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Enkele jaren geleden voor het uitbreken van de kredietcrisis, publiceerden wij een artikel over het fenomeen van “te veel investeren”.
Diverse lezers reageerden daar heel verschillend op. De een was
het er mee eens, de ander helemaal niet. Dat geeft niet, maar het
gaf bij velen wel stof tot nadenken. Wij zien al diverse jaren diverse
vormen van TE VEEL, zoals bij:
	Belichten
	Temperatuur
	Bemesten
Belichten
Er lijkt wel een wedstrijd gaande wie het meeste licht op de
Phalaenopsis toe kan laten, 8 mol, nee 9 mol, zelfs meer dan
dat per dag. Alsof dat de enige weg is voor een goed resultaat.
Afgelopen jaar, tijdens de Flower Trials, is op ons bedrijf een onafhankelijk onderzoek gepresenteerd over Phalaenopsis welke tijdens
de opkweekfase 6 mol licht per dag hadden gekregen. Uit dit
onderzoek bleek, dat Phalaenopsis, helemaal niets meer doet met
deze, in dit geval 6 mol, hogere lichtwaarden die tijdens de koeling
en afkweek werden gegeven. Het rendement is daarvan 0! Lagere
lichtwaarden lieten wel een afname zien van fotosynthese. Door
minder planten per m2, dus een betere lichtbenutting per plant, geef
je toch wel meer licht, máár per plant. Dit onafhankelijk onderzoek is
ook gepubliceerd, dus reken maar uit.
Het merkwaardige is dat vrijwel niemand zich hier iets van lijkt te
hebben aangetrokken en dus doorgaat met het streven naar zoveel
mogelijk mol licht per dag. Desnoods moet er 20 uur worden belicht,
terwijl een Phalaenopsis minimaal 8 uur nacht nodig heeft om te
kunnen herstellen van de dag. Er zijn echter ook kwekers die wel
zien dat als ze een iets langere nacht geven, de planten er ook beter
uit gaan zien. Een oplettende kweker ziet de beste en mooiste groei
in Nederland in de periode april-mei en augustus-september. Dan
zitten we in een daglengte van tussen de 12 en 14 uur. Midden in
de zomer als de daglengte langer wordt, lijkt dat minder te worden.
Zelfs de takaanleg gaat, ondanks voldoende koeling, moeizamer.
Vaak wordt vergeten, dat als we in een groot deel van het jaar
wel hoge lichtwaarden kunnen realiseren, dat dit voor de winterperiode vrijwel onmogelijk is. De belichtingscapaciteit moet zover
lees verder op pagina 2

worden opgeschroefd, dat het economisch niet verantwoord
is. Langere daglengtes dan 14 uur, geven groeiremming en
bovendien wordt er dan met de belichting alleen nog maar
rood licht gegeven. Als er te veel rood licht wordt gegeven,
worden er vormen van groeistagnatie zichtbaar.
We moeten beseffen dat in de 3 donkerste wintermaanden
(=25% van het jaar) maar 3% van de totale natuurlijke lichthoeveelheid op jaarbasis beschikbaar is in Nederland. Als het
verschil in deze periode met de rest van het seizoen te groot
is, krijgen we daar plantreacties van. Schoon glas, schone
schermdoeken, schone lampenkappen en lampen die op tijd
vervangen zijn, geven maximaal licht in donkere tijden. Het
is verrassend hoeveel meer licht dat oplevert. Minder (zwaar)
belichten kan een behoorlijke kostenbesparing opleveren.
Een uitzondering, waar duidelijk meer licht wordt gevraagd, is
wanneer er in vazen wordt geteeld. De bladstand is anders,
meer schaduwwerking van bladeren en vazen. Bedenk dat
dit wel 25-30% meer licht vraagt ten opzichte van traditioneel
(zonder vaas of kraag) telen. Ter verduidelijking, ook bij soorten die (extreem) opstaand blad hebben, rekenen we met 70%
lichtonderschepping. Geef je 6 mol per dag, dan wordt dat
ervaren door de plant als 4,2 mol!

Temperatuur
Op dit moment lijken de temperaturen, die voor Phalaenopsis
opkweek meestal worden gehanteerd, hoger dan die in de
natuur voorkomen, 29-30°C zijn waarden die we vaak zien.
Hoe warmer, hoe beter lijkt het wel. De vraag is of dat ook
zo is. In 1993-1994 was het advies 25°C. De planten groeiden goed. 27°C ging zelfs beter, dat zagen we in proeven.
Langzamerhand zijn deze waarden verder omhoog gekropen.
Wij denken dat 27,5-28°C een beter traject kan zijn, waarbij
vanaf week 34 tot en met ca. week 10 een 0,5°C verhoging
met een strakke vlakke lichtlijn om voortakken te voorkomen,
goed moet kunnen werken. Energetisch kan er dus veel worden bespaard en kosten worden gereduceerd.
Doordat we met hogere temperaturen en lichtwaarden zijn
gaan werken, bleek dat er ook in luchtvochtigheidsystemen
en –regelingen geïnvesteerd moest worden om de planten
optimaal te laten groeien.
Bemesten
Voor dit onderdeel verwijzen we naar het artikel hierna over
“Verkeerd bemesten, kan veel verpesten”! Duidelijk is wel dat
hier ook veel kwekers te makkelijk een te hoge EC met te
hoge stikstofhoeveelheden mee geven, met alle nadelen die
erbij horen.

