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De opmars van de plug 
Het “finetunen” bij ons en bij u! 
De opkweek en teelt van Phalaenopsis vanuit de plug bewijst 
in de praktijk steeds meer zijn voordelen. De veranderingen 
ter optimalisatie die wij hebben doorgevoerd in de opkweek 
van tray planten, stimuleert zelfs de snelheid van weggroei 
na oppotten. Zo is de snelheid van waterafvoer uit de tray 
beperkt, waardoor pluggen langer de tijd krijgen om water 
en voeding op te nemen. Water staat tijdens het gieten nog 
op de plug, voordat het eerste water draineert. Hiermee is de 
uniformiteit in vocht tussen de pluggen in onze teelt verbeterd, 
tevens gaan we efficiënter om met bemesting met het oog op 
recirculatie-eisen. 
Maar ook voor uw teelt levert dit het voordeel op dat de 
plugplanten uniformer zijn in vocht, plantmaat, plantmodel en 
doorworteling. Aangezien nu een plant wordt opgepot met 
substraat, kan met een wat drogere start, door de gietboom 
over te slaan en meer gieten op behoefte, de doorgroei van 
de wortel in het nieuwe substraat worden bevorderd! 
Ga ervanuit dat Phalaenopsis “niet weet wanneer het water 
komt”, ondanks dat de plant, net als de mens, zich goed aan 
een bepaald ritme en patroon kan aanpassen! Vanuit zijn 
natuurlijke gedrag zijn de epifytische wortels veelal te vinden 
op plaatsen waar water gemakkelijk kan worden opgenomen. 
De meeste wortels zie je daarom ook vaak aan de buitenkant 
van het sneldrogende kokossubstraat. Niet voor niets is er 
gekozen voor een substraat, waar je na 4-5 dagen weer moet 
gieten. Overigens blijft kokos ook na een langere periode 
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In opkweek 2 nadat de planten wijder zijn gezet, wordt dit 
ruimschoots goedgemaakt. Wij hebben gezien dat dit in de 
opkweek nu zelfs 1 tot 1,5 blad meer oplevert en dus een 
zwaardere koelbare plant. Uiteindelijk levert het bij u ook een 
teeltduurversnelling op! 

Van een plant die meer gestapeld is en met meer bladeren 
de koeling in gaat, verwacht je een hogere productie. Uit onze 
proeven in de praktijk is gebleken dat door de opstaande 
bladstand, waardoor de plant efficiënter met het licht omgaat, 
er een hoger meer takpercentage wordt gehaald met 
plugplant en daarmee dus minder 1-tak. 
Er is bij steeds meer bedrijven een toename te zien van het 
aantal pluggen t.o.v. de verspeenbakplanten. Ten aanzien van 
het gietmoment is het belangrijk om dit, van de diverse typen 
uitgangsmateriaal, zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. 
Iedere kweker heeft daartoe zijn eigen mogelijkheden, denk 
bijvoorbeeld aan drogere plekken aan de kant van het 
betonpad of het aantal tafels in een gietvak. 

Op dit moment worden er al de volgende aanpassingen in de 
opkweek gemaakt: 
  Vliesdoek aanbrengen onder de verspeenbakplanten; 
  Een grover substraat voor plugplanten; 
  De gietboom overslaan voor pluggen, direct na het oppotten. 

Wat betreft het doek en het substraat, is het afwegen bij 
welk aandeel pluggen het loont om deze maatregelen toe te 
passen. Na de eerste sorteerslag in de opkweek kan het doek 
alweer worden verwijderd. Het grovere substraat zorgt juist 
weer voor een snellere afdroging van de plug. 

zonder vocht nog water opnemen. De wateropname van de 
wortels is groter, door bij een minder snelle afdroging van het 
substraat in de zomer, juist een dag later te gieten. 
In de opkweek van 12 cm vindt de doorworteling, de groei van 
het wortelpunt in het nieuwe substraat, veel meer centraal in 
de kern van de pot plaats! Wij zien nu dat als er met pluggen 
wordt gewerkt met een wat grover substraat (>50% fractie 2) 
en door 2-4 liter minder water per beurt te geven, het beter 
afdrogen van de plug wordt bevorderd. Het is daarom ook 
belangrijk om de vochtigheid van de plug zo dicht mogelijk 
bij die van de nieuwe bark te krijgen. De invloed van de plug 
op de bark is dan ook 6 tot 8 weken na het oppotten nihil. 
Wanneer alleen op pluggen wordt gestuurd, hebben we ook 
gezien dat in fijnere substraten een goede start mogelijk is. 
Het is echter wel belangrijk fijnere substraat tot het einde toe 
luchtig te houden! 

