt. Er zijn bedrijven die hun verwarmingspijpen hebben begrensd tot bijvoorbeeld 40°C. Zij hebben een
temperatuur ingesteld in de computer, soms gekoppeld aan
een RV-regeling. Dit kan echter betekenen dat als we een zeer

Vroeg sortiment
Het sortiment dat in september-oktober bloeit, moet in november in rust gaan. Sortiment dat nog vroeger bloeit, moet nog
eerder in rust komen. Belangrijk is dat de gemiddelde etmaaltemperatuur naar de 12,5-13°C gaat. Dat moet voor een periode
van minimaal 90 dagen, 100 is beter. Wijder zetten, schoonmaken, zijn zaken die dan minimaal een maand moeten worden

Cym. 'Diona'
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zachte winter hebben, het gemiddelde etmaaltemperatuur te
hoog wordt. Er wordt dan te weinig koeling opgebouwd, wat
uiteindelijk een lagere, latere en langere (tijd) productie geeft.
Pas de regeling dan aan. De tijdsduur van deze koeling is ca.
90-100 dagen. Uit de proeven die in 2001 tot en met 2003 zijn
uitgevoerd, bleek wel dat als er een te korte periode koude
werd gegeven, dit ten koste ging van de productie. Geef in
deze fase schoon water of maximaal 0,25 EC mee. Als u kunstmest meegeeft, blijf dan altijd de drain controleren! Vanaf eind
januari op zijn vroegst tot half februari, moet de gemiddelde
etmaaltemperatuur naar de 20°C. Vanwege de stookkosten,
stookplanning, gewenste bloeitijd e.d. kunt u hier ook 1 tot
2 weken later mee beginnen. Van belang is wel dat als u
hiermee later begint, beter moet zorgen dat de gewenste temperatuursom wordt gehaald. Als u door te lage temperaturen
‘achterstand’ oploopt, dan kunt u dit realiseren door een iets
hogere etmaalgemiddelde dan 20°C, bijvoorbeeld 20,5°C tot
21°C te hanteren, maar spreidt dit dan over een lange periode
uit. In 2 à 3 maanden. Probeer niet hogere temperaturen aan te
houden in een kortere tijd. Dat leidt tot verlies van ogen die
takken hadden moeten worden. Nogmaals, beter drie maanden
20,5°C aanhouden dan drie weken 23°C! Er zijn bedrijven die
nog eerder starten in januari. Dat kan voor sommige soorten
nadelig zijn omdat de hogere gemiddelde etmaaltemperatuur
bij donkere dagen, het energieverbruik van de plant (suikers)
hoger is dan de aanmaak. Als gevolg hiervan zal bloemknopverdroging plaatsvinden en later in het seizoen scheuten
verschijnen waar takken hadden moeten zitten. Na half februari
is er voldoende licht en neemt dit dagelijks toe, waardoor dat
geen probleem meer is.
Voor het realiseren van een goede planttemperatuur is het van
belang om, van januari tot en met medio maart, een AC-foliescherm aan te leggen, tenzij u dubbelglas heeft. Dit bespaart
ook veel energie. Het is belangrijk de ramen gedoseerd te
openen als het zonnig wordt en de temperatuur te hoog wordt
zoals dat in maart kan gebeuren. Sluit op tijd in de middag om
de temperatuur ‘gevangen’ te houden om daarmee energie te
kunnen besparen en uitstraling te beperken. Meer uitstraling
betekent een sterkere daling van blad/planttemperatuur.
Sommige bedrijven hebben wel gestookt, maar komen toch
niet vroeger. Kijk dan eens naar de gerealiseerde etmaalgemiddelden in verschillende perioden van het seizoen. Als het
warmer wordt dan 21°C, dan wordt de bloemtakstrekking
geblokkeerd. Als de bloemtakken kleiner zijn dan ca. 10 cm en
het wordt te warm, dan blijven de takken zitten. Takken langer
dan 10 cm strekken sneller met hogere temperaturen. Als het
in het najaar nat en donker weer is, dan wordt de strekking
vertraagd, zeker als het krijt nog op de kas ligt. De planttemperatuur is dan gewoon te laag.