Phal. '243851'®
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Het nieuwe
pluggensysteem
Belangrijke tips voor aanpassingen in de teelt
Een nieuwe aanpassing in de teelt heeft een grote kans van
slagen, als de andere factoren in eerste instantie hetzelfde
kunnen blijven. Zolang er maar één aanpassing tegelijk wordt
doorgevoerd, kun je het overzicht blijven houden op het
resultaat hiervan. Indien de “plugplanten” tussen verspeenbak
planten worden opgekweekt, moet u proberen, met zo weinig
mogelijk aanpassingen, het voor de grootste groep van planten zo goed mogelijk te doen. Het is altijd een compromis. Je
doet, of je het wilt of niet, concessies aan beide groepen. Bij
de ene komt u bijvoorbeeld net te vroeg met gieten of blijft het
substraat net iets langer nat. Wij zien dat bij kwekers die van
zichzelf al wat droger kweken, de beide groepen makkelijker
naast elkaar geteeld kunnen worden, dan wanneer er natter
wordt geteeld. Het substraat van de plug houdt wortels vochtiger en blad langer op spanning. Bekend is dat Phalaenopsis
het meeste water opneemt tijdens het gieten, maar dit ook op
kan nemen via de wortelharen uit hangwater en vocht dat verdampt in de pot.
Het is bekend dat hoe hoger de EC van voedingswater is, hoe
moeilijker het voor de plant kan worden om voldoende en
juiste hoeveelheid voedingselementen en water op te nemen.
Daarnaast moet dit ook nog eens bij de betreffende plantendelen terechtkomen. Bij een EC van 1,4 heeft de plant minder
de behoefte om nieuwe wortels aan te maken dan bij een
EC van 0,9. Dit komt omdat de benodigde voeding met het
bestaande wortelgestel eigenlijk prima opgenomen kan worden. Waarom zou je harder gaan lopen als je toch weet dat je
de eindstreep gaat halen?
Een hoge EC kan sneller lijden tot verzouting en een substraat dat minder snel afdroogt. Dit verhoogt de kans op uitval
door Fusarium en de druk van potworm. De hoofdoorzaak
van Fusarium is voornamelijk te zout en/of te nat in de pot.
Ons advies is daarom om vanaf oppotten te starten met 0,8
tot hooguit 1,0 EC, afhankelijk van de omstandigheden en dit
gedurende de teelt op te bouwen. Het geven van schoonwater
verkleint de kans op verzouting van substraat en wortels. Wij
adviseren standaard minimaal een volledige beurt schoonwater te geven per maand. Plugplanten kunnen zich sneller
vastzetten, daarnaast vindt de beworteling meer centraal in de
kern van de pot plaats.

Phal. '311698'®

Wij zien dat kwekers, met pluggen, vaak onbewust toch wat
droger zijn gaan kweken, door in de eerste 6 tot 8 weken na
oppotten op een andere manier te gaan gieten en met minder
liters. Door te gieten op de laag waar wortels zich in de pot
bevinden, stuur je in principe meer aan op de plantbehoefte.
Daarmee worden de wortelpunten gestimuleerd om los te
komen van de plug en een weg te vinden in de pot. Een
vergelijking kan gemaakt worden met vochtige bark die, voor
het gietmoment, nog in de pot om de wortels te vinden is en
vaak samengaat met condensvorming aan de wand van de
pot. Beter is het dan ook vaak, afhankelijk van de kleur van de
wortels, om minimaal nog een dag te wachten met gieten. Ook
tegen de potworm teel je dan wat droger. Het gevaar dat je in
de zomermaanden ziet, is dat de afdroging van het substraat
kan vertragen onder invloed van meer daglicht en de onderbuis er eerder uitloopt. De plant zelf doet aan verdamping
overdag hoegenaamd niets.
Na ongeveer 8 weken zien we meestal dat plugplanten dichter
bij de verspeenbakplanten komen wat betreft de vochthuishouding. Na deze periode zien we ook duidelijk zichtbare
wortels aan de zijkant en ook onderin de pot. Vanaf dat
moment wordt het makkelijker het aantal liters/m2 te verhogen
tussen de 4 en 6 liter/m2 en in een hogere frequentie te gaan
gieten. Hierdoor zien we, in vergelijking met de eerste weken
na het oppotten, de planten een groeispurt maken! Het gevolg
is een beter gestapelde en compactere plant met meer bladeren, die gekoeld kan worden.
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Bij meer licht neemt doorgaans de temperatuur in de kas toe.
Hierdoor zal vervolgens ook de verdamping toenemen, wat
een hogere RV en een lagere VD tot gevolg kan hebben. Een
Phalaenopsis heeft, in de nacht, door zijn CAM-werking meer
uitwisseling tussen vocht en CO2 via de huidmondjes dan
overdag. De verdamping die overdag plaatsvindt, komt dus
vooral vanuit de pot. Uit onderzoek in het verleden is gebleken dat gemiddeld circa tweederde van de droging van de
pot wordt veroorzaakt door verdamping en niet door opname
en verdamping van de plant. Deze verdamping kan worden
gestimuleerd met de temperatuur van de onderbuis. Door in
de ochtend met een minimum buis van 45°C te starten, kan op
warme dagen de verdamping eerder op gang worden gebracht.
Naast aanpassingen die kwekers hebben gemaakt met de
introductie van een nieuw teeltsysteem, verdient het de voorkeur aan het begin van de dag, zowel met de onderbuis als
met de luchting, een natuurlijke ventilatie op gang te brengen.
Hierdoor wordt met een kleine kier tevens vocht afgevoerd en
het substraat kan hierdoor sneller drogen. Op het moment dat
door een hogere instraling de temperatuur van de onderbuis
daalt, kan de kas de verdamping die opgang gebracht is,
overnemen. Met plugplanten drogen wortels minder snel uit.
Wij bevelen aan de RV hier op af te stemmen