Gemiddeld worden pluggen bij ons, afhankelijk van de 
groeisnelheid van een soort, na een vaste periode van 
opkweek in 3 maten gesorteerd. Na sorteren staan planten 
op een ruimere afstand in een 50-gaats tray en geef je de 
planten de mogelijkheid weer gelijk te laten starten aan de 
volgende teeltfase. Een goed hulpmiddel hierbij is om bij 
de eerst volgende gietbeurt volledig schoonwater te geven. 
Hierbij worden overtollige zouten o.a. door ophoping weer 
uitgespoeld, waarbij voedingselementen opnieuw door de 
wortels kunnen worden opgenomen! Wij zien dat in pluggen 
meer met schoonwater gewerkt moet worden! Sorteren levert 
een verstoring van het ritme op, wat van invloed kan zijn op de 
wateropname. We zien dat door planten langer te laten staan 
na sorteren, wortelpunten weer opnieuw de kans krijgen door 
te groeien. Zodra de ruimte hiervoor in de plug wordt beperkt, 
splitst de plant nieuwe hals wortels af. Juist al deze wortels 
bevorderen een snelle start bij u! 

Door de ruimere afstand in de eindtray worden compactere 
meer gestapelde planten afgeleverd. Op het oog lijkt de 
plant dus kleiner maar is wel sterker. Het is zichtbaar dat de 
snelheid van beworteling van pluggen na oppotten, wat trager 
verloopt dan dat u gewend bent vanuit de verspeenbak. Is 
het u ook opgevallen dat bestaande wortelpunten nu meer 
doorgroeien en wortels van pluggen vaak wat dikker zijn en 
korter blijven? Wortels van plugplanten drogen in opkweek 
minder snel uit. Dit is de reden om het gietregime aan te 
passen en daarmee de afdroging dichter bij dat van de 
verspeenbakplanten te brengen. Bovendien is het verlies aan 
wortels bij potten door breuk en de tijd die de plant nodig heeft 
om zich aan de nieuwe situatie aan te passen, veel minder. 
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Najaar-winterteelttips 
Phalaenopsis 
Op het moment van schrijven is het nog 23°C buiten (half 
september!), maar dat er ander weer aan gaat komen, staat 
vast. Qua groei is het niet de moeilijkste periode van het jaar. 
Wel is het de tijd van voortakken die rond deze weken, bij 
een normaal wat kouder najaar, worden aangelegd. Dit heeft 
met de huidige daglengte te maken en de tendens die de 
plant ziet van korter wordende dagen met daar bovenop nog 
eens koudere nachten (let op; uitstraling!). Wat ook meespeelt, 
is het veranderde licht dat binnenvalt als het krijt van het 
dek is verwijderd en meer scherpere wisselingen van licht 
die zich na het verwijderen voordoen. Diverse klimaat- en 
scherminstellingen moeten weer worden aangepast worden, 
maar dit behoeft verder geen toelichting. 

Het is erg nuttig om ruimte- en vooral bladtemperatuur in de 
gaten te houden, zeker in deze tijd van het jaar. Vooral in de 
namiddag kan die snel wegzakken als de lampen uitgaan. 
Een half uur voor het uitgaan van de lampen, de verwarming 
er (extra) bij laten komen, werkt goed. De buizen moeten 
vanaf nu echt sneller bijkomen met donker weer en het 
afbouwen van buistemperatuur op licht is minder of niet aan 
de orde. Hierdoor wordt de afdroging gestimuleerd en kan er 
weer goed naar 1x per 4-5 dagen gieten worden gestreefd. 
Qua gieten is het bij twijfel een dag wachten, terwijl je in het 
voorjaar waarschijnlijk al een dag te laat bent, dan is het bij 
twijfel een dag eerder gieten. 
Maar met vorst en of koude neerslag (sneeuw) wordt er harder 
gestookt en is er veel vochtonttrekking/condensatie tegen het 
dek, waardoor er bij twijfel zeker wel gegoten dient te worden. 
Het is dus altijd zaak om de pot te bekijken. Wat is de situatie 
nu en welke omstandigheden staan eraan te komen? Bij een 
gietfrequentie van 1x per 6-7 dagen, wordt er te inactief geteeld. 