Cym. 'Lightning'
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Kerst sortiment
Een vergelijkbaar scenario als hiervoor, maar dan 1,5 maand
later. U moet zorgen dat deze afdeling voor Valentijn op zijn
plek staat. Later doen is hoger risico als het begin maart erg
mooi weer is. Door op tijd de planten wijder te zetten, zijn ze
geacclimatiseerd voordat de temperaturen overdag hoog
oplopen en de RV te laag wordt. Als dat gebeurt, is 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 begin april
kan hier de gemiddelde etmaaltemperatuur ook op 20°C
worden ingesteld. Over het algemeen gaat dit op de natuurlijke
weg, maar als het langdurig koud en slecht weer is, is het wel
verstandig om via de klimaatregeling hierop in te spelen.
Het is van belang goed op te letten op het waterverbruik. Er zijn
cultivars die rond Kerst bloeien en tijdens de takstrekkingsfase
veel water opnemen. Bent u een ‘droge’ teler en het wordt
zonnig weer, dan moet u een extra druppelbeurt inbouwen.
Anders krijgt u knoprui. Blijft het echter zacht en vochtig weer
en u bent een ‘natte’ teler, dan kunt u beter een beurt overslaan
omdat u anders sommige soorten van de wortel giet.
Meet wekelijks de gift en drain, controleer de EC van de drain
bij verschillende soorten. U kunt daar veel problemen mee
voorkomen, omdat u op tijd ziet dat soorten meer of minder
water opnemen. Bovendien kunt u aan de hand van EC-drain
zien als die oploopt, dat de planten minder of geen voeding
meer gebruiken. Verlaag de EC dan! De wortels blijven beter.
Zorg ervoor, dat de watertemperatuur minimaal 12°C is.

Laat sortiment
Het late sortiment wordt nu nog warm gehouden met een
etmaalgemiddelde van minimaal 20-21°C. Voor de echt late
bloei (juni-juli) moet er warmte (is verlating) worden gegeven
tot Kerst en sommige kwekers gaan door tot begin-half januari.
Bedrijven die ook in juni een goed klimaat kunnen realiseren
voor bloei, zijn in staat bij hoge temperaturen een goede takkwaliteit te houden. Hogere kassen met een nevelinstallatie en/
of buitenscherm, moeten dan wel beschikbaar zijn. Als dat niet
het geval is, dan worden de risico’s te groot. In dat geval zal bij
een warm voorjaar, dit tot versnelde bloei, kleinere bloemen en
fletsere kleuren leiden. De afbouw naar koud moet in stapjes
gebeuren zodat dit 10 tot 14 dagen duurt. Koud kan dan heel
koud zijn, 8-10°C maar hangt ook af van de buitenomstandigheden en de luchtvochtigheid. Vriest het, dan kan het best
onder de 10°C worden. De verdamping is onder die omstandigheden meer dan voldoende. Is het weer echter veel te warm
voor de tijd van het jaar, dan moet u naast veel ventileren, toch
elke dag 1 tot 1,5 uur de minimum buis aanzetten om het gewas actief te houden. In de late afdeling kan het gewas zeker
tot medio januari nog veel voeding tot zich nemen. Het kan
makkelijk dat u nog 0,7 EC geeft en maar 0,4 EC in de drain
vindt. Echter, binnen een week kan de plant hiermee stoppen
en niets meer opnemen. U ziet dan de EC-drain oplopen.
Direct de EC halveren! Blijf elke week diverse 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!

Mid sortiment
Het mid sortiment bouwt haar koude voor bloei voor het volgende jaar al op tijdens de uitgroei-takstrekking en de bloei
vanaf november. Normaal gesproken is dit voldoende, zeker
met bloeitijd tot en met Vrouwendag (1e week maart). Als u toch
harder stookt om op tijd bloei te realiseren voor Pasen, dan is
de kans aanwezig dat er te weinig kou kan worden gegeven
voor dit sortiment. Dit kan weer leiden tot een verdere verlating
van dit sortiment in het volgende bloeiseizoen. Pasen 2016 valt
zeer vroeg, namelijk 27 maart! Dit betekent dat u nu moet
kiezen door iets warmer te gaan telen zodat uw productie wordt
vervroegd, of dat u al vanaf begin november zo actief-koud
mogelijk gaat om de productie te vertragen. Met ‘actief’ bedoelen wij niet alleen zo koel mogelijk telen, maar ook rekeninghoudend met de luchtvochtigheid en buitentemperaturen.