Phal. '353526'®
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Bij meer licht en dus een hogere vraag naar luchtvochtigheid, is het belangrijk om op VPD te gaan regelen. In eerdere
Nieuwsbrieven hebben we hierover geschreven. VDP geeft het
verschil aan tussen de dampdruk in de plant en dat van de
kaslucht. Bij een toename van de hoeveelheid licht hoort een
verhoging van de luchtvochtigheid. Uit metingen van de Grow
Watch zien we dat de lichtbelasting en de lichtschade groter
worden bij een VPD hoger dan 1,5. Het is verstandig om bij
meer licht een hogere luchtvochtigheid aan te houden, om het
openen van de huidmondjes te stimuleren voor CO2-opname
en verdamping. Bij een te lage VPD is er te weinig gewasactiviteit waardoor gewas stil staat en de wortelkwaliteit achteruit
kan gaan. Dan moet juist worden gezorgd voor een lagere RV.

Verkeerd bemesten kan veel verpesten!
Het bemesten van planten is een vak apart. In orchideeënteelten wordt daar al sinds jaar en dag veel tijd aan besteed.
Er bestaan ook grote misvattingen. Zo werd in het verleden
(ca. 25-35 jaar geleden), bij Cymbidium en Phalaenopsis de
bloei voor een groot deel toegeschreven aan het gebruik van
bepaalde kunstmestsamenstellingen. Door goed onderzoek
werd door de jaren heen duidelijk, dat temperatuurbehandelingen volgens een bepaald programma, veel belangrijker waren
voor de bloeiplanning en bloeirijkheid. Het effect van verandering van daglengte, speelt een nog veel belangrijkere rol in
het groei- en bloeiproces dan op dit moment wordt beseft. Op
dit terrein hebben wij de afgelopen jaren interessante resultaten gezien bij proeven met Miltoniopsis, Odontoglossum en
Dendrobium Nobile. Daaruit blijkt dat de groei en bloeisturing
nog aanmerkelijk te verbeteren is. Voeding speelt wel een
heel belangrijke rol voor groei, productie (= bloei), kwaliteit en
gezondheid, maar veel minder belangrijk voor bloeisturing. Zo
werd in het verleden gedacht dat met extra Kali gift (7-11-27) of
extra Fosfaat gift (10-52-10) de planten beter in bloei konden
worden gebracht. Ervaringen en proeven hebben aangetoond
dat de verwachte effecten minder waren dan verwacht.
Een meststof die bijzonder gevaarlijk kan zijn, is ureum. Deze
stikstofmeststof komt in heel wat mengmeststoffen voor. Ureum
is een goedkope stikstofmeststof dat veel in de tropen worden
gebruikt. Dit komt vooral ook, omdat het bij hogere tempe-

raturen (etmaalgemiddelden) boven de 20°C goed c.q. snel
werkt. Bij lagere temperaturen werkt het dus niet. Bovendien
werkt het goed in een waterig milieu. Denk maar eens aan uw
gazon dat u in de zomerperiode op een regenachtige avond
voorziet van wat koemestkorrels. Snel groen en veel maaien
is het gevolg. In de praktijk zien we vooral bij Phalaenopsis na
het oppotten, dat er vaak met extra stikstof wordt gewerkt in
de vorm van 28-14-14 of zelfs 30-10-10. Om een idee te geven
van wat er in 28-14-14 of 20-20-20 zit in mmol/l bij 1 gram/l:

EC
NH4+
K+
NH2 (Ureum)
NO3H2PO4-

Plantprod 28-14-14
Plantprod 20-20-20
0,8
1,0
2,0 mmol/l
2,8 mmol/l
3,0 mmol/l
4,2 mmol/l
15,1 mmol/l
7,3 mmol/l
2,9 mmol/l
4,2 mmol/l
2,0 mmol/l
2,8 mmol/l

Als u deze meststoffen op basis van enkelvoudige meststoffen
wilt maken in 1 m3 (= 1.000 liter), 100 x geconcentreerd dan
heeft u nodig in kilo’s:
Plantprod 28-14-14
Ureum
45 kg
Monoammoniumfosfaat
23,2 kg
Kalisalpeter
30 kg

Plantprod 20-20-20
21,9 kg
32,5 kg
42 kg

Milt. '6027'®
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zoveel aanpassingen in hun schema’s hebben gemaakt, waarbij ze ook zo ver van de basis zijn geraakt, dat er op een zeker
moment allerlei problemen ontstaan, zoals Pseudomonas,
Erwinia, slechte wortels, slechtere houdbaarheid, meer Botrytis,
meer takbreuk of bloemvlekken etc. Veelal blijkt dan niet alleen
de klimaatregeling de nodige fouten te bevatten, maar ook te
natte potten a.g.v. verkeerd water geven en voedingsschema’s
waar ernstige fouten in zitten. Dan grijpen wij altijd weer terug
naar het basisschema. Dat bestaat simpel gezegd uit 60 kg
20-20-20 + 10 kg Bitterzout (MgSO4) in de B-bak en 25-30 kg
Kalksalpeter in de A-bak. Deze samenstelling bevat bij 1 EC
ca. 1gr/l kunstmest en ca. 14 mmol/l stikstof. Dat is in principe
voldoende voor een goede groei.
De meeste problemen ontstaan omdat er TE WEINIG Calcium
wordt meegegeven en TE VEEL stikstof. Calcium zorgt voor
elasticiteit van de celwanden. Een soort veersysteem waardoor de celwanden niet gaan lekken als de verdamping zo
nu en dan hoger is dan aanvoer van vocht en omgekeerd.
Het is een verzekeringspremie tegen narigheid. Meer stikstof
geeft snellere groei, maar het gevaar op ongevallen neemt
toe. Een grotere valkuil ontstaat, wanneer er extra stikstof
in de vorm van ureum wordt meegegeven, waarbij de EC
ook nog eens wordt verhoogd. Stel je vervangt de helft van
de 20-20-20 door 28-14-14 en je gaat 1,4 EC geven. Dan
geef je bijna dubbele hoeveelheden stikstof mee. Weet u
wel dat er onkruidbestrijdingsmiddelen bestaan uit stikstof
(ammoniumnitraat)? Te hoge ureumgiften kunnen tot ammoniakvergiftiging leiden.

De extra stikstof in 28-14-14 geeft een veel snellere start in de
opkweek en kan, zeker op schors houdende substraten, soms
nodig zijn voor het C/N quotiënt. De vertering van hout (C =
koolstof) vraagt veel stikstof (N). Als er te weinig stikstof aanwezig is, kan er te veel concurrentie van de schors zijn, waardoor
planten minder goed weggroeien en een blekere-gelere kleur
kunnen hebben. Vooral in het voorjaar wanneer de lichthoeveelheden sterk toenemen, kan dit een probleem zijn.
Het gevaar zit in verschillende mogelijkheden:
	Het gaat zo lekker, de planten groeien goed, dus gaan we
nog even door. Het gevolg is te welige planten;
	De welige planten, kunnen bij te weinig Ca (calcium) gift en
opname (is actief klimaat) zulke zwakke celwanden hebben,
dat de gevoeligheid voor Erwinia en/of Pseudomonas sterk
toeneemt;
	Tot slot kan, als er niet op tijd wordt aangepast, de pH in
de potten door verzuring veel te laag worden waardoor de
planten van de wortel raken. Dat gebeurt dan meestal in de
afkweek-bloeifase. De gevolgen zijn planten die losser in de
potten staan en ook knopvalgevoeliger zijn.
Het onvoldoende besef, dat het ongecontroleerd meegeven
van te hoge ureum giften gevaarlijk kan zijn, kun je haast vergelijken met een jonge bestuurder die in een supersnelle auto
rijdt. Begin 90-er jaren hebben wij bij Floricultura een temperatuur- en bemestingsonderzoek uitgevoerd bij Phalaenopsis.
Zo werden verschillende meststofcombinaties bij verschillende temperaturen en concentraties uitgevoerd. Die resultaten
gecombineerd met wat er al aan onderzoek in binnen- en
buitenland was gedaan, aangevuld met onze ervaringen uit de
praktijk, heeft uiteindelijk geresulteerd in een basisschema voor
Phalaenopsis. Ook voor andere orchideeën zoals Cymbidium
en Miltonia zijn basisschema’s gemaakt. In al die jaren hebben
wij met een grote regelmaat bij herhaling ervaren, dat kwekers

Wij merken dat er de laatste tijd wat makkelijk meer stikstof
wordt gegeven vooral in de vorm van ureum en willen dit
onder uw aandacht brengen. Bovendien moet de stikstofgift
per hectare de komende jaren sterk worden gereduceerd
waardoor er gerecirculeerd moet worden. Nog een reden om
hierover na te denken.