Het aanhouden van langere dagen dan 14-16 uur wordt 
afgeraden. Er kan bijvoorbeeld voor worden gekozen om net 
even een hogere lichtsom te halen op een winterdag. Maar je 
kunt je ook afvragen wat er nog in die laatste paar uur van de 
dag gebeurt, qua lichtsom, met alleen een paar uur lamplicht 
als de zon niet meer schijnt. Heeft u dat wel eens uitgerekend? 
De lampen 3 uur met 80 PAR laten branden, levert ongeveer 
0,9 mol op. Is het wel waard om voor 0,9 mol de lampen nog 
3 uur te laten branden? Waarschijnlijk wel als de lichtsom van 
3 mol naar bijna 4 mol kan worden verhoogd, maar van 6 mol 
naar bijna 7 mol verhoging is misschien minder interessant. 
Bovendien staan huidmondjes rond 15:00 uur vaak al weer 

open (gemeten en aangetoond tijdens diverse onderzoeken, 
soms zelfs al om 13:00 uur) en heeft het nauwelijks nog zin 
om (veel) licht toe te laten als de Phalaenopsis zich in dat 
stadium bevindt. 
Mocht tijdens vorst de ketel uitvallen en de temperatuur 
naar rond de 20-25°C zakken, dan kunnen de lampen beter 
uitgelaten worden. Want met de lampen aan heeft u een 
grotere kans dat er takken komen (inductie is koude en 
licht). Zakt de temperatuur verder onder de 20°C, dan gaat 
de temperatuur voor en is het goed om toch de lampen als 
kachels aan te doen en voor de planttemperatuur om schade 
door koude te voorkomen. 

Houd dus minimaal 8-10 uur nacht aan, aangezien de nacht 
immers van wezenlijk belang is voor Phalaenopsis wat betreft 
CO2-opname. Als er CO2 wordt opgenomen, verliest de plant 
tegelijkertijd vocht als de huidmondjes open staan. De RV mag 
dan niet te laag zijn, maar is ’s nachts meestal geen probleem. 
Probeer bij een lage lichtsom anders de volgende dag juist 
op de dag meer licht binnen te halen (uiteraard in stapjes 
per dag!!). Doeken hoeven dus minder snel te reageren op 
lichtpieken van buiten dan in het voorjaar. Bovendien is de 
plant nu meer gewend omdat deze uit de zomer komt (ook 
uit onderzoek gebleken). Ook zit er nu meer vocht in de lucht 
waardoor planten minder snel uitdrogen dan bijvoorbeeld in 
het voorjaar bij schrale oostenwind. Huidmondjes staan nooit 
helemaal dicht en zelfs overdag kan een blad leeggetrokken 
worden als de RV te laag is. De nevel blijft dus wel degelijk 
nodig, maar zal minder bij hoeven te springen in het najaar. 
Maar voor de winter kunnen we verneveling weer heel hard 
nodig hebben. 
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Door een iets lagere (0,1-0,2 EC) te hanteren, zien we vaak dat 
de drain EC minder snel oploopt. Als in de pot de verzouting 
wordt tegengegaan, dan kan de plant toch makkelijk water en 
voeding opnemen en blijft de groei lekker doorgaan. 

Bij lage luchtvochtigheden kan spint op de loer liggen, zeker 
oudere partijen zijn vatbaar voor allerlei ziekten en plagen. 
Neem bij een bestrijding ook altijd een eventuele “hobbyhoek” 
mee. Vaak is het beter om van oude partijen gewoon afscheid 
te nemen. Dit kost minder dan de bestrijding zelf en is zeker 
goedkoper dan een hele kwekerij die besmet raakt. Met 
het huidige middelenpakket is het zelfs de vraag of u een 
bepaalde plaag er helemaal onder krijgt. Potworm kan in 
Phalaenopsis redelijk onder controle gehouden worden met 
iets droger telen mits de druk niet te hoog is. De mug kan met 
een blok van ruimtebehandelingen worden aangepakt, zie het 
stukje in deze nieuwsbrief over LVM. In de praktijk wordt de 
laatste tijd steeds meer met aaltjes gedaan tegen de worm. 
Hypoaspis en Macrochelus kunnen de Sciara goed onder 
controle houden en hebben ook een nevenwerking tegen 
potworm. Dit is wel een kwestie van herhaaldelijk inzetten. 