Bestrijding
Oók in de winter moet u controleren op spint. In de late afdeling
wordt lang door gestookt. Elke kas heeft zijn eigen plekken
waar vaker spint kan voorkomen. Vooral wanneer gestookt
wordt, zijn er voor spint interessante drogere plekken en als
daar ook nog wat gevoelige soorten staan, dan kunt u een
(kleine) aantasting verwachten. Hier kan nog gemakkelijk een
effectieve bestrijding worden uitgevoerd. Als de aantasting op
zijn vroegst pas tijdens het aanbinden zichtbaar wordt, dan is
bestrijden heel lastig. Dit geldt ook voor het vroeg en mid
bloeiende sortiment. Het zeer vroege sortiment vraagt om
aandacht als de temperaturen weer worden verhoogd. Als u
regelmatig scout, kan het niet snel uit de hand lopen en is
met minimale bestrijding een vrijwel spintvrije teelt mogelijk.
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Sneeuw
Tijdens sneeuwval is de verdroging van het kasklimaat hoog.
Dat wordt jaarlijks door velen onderschat. De kas werkt als een
condensdroger. Het smelten van ijs of sneeuw van 0°C kost
10x meer energie dan dezelfde hoeveelheid water of ijs 1°C in
temperatuur te doen verhogen. De temperatuur in de kas hoeft
dan helemaal niet warm aan te voelen, maar de vocht onttrekking door het klimaat aan plant en pot is groter dan gedacht.
Er moet dan meer water worden gegeven!
Luchtvochtigheid
Het is nu herfst. In zijn algemeenheid kun je twee hoofdlijnen
onderscheiden ten aanzien van de luchtvochtigheid. Te laag in
voorjaar-zomer, te hoog in herfst-winter. Vanaf eind juli-medio
augustus, afhankelijk van de weersomstandigheden, moet een
actief vochtbeleid worden gevoerd. Dit betekent op tijd ventileren en stoken. De kas zoveel mogelijk dichthouden om met zo
weinig mogelijk gas per m2 nog een goede kwaliteit te realiseren, is geen optie. Dat gaat ten koste van kwaliteit! Dus ventilatielijnen op of onder de stooklijnen. Zodra het kouder wordt,
je een winterjas en/of handschoenen nodig hebt omdat het
buiten echt koud wordt, dan wordt er vanzelf meer gestookt en
verdwijnen klimaatproblemen als sneeuw voor de zon. In de
loop van januari, begin februari kan de RV in de kas te laag
worden, vooral bij vriezend weer en/of een noordoostenwind.
Dan moet de schakelaar worden omgezet naar “vocht sparen”.
Dus minder snel ventileren, schermen dichter houden om zo
doende minder vocht uit de kas te verliezen.

Cym. 'Jade'

Nieuwe ontwikkelingen in klimaatregeling
Misschien dat een aantal van u al de cursus HNT (‘Het Nieuwe
Telen’) heeft gevolgd. Het programma ‘Kas als Energiebron’
(KaE) heeft de afgelopen 2 jaar flink geïnvesteerd in kennisverspreiding rond HNT met als belangrijk doel: energiebesparing.
Dit begint langzaam (letterlijk) zijn vruchten af te werpen.
Door beter naar natuurkundige principes te kijken in combinatie met plantprocessen en klimaat ontstaan er nieuwe inzichten
qua regelingen en instellingen. Het mooie is dat dit in veel gevallen in de praktijk ook blijkt te werken, dus niet alleen op
basis van theorie. Wat werkt er dan? Een hoge energiebesparing met gelijkblijvende producties en soms zelfs hogere
producties! Echter, deze resultaten en ervaringen zijn meestal
verkregen in “gewone” C3-gewassen. Of al deze theorieën
werken bij bijvoorbeeld CAM of deels CAM-planten,

is wel de vraag. Een belangrijk deel van HNT is energiezuinig
ontvochtigen. Dat betekent precies de omgekeerde volgorde
van wat de meeste kwekers gewend zijn te doen. HNT geeft
aan eerst de luchtramen te openen, vervolgens de doeken te
openen en als laatste pas de buistemperatuur te verhogen.
Dus niet eerst buizen verhogen, vervolgens doeken openen en
uiteindelijk kieren met het raam. Door de buizen op te stoken,
creëer je namelijk dat (normale) planten meer gaan verdampen en krijg je dus juist meer vocht in de kas! Doordat er in
Phalaenopsis opkweek met hoge temperaturen wordt gewerkt,
kan er heel makkelijk worden ontvochtigd, zelfs met een dicht
doek. Hoe dat kan? Veel doeken kunnen een bepaald percentage aan vocht doorlaten. Uw schermdoekleverancier kan hier
zo een antwoord op geven. Dit is ook een belangrijk gegeven
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om te weten voor een doek dat u eventueel wilt vervangen.
Een doek dat je dus meer uren dicht kunt houden, maar wel
vocht doorlaat, kan op die manier veel energie besparen.
Sterker nog, het kan meer energie besparen dan een doek dat
van zichzelf meer energiebesparend is, maar waar je een kier
in moet trekken om te ontvochtigen! Dan ben je het voordeel
van energie-zuinig weer kwijt.
Een meetbox boven het schermdoek geeft veel inzicht in hoe
de omstandigheden daar zijn, zeker qua vocht. Kijk je naar het
absoluut vocht (AV) dat in de lucht zit boven en onder het doek
(met de meetboxen dus), dan kun je gemakkelijk het verschil
zien en weet je hoeveel en/of er ruimte is om te ontvochtigen
met de lucht die zich boven het doek bevindt. Waarschijnlijk
heeft u al in vakbladen gelezen over termen als uitstraling en
“het nieuwe luchten”. Als dit u onbekend in de oren klinkt,
moet u daar zeker eens op gaan googelen. Puur het feit dat
met doek(en) dicht de uitstraling van een plant of bloem kan
worden beperkt, maar nog niet helemaal weg is, wordt
hierdoor duidelijk uitgelegd. Zo blijkt guttatie in een aantal