Schema: 60 kg 20-20-20 + 10 kg MgSO4 (=B) + 25kg Kalksalpeter (=A)
1 EC = 1,07 gr/l:
NH4

NO3

NH2

Ntot

H2PO4

K

Ca

SO4

Mg

2,15

5,74

4,95

12,85

1,90

2,92

1,30

0,46

0,50

Schema: 30 kg 20-20-20 + 30 kg 28-14-14 + 10 MgSO4(=B) + 25kg Kalksalpeter (=A)
1,4 EC = 1,68 gr/l:
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NH4

NO3

NH2

Ntot

H2PO4

K

Ca

SO4

Mg

2,78

8,30

11,95

23,04

2,54

3,86

2,03

0,72

0,75

Daglengte sturing bij
orchideeën!
Door de jaren heen zien wij bij verschillende orchideeën,
gedurende het jaar, effecten die niet goed verklaarbaar zijn.
Het bekendste voorbeeld is, bij Phalaenopsis op het Noordelijk
Halfrond, geteeld zonder belichting, koeling (airco) en minder
hoge temperaturen. Dan zie je rond week 40 (laatste dagen
van oktober) zowel in Italië als in Scandinavië en alle landen
daar tussenin op hetzelfde moment bloemtakken ontstaan.
Bij jonge planten van Miltoniopsis, Odontoglossum en andere
hybriden, zien wij in de herfst-winterperiode veel bulbvorming ontstaan, in tegenstelling met de voorjaar-zomerperiode
waar heel weinig bulbvorming is waar te nemen. En de vraag
waarom Burr. Nelly Isler altijd volop in de zomer bloeit en niet
of nauwelijks in de winter-voorjaarsperiode. En waarom bloeit
Dendrobium Nobile normaal gesproken alleen maar na de
Kerst het voorjaar in?
Om andere orchideeën concurrerend te maken ten opzichte
van de Phalaenopsis, moeten we zorgen dat we voldoende
planten per m2 per jaar kunnen produceren, die minimaal 6
weken houdbaar zijn, planbaar zijn, een concurrerende sierwaarde hebben en waarvan je ook nog minimaal 3 lagen op
een CC kan krijgen om de transportkosten per plant gelijk te
houden met Phalaenopsis.
Daarbij stelden we ons ook de vraag hoe wij het aantal takken
en de bloeitijd van deze hybriden zouden kunnen beïnvloeden.
Bij Miltoniopsis en Odontoglossum hybriden is het bijvoorbeeld een eerste voorwaarde, dat de plant minimaal

Cym. 'Los Angeles' 8548

Cym. 'Larissa' 8614
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Het merkwaardige deed zich voor dat de najaarsplanting wel
bij ca. 70% van de planten, 2 scheuten per plant liet zien,
maar de voorjaarsplanting slechts ca. 35%.
Hoe kan dat? Is dit effect bij de planten te verklaren omdat de
dagen langer of korter worden?

2 scheuten weet aan te leggen, die gelijktijdig bloemtakken geven. Met een 3-4 takker Miltoniopsis met
voldoende bloemen op de steel, kan deze zich meten met
bijv. een Phalaenopsis. Dit geldt natuurlijk ook voor een
Odontoglossum- of een Dendrobium Nobile hybriden. Hoe
zou je dit kunnen realiseren? In samenwerking met telers
en onderzoekers zijn de afgelopen jaren op diverse plaatsen, zoals het voormalige Proefstation in Aalsmeer, later
WUR-Bleiswijk, maar ook op ons eigen bedrijf, verschillende
onderzoeken uitgevoerd om verschillende ideeën te toetsen.
De belangrijkste daarvan was, om met een gecombineerde
licht- en temperatuursverhoging, waarbij ook de luchtvochtigheid werd aangepast, de scheutaanleg c.q. afsplitsing te
bevorderen.
Dit onderzoek werd zowel bij een voorjaars- als een najaarsplanting uitgevoerd. De praktijkervaring was dat met meer
(kunst)licht, bij ca. 70% van de planten 2 scheuten werden
aangelegd. Maar nooit allemaal echt gelijk. Bovendien bleek
in de praktijk dat die 70% soms wel, maar soms ook niet werd
gehaald. Dus met deze twee verschillende tijdstippen van potten in een 12 cm pot, wilden we kijken of dat lag aan een niet
correcte uitvoering van de teelt. Moest de temperatuur hoger,
de luchtvochtigheid hoger, of meer licht worden gegeven?