Zeker in de morgen kan Phalaenopsis veel licht aan, mits de 
plant goed op toeren is. Doeken moeten snel open lopen als 
het buiten tijdelijk donker wordt, daglicht is immers gratis. Uw 
PAR-meter is daarbij een goede hulp. Het is echt van wezenlijk 
belang dat het minimaal een half uur duurt, maar langer kan 
ook, tussen het opschakelen naar volledig lampniveau (is ook 
onderzocht en bewezen!). Sommige cultivars hebben zelfs 
een paar uur nodig om op een goed rendement uit te komen. 
Waarom zou u het licht vol aanzetten als de plant er toch niks 
of weinig mee doet? Voor de warmte is het goedkoper om dat 
met de verwarming te doen dan met licht. 

In de winter gaan alle processen in de plant iets trager. Om 
dan op dezelfde manier door te bemesten, is niet logisch. 
Dus een stapje terug in EC of iets vaker met schoonwater 
en bijvoorbeeld iets minder stikstof (Ureum) kan helemaal 
geen kwaad. Door de warmte die de lampen afgeven, heb je 
automatisch al een iets hogere bladtemperatuur dan zonder 
lampen. Die temperatuur kan al iets van strekking geven. 
Als je dan ook op dezelfde manier met 27-15-12, 28-14-14, 
30-10-10 en/of 20-20-20 doorgaat, kan dat problemen geven. 

Lyprauta (potworm) 
Helaas worden alle kwekers van pot orchideeën (misschien 
pot Cymbidium uitgezonderd) in meer of mindere mate 
geconfronteerd met aantasting door bodemparasieten. 
De larven van de Sciara en Lyprauta zijn naast slakken, 
de vervelendste. Vooral de larven van de Lyprauta zijn het 
schadelijkst, hoewel die van de Sciara en slakken ook niet 
onderschat mogen worden. 

Het Lyprauta probleem bestaat al meer dan 10 jaar. Een 
goede toegelaten chemische bestrijding is er niet. De vraag 
is echter of dat de oplossing is. Wat is de oorzaak van deze 
problematiek? Feitelijk moet het substraat waar de planten 
in gepot worden, ongeacht of dat bij de plantenleverancier 
of de teler gebeurt, vrij zijn van ziekten en plagen. Door de 
jaren heen zien wij gedurende het seizoen perioden met 
meer druk van larven en slakken dan andere perioden. Als 
we weten dat schors uit het bos wordt gehaald, dan houdt dat 
in dat de biologische cyclus van allerlei organismen gewoon 
doorgaat. Willen we schoon materiaal hebben waar we in 
potten, dan moet het schoongemaakt worden. Hoe? Dat is een 
ander verhaal. 