gewassen te kunnen worden beperkt door ’s nachts te schermen. Guttatie wordt soms als een positief verschijnsel uitgelegd, maar in potorchideeën zien we het toch liever niet.
Met bepaalde meters en sensoren kan aanzienlijke energiebesparing worden bereikt en uw plant heeft het vaak nog
beter naar zijn zin ook! Dat is win/win/win. Een plant die goed
staat te groeien, heeft immers ook nog eens minder last van
ziekten en plagen. Denk bijvoorbeeld aan uw PAR-meters
waarmee u kunt beslissen om niet meer te belichten als een
bepaalde lichtsom behaald is. Daarnaast de minder bekende
Pyrgeo-meter die laat zien wanneer er veel uitstraling is met
als gevolg lagere planttemperaturen die kunnen worden voorkomen door (eerder) te gaan schermen.
In Phalaenopsis is recent onderzoek geweest naar de minder
rendabele uren qua belichten aan het begin en einde van
de dag als er gelijk of nog vol vermogen op de plant wordt
gegeven (dit hangt wel af van het kunstlichtniveau en van de
mogelijkheid om een deel aan te zetten).
Doe er uw voordeel mee met deze meters en onderzoeken.
Het is zeker de moeite waard.

Milt. '1338'®
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Dendrobium Nobile
nieuw onderzoek en
bevinding
In 2014 en 2015 heeft er gedurende verschillende seizoenen
onderzoek plaatsgevonden in het kader van meer rendement
uit licht en CO2 in verschillende gewassen als Bouvardia,
Gerbera, Freesia, Alstroemeria en Dendrobium Nobile.
Het praktijkonderzoek met metingen in het Dendrobium Nobile
ras Spring Dream ‘Apollon’ is inmiddels afgerond en in een
rapport gebundeld, maar we willen u toch een aantal zaken
noemen in deze Nieuwsbrief. Hoe de plant functioneert,
gemeten als fotosynthese respons, blijkt in de praktijk een
stuk lager te liggen dan dat de plant qua potentieel heeft.
Het vermoeden is dat de huidmondjes hier een grote rol in
spelen en die dus vaak in geknepen toestand staan of in ieder
geval niet volledig openstaan. De vochtigheid van het substraat
speelt daarbij ook een belangrijke rol. Een dag voor het gieten,
kunnen veel potorchideeën minder licht aan. Een verlaging in
de fotosynthese respons is met name aan het begin en einde
van de dag, meerdere keren, gemeten. Dat viel dan vaak weer
samen met een VPD (Vapour Pressure Deficit) van hoger dan
1,0. VPD geeft het verschil aan in luchtvochtigheid in en buiten
het blad.
Hoe groter het getal, des te sneller droogt het blad uit. Omdat
de plant bij geknepen huidmondjes niet optimaal functioneert,
vergelijk het maar met ademhalen door een rietje, heeft het
geen zin om bijvoorbeeld 100 PAR (µ mol per sec) aan assimilatielampen aan te zetten. Dit geldt (aangetoond) voor het
opstarten uit de nacht, dat het economisch nauwelijks rendeert
om het kunstlicht voor de volle 100 PAR aan te zetten. Immers,
de plant blijkt maar voor 50-60% van het aangeboden licht te
gebruiken, dus een half niveau is dan in de meeste gevallen
(afhankelijk van bedrijfssituatie net, WKK, inkoop/verkoop etc.)
een betere keus. Is er een installatie van 50-60 PAR, dan
kan die dus wel volledig worden aangezet om de dag mee
te beginnen. Een andere manier om het te zeggen, is dat de
plant nog niet wakker is boven de 50-60 PAR. Om terug te
komen op VPD, we hebben bij veel gewassen gezien dat
sturen op een VPD van rond de 1,0 echt heel goed werkt
om planten beter te laten groeien en huidmondjes open te
houden. Om de VPD te monitoren is er wel een Infraroodmeter
nodig die wordt aangesloten op de klimaatcomputer voor een
continue meting van de bladtemperatuur. Wat verder opvallend
was, is dat in de afkweek het gewas er langer over deed om
op gang te komen om als het ware wakker te worden.