Daarvoor hebben wij een proef opgestart waarbij planten van
Miltoniopsis en diverse Odontoglossum hybriden in een kas
werden gezet waarbij het hele jaar een daglengte 12 uur werd
aangehouden, dus ook een 12 uur nacht. In een andere kas
stonden dezelfde maat planten maar hier deed het seizoen
zijn normale werk. In Nederland betekent dat de langste dag
21 juni ca. 16,5 uur duurt en de kortste dag op 21 december
7,5 uur. Hoe meer je naar het zuiden (evenaar) gaat, des te
dichter beiden getallen rond de 12 uur komen te liggen.
Overal op het Noordelijk Halfrond (dus boven de evenaar)
worden vanaf 21 maart de dagen langer dan de nacht en
vanaf 21 september omgekeerd (zie grafiek).
In de proef is elke keer op een ander moment (21 maart, 21
juni, 21 september en 21 december) een deel van de planten
uit de (12uur dag/12uur nacht) kas gehaald en naar de natuurlijke daglengte kas verplaatst en omgekeerd.
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De resultaten zijn verbluffend!
	Beste opkweek en groei is bij een constante daglengte van
ca. 12 uur (jaarrond). De planten zien er heel uniform uit!
	Daglengteverlenging met 3 uur geeft bij Miltoniopsis een
hoog percentage, meer dan 80%, 2 scheuten per plant.
	Het effect om planten op 21 juni van de 12-12 uur kas (D-N)
naar de 16,5-7,5 uur kas (D-N) te brengen, is gelijk aan die
bij planten die op 21 december van natuurlijk (7 uur dag)
naar 12-12 uur kas (D-N) te brengen. Ook met vergelijkbare
percentages. De lichtintensiteit was gelijk in beiden
afdelingen, maar de daglichtsom niet.
	Bij Nelly Isler zien we juist heel veel bloeitakken tegelijk
komen wanneer de dagen langer worden gemaakt. Als de
takken zichtbaar zijn en bloeien, dan zien we pas scheuten
ontstaan.
	Bij andere Odontoglossum hybriden zijn de
bovengenoemde effecten ook waargenomen

De resultaten van deze proeven geven ons eigenlijk ook een
betere verklaring waarom er bij Phalaenopsis rond week 40
bloemtakken makkelijk tevoorschijn komen. Vanaf de langste
dag (= week 26) worden de dagen korter. Na zo’n 8 weken in
deze modus zijn we in week 34 aangeland. We weten dat de
takaanlegperiode met koeling ca. 6 weken duurt. Terwijl er niet
bewust wordt gekoeld, zien we toch takaanleg in week 40. De
gemiddelde etmaaltemperatuur wordt lager en de nachten worden koeler. We moeten vanaf week 34 heel bewust een graad
warmer telen, temperatuursdip voorkomen en liever iets donkerder qua licht telen, om te vroege takaanleg (voortakken) te
voorkomen. En dan nog ontstaan er heel gemakkelijk takken.