Wat is het verschil met recirculatie van water? Dat moet 
worden ontsmet omdat er ziektekiemen in zouden kunnen 
zitten. Daar zijn verschillende methodes voor ieder met hun 
eigen voor- en nadelen en kostenplaatjes. 
Natuurlijk substraat uit een bos halen waar natuurlijk leven in 
zit en niet schoonmaken, is in essentie niet veel anders dan 
oppervlaktewater zonder ontsmetting gebruiken als gietwater. 
Dat laatste vindt bijna elke orchideeënkweker op zijn zachtst 
gezegd zeer onverstandig, maar merkwaardigerwijs voor 
natuurlijke substraten moeten we dat heel gewoon vinden. 
Dan worden er nog opmerkingen geplaatst dat er natuurlijk 
evenwicht moet zijn omdat er mogelijkerwijs een infectie op 
kan treden die door gebrek aan natuurlijke vijanden zomaar 
de vrije hand heeft. Dit is een vreemde gedachte. Er wordt 
over steenwolmatten, die zo steriel zijn als wat, ook geen 
slootwater heen gegoten om een “natuurlijk” evenwicht te 
creëren. In gronden die zijn gestoomd of op een andere 
manier ontsmet, gebeurt dat ook niet. De groei op ontsmette 
c.q. schone gronden en substraten is altijd beter geweest dan 
niet ontsmette. Tenzij het uitgangsmateriaal ernstig is besmet 
met een probleem. Uit ervaringen in het verleden is bekend 
dat schors substraten die zijn verhit een heel veel betere groei 
lieten zien dan onbehandelde. Als we dus met een schoon 
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substraat starten, dan is de eerste slag gemaakt. Een goed 
begin is het halve werk. Zijn we er dan klaar mee? Nee! 
We weten uit de praktijk dat telers die nat en vochtiger telen 
meer last hebben van Sciara en Lyprauta. Droger telen maakt 
het voor deze aantastingen minder makkelijk om zich te ont-
wikkelen. Dat betekent dat er misschien iets aan teelt snelheid 
wordt ingeleverd, maar kwekers die hier bewust mee omgaan, 
hebben aantoonbaar minder last en schade. Bovendien is de 
“schade” door groeisnelheidverlies minder hoog dan men zou 
verwachten. Bedenk dat verlies door schade als gevolg van 
aantasting, plus eventuele behandelingen met bijgaande 
groeiremming, bij een chemische bestrijding altijd groter is. 
Bij Miltonia zien we heel duidelijk dat wanneer er met behulp 
van een weegschaal en visuele wortelwaarneming water wordt 
gegeven, minder last (druk) is van Lyprauta. Daarnaast zien wij 
ook aan de hand van GrowWatch-metingen dat wanneer de 
planten, ongeacht de teelt, minder stress hebben en meer 
kunnen groeien, door optimale klimaatomstandigheden, ook 
minder aantasting laten zien van Sciara, Lyprauta larven en 
slakken, spint en trips. De uitdaging is de juiste 
teeltmaatregelen op het juiste moment uit te voeren. 
Feitelijk reageert een plant niet veel anders dan een mens. Als 
je normaal eet, drinkt, slaapt etc. en je pleegt geen roofbouw 
op jouw lichaam, dan word je niet zo gauw ziek. Als een plant 
zelden of nooit in stress komt en optimaal fotosynthese kan 

hebben, dan is een plant minder vatbaar voor aantastingen. 
Bovendien bemerken we dat een Aqua Hort die een bepaalde 
hoeveelheid koperionen met het water kan meegeven, in die 
omstandigheden aanvullend kan werken om de infectiedruk 
laag te houden. Als alle parameters goed zijn, zien wij goede 
cultures zonder al te veel narigheid en waar aanmerkelijk 
minder chemische bestrijdingen hoeven te worden uitgevoerd. 
En nogmaals, wij kunnen aan de GrowWatch-metingen bij 
diverse behandelingen zien dat planten daar negatief op 
reageren. Het is niet zo dat bovengenoemd apparaat het 
wondermiddel is voor alle problemen. Als het klimaat regelmatig 
niet in orde is, zal er spint zijn. Als de watergift regelmatig te 
veel is en de teelt te nat, zal de druk van Sciara en Lyprauta 
(potworm) larven hoger zijn, net zoals die van slakken. 