Den. Comet King 'Akatsuki'®

Dat duurde wel tot 3 uur toe terwijl in de opkweek (aan jongere bladeren en planten gemeten) de plant ongeveer een uur
nodig had om 100 PAR goed aan te kunnen. Hierbij moet wel
worden gezegd dat het (theoretisch) te veel aan licht mischien
wel zorgt voor een betere knopzetting in de generatieve fase
bij Nobile of bijvoorbeeld bij Phalaenopsis een betere takinductie. Er moet dus nog worden onderzocht of het te veel
aan licht zomaar kan worden weggelaten zonder nadelige
gevolgen. Waar de onderzoekers op basis van literatuuronderzoek al over hadden gelezen, bleek in de praktijk ook zo te
zijn.
De Dendrobium Nobile blijkt deels als een CAM-plant te
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kunnen functioneren. ’s Nachts wordt er CO2 opgenomen en
opgeslagen in de vorm van malaat. Hieruit wordt de CO2
overdag onder lichte omstandigheden in het blad weer gebruikt
voor de fotosynthese terwijl huidmondjes dan deels dicht kunnen zitten. Dit is vrij eenvoudig te testen met bladponsjes.
Er bleek bij een bewolkte dag dat er ’s morgens, maar ook ’s
middags nog malaat in het blad aanwezig was (licht zorgt voor
de afbraak van malaat). Malaat is zuur en zorgt voor pH-verkleuring van de meetvloeistof. Bij een dag met veel instraling
was die afbraak veel sneller op de dag en werd in de loop van
de dag er geen zuur meer gemeten als teken dat dit was opge-

Wils. Red Sun®

bruikt/omgezet. Dit mechanisme hebben heel veel planten niet
in zich. In toekomstig onderzoek zal er worden geprobeerd ook
andere rassen dan Apollon hierin mee te nemen. Het CAMmechanisme is bij uitstek geschikt om onder moeilijke
omstandigheden bijvoorbeeld bij lage RV’s en hoge VPD’s)
toch het fotosynthese proces op gang te houden. De plant
beschermt zichzelf dan op deze manier. Het CAM-mechanisme
bij Dendrobium Nobile lijkt meer aanwezig te zijn in de afkweek
waar planten en bladeren dus ouder zijn. Opvallend was ook
dat tijdens metingen al werd gezien dat huidmondjes om 14.00
uur dichtgingen, zowel in de opkweek als afkweek. De fotosynthese gaat dan fors omlaag. In dit geval gingen de lampen om
03.00 uur aan, dus dat betekent al na 11 uur een verminderde
fotosynthese. Het is te vroeg om te concluderen om dan maar
om 14.00 uur al de lampen uit te zetten, aangezien we ook een
bepaalde daglengte nodig hebben om een verschil te maken
tussen het groeien en stoppen van de plant. Je zou dan nog
allerlei onderzoeken kunnen bedenken om de huidmondjes
langer open te houden of in de tijd dat ze open staan, meer
open te krijgen, veel heeft dus ook met vocht om de plant heen
te maken. Van een hoge CO2-concentratie is bekend dat dit kan
zorgen voor het knijpen van de huidmondjes, dus probeer dat
te voorkomen. Bij 600 ppm zagen de onderzoekers de huidmondjes al dichtlopen en dat komt overeen met Kalanchoë en
Phalaenopsis. Bij 700-800 ppm treedt er verzadiging op.
Hoger doseren dan 600-700 ppm heeft normaal gesproken
geen zin. Alleen bij deels gesloten huidmondjes zou je kunnen
denken dat met 800 ppm CO2 er misschien meer het blad in
kan worden geduwd. Dat zou ook kunnen worden onderzocht.
Tijdens de onderzoeksperiode bleek er geen effect te zijn
tussen de seizoenen in CO2 opname. Op zich is dat al heel
verrassend omdat je tussen de verschillende seizoenen wel
degelijk verschil in groei zou verwachten. We komen door
middel van dit soort onderzoeken steeds meer te weten over
onze gewassen waardoor we die beter kunnen begrijpen en
optimaler kunnen laten groeien.
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