Phal. '332060®
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Cymbidium zomer 2015!
Terugblik op 2014: oorzaak en gevolg!
Willen we beter kunnen sturen, dan moeten we wel oorzaak en
gevolg weten. Daarom een terugblik op het afgelopen seizoen.
Wat voor weer we gaan krijgen weten wij niet, maar wel dat je
met opgedane kennis kunt anticiperen op het een en ander.
Het afgelopen seizoen werd voor een groot deel beïnvloed
door het toch wel bijzondere jaar van 2014. De winter was
zacht, waardoor het lastig was om voldoende lage etmaaltemperaturen te realiseren in de periode november ’13-februari
‘14 en in maart was dat nog lastiger omdat we feitelijk vanaf
1 maart heel fraai zonnig weer kregen.
In vrijwel alle maanden lag de gemiddelde etmaaltemperatuur
hoger dan het gemiddelde over de afgelopen jaren. Alleen de
maand augustus zat er met 3°C gemiddeld onder. In verder
alle andere maanden hadden we hogere temperaturen en
meer licht. In kassen met verwarming, scherming en luchtvochtigheidsbeheersing (nevel) is het heel goed mogelijk om
voor Cymbidium het ideale klimaat te creëren om zodoende
de bloei helemaal jaarrond te kunnen plannen. Toch komt het
ieder jaar voor dat een kweker een situatie onderschat.
Ultra vroeg
De kwekers van het ultra vroege sortiment, bloei augustusseptember, die al eind januari hun verwarming hoger instellen
om etmaalgemiddelden van ca. 20°C te realiseren, hadden
misschien te weinig koude etmaalgemiddelde (12-13°C)
opgebouwd in de voorafgaande 3 maanden. Als er te weinig
“koude” wordt opgebouwd, zal dat consequenties hebben
door een iets lagere takproductie en/of minder bloemen per
tak. We weten uit ervaring dat we een lagere productie hebben als we extreem vroeg en/of laat gaan telen. De ervaring
uit andere orchideeënteelten, tonen aan dat er voldoende
“koude” opgebouwd moet zijn om zodoende voldoende generativiteit te creëren. Een tweede factor van belang is licht. Als
eind januari de gemiddelde etmaaltemperaturen verhoogd
worden tot 20°C, dan kan de lichthoeveelheid (dagsom licht)
nog te beperkt zijn. Ongeveer vanaf week 7, half februari, is dat
probleem voorbij. Als de temperaturen te hoog zijn in relatie
met de dagsom licht, dan verbruikt een plant meer energie
dan hij maakt, en dat gaat ten koste van jonge groeipunten,
oftewel de punten die later bloemtakken moeten worden.
Vanaf 1 maart hebben wij heel veel mooie zonnige dagen
gehad. Voor het ultra vroeg sortiment betekende dit een versnelling van de tak uitgroei. De bloei werd eigenlijk nog iets
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versneld, dus vervroegd. Dit zagen we in de praktijk en ook
signalen dat de productie iets lager was dan verwacht.
Zeer vroeg
Echter het zeer vroege sortiment, bloei vanaf oktober, leek
lange tijd te laat te komen. Door een enkeling werd zelfs
gevreesd dat de productie pas in november zou vallen.
De oorzaken hiervan werden veroorzaakt door twee factoren:
Mooi weer voorjaar-zomer, waardoor etmaalgemiddelde makkelijk boven de 21°C uitkwamen, wat een vertraging van de
bloemtakstrekking tot gevolg heeft. Alleen een nevelinstallatie
kan dit voorkomen door de temperaturen overdag te verlagen.
Donkere koude weer in augustus, waarbij door veel kwekers
onvoldoende op is geanticipeerd door te gaan stoken. Daarbij
werd het, door het nog aanwezig krijt op het dek, nog eens
extra donker. Veel kwekers zijn daarom in de loop van september maar harder gaan stoken om toch op tijd te komen.
Zij werden echter meer gered door het hele mooie weer van
september en oktober, maar leverden wel een behoorlijk stuk
kwaliteit in omdat hun etmaalgemiddelden te hoog werden.
Vroeg - Kerst
De december bloei leek ook wat verlaat te zijn om dezelfde
redenen als die van de oktoberbloeiers, maar kwam deze
bloei toch nog op tijd door het bijzonder zonnige herfstweer.
Wel zagen we een wat meer gespreide bloei, een langere
bloeitijd dus. De oorzaak komt door het hele warme weer
in juli wat de takstrekking blokkeert, gevolgd door de koude
en donkere augustusmaand, waarna het weer warmer werd.
Door de lagere temperaturen werd de takstrekkingsblokkade
opgeheven. In de productie Valentijn-Vrouwendag zien we
dit beeld ook.
Laat
In het late sortiment zien we dat door het koele weer in augustus
de takstrekking, indien er onvoldoende gestookt was, te vroeg
startte. Door in september-oktober te warm te zitten, zien we dat
een deel van de takken eigenlijk te vroeg komt en een ander
deel van de takken wel verlaat zijn door het warmer houden.
Conclusie: als we ons niet bewust op de juiste temperatuuren lichtinstellingen focussen en sturen, maar onze cultures
door de natuurlijke omstandigheden te veel laten beïnvloeden,
blijven we achter de feiten aan lopen. In 2015 kan het weer er
heel anders uitzien! Met een IR (infrarood) bladtemperatuurmeters en PAR meters in de kas, kunnen verhelderend werken
en laten zien wat bijvoorbeeld krijten en schermen voor effect
hebben op het kasklimaat.

Cymbidium tips
Vroeg sortiment
De gemiddelde etmaaltemperaturen in het ultra- en zeer
vroege sortiment moet nu 20°C zijn. Overdag liever niet boven
de 24°C en in de nacht niet onder de 16°C. De gemiddelde
etmaaltemperatuur mag 19,5-20,5°C zijn. Echter als u daar
nog eens een 0,5°C onder of boven zit (19-21°C), gaat u al
te veel afwijken van de gewenste etmaaltemperatuur en nog
verdere afwijkingen maken u stuurloos. Het kan april en mei
best nog koel zijn. Wilt u op tijd komen, dan moet u stoken.
Voorkom ook te grote verschillen in dag- en nachttemperaturen. Dat kan, vooral later in mei-juni, bij gevoelige soorten
tot zwarte stempelkappen en rode bloemen leiden. Met warm
zonnig weer kan met een nevelinstallatie overdag de temperatuur nog behoorlijk getemperd worden. Krijten zo lang
mogelijk proberen uit te stellen, zolang u niet hoger dan de
genoemde temperaturen komt en de nevel werkt. Als de capaciteit daarvan te krap is, dan zal er gekrijt moeten worden.
Voor de Kerstbloei lijkt het al een stuk makkelijker, maar besef
dat de valkuilen zitten in een te lang en te koud voorjaar waarbij er te weinig warmte wordt ingebracht en/of een te koude
augustus-september periode. Als u in augustus in het buitenland op vakantie bent, waar het weer mooi is, dan kan het in
Nederland heel anders zijn.
Mid sortiment
Over het mid sortiment kunnen wij kort zijn, zoals altijd! Laat
licht toe, krijt niet te snel, liefst zo laat mogelijk. Belangrijk, als
het in augustus-september te donker en te koud is, door middel van stoken, voor een voldoende actief gewas te zorgen.
Stoken in die periode klinkt merkwaardig, maar kan wel heel
slim zijn. Iets meer stoken zorgt voor een betere kwaliteit en
planning. Dat levert veel meer op dan de energiebesparing en
bespaart ook op arbeidskosten doordat er minder gesorteerd
hoeft te worden. Let wel op dat in 2016, Pasen op 27 maart
valt. Dat is dus heel vroeg! Dat betekent dat voor het mid sortiment gekozen moet worden welke soorten voor Pasen in bloei
moeten komen en welke niet. We zullen dit komend najaar
nog een keer onder de aandacht brengen.
Vervroeging
De keuze om het april (mid) sortiment te vervroegen naar half
maart 2016 betekent:
	Zorg ervoor dat in de periode tot eind juni voldoende
“koude” is opgebouwd.
	Vanaf begin juli naar warmere waarden gaan
(etmaalgemiddelde van 20°C).
	Vanaf november naar een etmaalgemiddelde gaan van
maximaal 15°C om de bloei te vervroegen.