De vliegen van Lyprauta en Sciara zullen in de kas moeten 
worden bestreden. Dat kan goed met een ruimtebehandeling. 
Een goede ruimtebehandeling is ook een vak apart, om het 
middel goed verdeeld in de kas te krijgen. Wind, ventilatoren, 
temperatuur, verwarming etc. hebben een grote invloed. 
Het substraat kan wel schoon zijn, maar aangezien het feit dat 
deze aantasting al jarenlang aanwezig is in diverse teelten, 
zal door middel van vangplaten en -lampen regelmatig op de 
aanwezigheid en infectiedruk moeten worden gecontroleerd. 
Niet controleren is vergelijkbaar als ondernemen zonder je 
boekhouding te controleren. 
Verder blijken er in de keuze van het substraat ook mogelijk-
heden te liggen. Een voorbeeld is de teelt van Dendrobium 
nobile. Door te schakelen van een schorsmengsel naar fijner 
kokos substraat, bleek het Lyprauta probleem goed op te 
 lossen te zijn zonder extreem droog te hoeven telen. Hetzelfde 
effect zien we bij gebruik van kokospluggen voor onze jonge 
planten (Phalaenopsis). 
Droger telen kan ook door beter afdroogbare potten te nemen. 
Het is bekend dat bij de productie van potten na verloop van 
tijd de gaatjes, sleufjes e.d. soms verstopt zitten omdat de 
mal aan vervanging toe is. Dus controleer ook regelmatig 
de kwaliteit van de potten. Droger telen kan ook door het 
substraat iets “droger” te maken door bijvoorbeeld minder 
sphagnum toe te voegen. 
Ook biologische bestrijding biedt mogelijkheden maar is niet 
100% afdoende. Het gebruik van aaltjes (Steinernema) en 
Macrochelus Robustulus roofmijt bieden ondersteuning om 
Lyprauta, Sciara en het popstadium van trips beheersbaar 
te houden. Macrochelus kan direct na het potten worden 
toegediend en als dat na een vaste periode van bijvoorbeeld 
8 weken wordt herhaald, blijkt dat een goed effect te geven.
 
Tot slot bestaat de indruk dat de potwormdruk bij hogere 
pH’s (5,5-6) lager is dan bij lagere pH’s. Aangezien de pH 
vaak (en onterecht) een ondergeschoven kindje is in de 



GrowWatch

6

bemesting, is het advies om hier meer op te letten. 
De opname van voedingselementen in het traject pH 5 tot 
6 is het beste, waarbij pH waarden tussen 5,5 en 6 wat 
stabieler zijn en minder hard weg zakken dan onder de 
5,5. De opname van diverse voedingselementen stagneert 
bij pH waarden boven de 6,2 en blokkeert zelfs bij hogere 
waarden. Door hier meer op te letten zouden we wellicht ook 
wat meer ervaring kunnen krijgen of de genoemde druk wel 
of niet toeneemt.  Als het in de winter vriest en de weg is glad, 
zullen we ervoor moeten zorgen dat onze auto winterklaar is 

(banden, antivries), onze rijstijl aanpassen en niet alleen naar 
de strooidienst wijzen als het fout gaat. Controleer daarom bij 
binnenkomst het substraat en bij het potten, zorg dat u intern 
de zaken voor elkaar heeft. Twijfelt u bij het substraat, pot 
dan even niet. Verschuilen achter het feit dat er gepot moet 
worden, is niet logisch. Als je honger hebt maar het eten ziet 
er niet betrouwbaar uit, dan eet u het toch ook niet op? Alleen 
door er bovenop te zitten, discipline te hebben, elkaar scherp 
te houden en voldoende zelfkritisch te zijn, kunnen we deze 
problematiek gezamenlijk tackelen. 

Planttemperatuur 
Bij temperatuur hebben we het al gauw over de 
kastemperatuur, die we voor Phalaenopsis maar ook in andere 
Orchideeën, voor een bepaalde teeltfase moeten aanhouden. 
Dit om het gewas volgens planning goed in bloei te laten 
komen. Ondanks dat de juiste (etmaal)temperaturen zijn 
aangehouden, bloeit het gewas net een week te vroeg, te laat 
of met minder bloemknoppen dan verwacht. Hoe komt dit? 
In principe is op iedere vierkante meter in uw kas de 
luchtvochtigheid hetzelfde, maar de temperatuur die daarbij 
wordt gemeten, bepaalt hoeveel vocht de lucht hierbij 
maximaal kan bevatten. Aangezien we in de praktijk in 
een afdeling altijd temperatuurverschillen zien, kan de 
bijbehorende luchtvochtigheid voor afwijkingen zorgen. Tel 
daar de invloed door windkracht en -richting en de manier 
van afluchten bij op, dan wordt het heel gecompliceerd om 
een goed kasklimaat te houden. Door de invloed van de 
temperatuur en de hoeveelheid vocht om de plant, praten 
we tegenwoordig veel meer over hoe de plant zich voelt. We 
kijken en meten dus steeds meer de planttemperatuur. 