Cym. Fair Stewart 'Ice and Fire' 8571
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Verlating
De keuze om het april (mid) sortiment te verlaten naar eind april
2016 betekent:
	Zorg ervoor dat in de periode tot eind juli voldoende “koude”
is opgebouwd.
	Vanaf eind juli naar warmere waarden met
etmaalgemiddelden van 20°C.
	Vanaf november naar etmaalgemiddelde van minimaal 11°C
om de bloei te verlaten.
Laat sortiment
Het late sortiment zal nu nog een keer gekrijt moeten worden
zeker als het zeer zonnig wordt. Een nevelinstallatie kan ervoor
zorgen dat de temperatuur overdag door de verdamping voldoende laag blijft. Het product wordt kwalitatief beter. Blijf de
verdamping controleren door drain en of gewicht van de plant
te meten. Zeker voor de zeer late kwekers is het van belang om
pas in eind juni-begin juli het krijt van de kas te verwijderen.
Als het super mooi weer is, wacht daar dan even mee om de
overgang niet te scherp te maken, maar probeer het wel voor
medio juli eraf te hebben. Ook hier moet in augustus-september worden gezorgd dat de temperaturen gerealiseerd worden,
desnoods door de verwarming aan te zetten!
Slakken
Slakken doen meer schade dan wordt beseft in Cymbidium.
Kleine huisjesslakken vreten aan wortels, grotere naaktslakken
kunnen later in het seizoen problemen geven. Dat begint al in
maart. Meestal als het een tijdje warm en vochtig is geweest,
dan vermeerderen zij zich makkelijk. De beste bestrijding is om
preventief te werken. Zorg dat paden schoon zijn en dat onkruid
geen kans krijgt. Strooi in de periode april-mei slakkenkorrels
en een tweede bestrijding in augustus-september. Mocht u erg
veel last van slakken hebben dan is het beter om elke 3 weken
slakkenkorrels te strooien volgens doseringsvoorschrift.
Spint
Spint blijft een regelmatig voorkomend en terugkerend probleem,
dat zeker in het voorjaar bij warm droog weer vrij plotseling massaal de kop op kan steken. Zorg voor regelmatige scouting van
uw gewas. Er zijn goede ervaringen met biologische bestrijding
als er aan een tweetal voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste:
creëer een wat vochtiger klimaat waar roofmijten beter in gedijen
en de spintmijt zich wat ongemakkelijker voelt. Ten tweede: een
zorgvuldige en regelmatige controle zodat op tijd ingegrepen
kan worden door meer uitzetten van roofmijten en of pleksgewijs
aantastingen chemisch te bestrijden.

Cym. 'Red Arrow' 8633

Flower Trials®
9 - 12 juni 2015

Floricultura doet weer mee!
Wij presenteren een zo compleet mogelijk beeld van het
bestaande en toekomstige sortiment van o.a Phalaenopsis,
Miltonia, Dendrobium Nobile, Cymbidium en Cambria.
Ons team van teeltbegeleiders staat voor u klaar.
Op woensdagmiddag 10 juni vindt er een prikkelende
seminar plaats en wordt de Klaas Schoone
Memorial Award uitgereikt. Mis het niet.
Een bezoek is een mooie gelegenheid om weer eens
bij te praten en al het moois dat er geboden wordt te
bekijken onder het genot van een hapje en drankje.
U bent van harte welkom bij Floricultura
aan de Strengweg in Heemskerk.

P.O. Box 100, 1960 AC Heemskerk, The Netherlands
T: +31 (0)251 - 20 30 60 F: +31 (0)251 - 20 30 61
E: orchids@floricultura.com I: www.floricultura.com