Van een Cymbidium is bekend dat bij een bladtemperatuur 
boven de 27°C, de fotosynthese sterk terugloopt, dan wel stil 
komt te staan. Aangemaakte assimilaten gaan vervolgens 
verloren, met kans op een verdere stijging van de plant-/
bladtemperatuur, als op dat moment niet wordt ingegrepen 
(vergelijk dit met naar boven lopen op een roltrap die naar 
beneden gaat). Door het beperken van de lichthoeveelheid of 
het verhogen van de luchtvochtigheid speel je hierop in. 
Ook in Phalaenopsis zijn we vorig voorjaar oplopende 
planttemperaturen tegengekomen richting de 40°C in kassen 
met diffuus krijt! Wat komt bij u het eerste op om hierop in te 
grijpen? Als dat is om het vochtverlies van de ruimte op dat 

moment zo klein mogelijk te houden, zit u goed. Ook minder 
kieren in energiedoek en eerder luchten boven gesloten doek, 
houden de temperatuur en luchtvochtigheid stabieler. 
We zien dit jaar dat men zich steeds bewuster wordt over de 
toegelaten lichthoeveelheden in de opkweek. De meerwaarde 
voor snelle bladafsplitsing bij hogere planttemperatuur 
is klein gebleken. Daarmee ook het rendement door de 
extra investeringen die gedaan moeten worden om tot een 
vergelijkbare lichtsom in de winterperiode te komen. 
Wist u dat er “ongemerkt” in de winter meer direct licht op 
het gewas komt, door lampen of minder schermen, dan in de 
zomer? Dit zorgt daarbij weer voor een hogere temperatuur 
van de bovengrondse delen. Door het ondernet hier goed op 
af te stemmen, kunt u de temperatuurverschillen van de hele 
plant zo klein mogelijk houden. Hiermee blijft de assimilatie 
dus doorgaan. Zorg dat het ondernet wordt aangepast voordat 
de dag start en voordat er gegoten wordt, om de afkoeling van 
de plant te beperken. 
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Verwachting Cymbidium 
2014-2015 
Het nieuwe seizoen is alweer gestart en wordt vooral bepaald 
door wat er in het afgelopen half jaar in de kwekerijen aan 
temperaturen is gerealiseerd. Door de lage opbrengsten en 
gestegen kosten wordt er vaak te weinig gestookt. Echter 
dit jaar hebben we vanaf begin maart tot begin augustus 
veel zon gehad, waardoor het goed mogelijk is geweest 
om de benodigde temperaturen te realiseren. Het extreem 
en normaal vroege sortiment (augustus-oktober) heeft hier 
goed van kunnen profiteren. Op het moment dat het voor de 
meeste vroege bedrijven de hoge temperaturen een probleem 
zou kunnen worden, is het weer omgeslagen in donker, 
koel en regenachtig weer. Dat is voor de kwaliteit van die 
productieperiode goed geweest. 
Echter op moment van schrijven is het koel en afhankelijk of 
de maand september warm en zonnig of koel en regenachtig 
wordt, bepaalt dit of de Kerstbloei op tijd is of wordt 
verlaat. Als er in augustus-september bij te koel weer, de 
etmaalgemiddelden veel lager dan ca. 20°C uitkomen over 
een langere periode van ca. 4 weken, dan geeft dit zeker 1 
week of meer bloeivertraging. Dat kan betekenen dat een deel 
van de Kerstproductie naar januari verschuift. Dat kan voor 
Kerst betere prijzen betekenen, maar ook richting Valentijn 
lagere prijzen omdat het in de maand januari in ieder geval 
qua afzet van Cymbidium snijbloemen niet meevalt. 

Het algemene beeld is dat het hele vroege sortiment iets later 
bloeit dan vorig jaar, terwijl we een mooi voorjaar hebben 
gehad. Daarnaast valt de opmerking op dat de takken wat 
korter zijn en vooral de oktoberbloei, het aantal bloemen wat 
minder is per tak. Hoewel het voorjaar zonnig was, was het 
ook droog met vaak een wat oostelijke wind. Door het drogere 
en zonnigere klimaat kan door verdamping van de plant en 
droging, er te weinig water zijn gegeven. De vraag is ook of 
meer water geven veel had geholpen want bekend is dat een 
zuidwesten wind een gunstiger klimaat geeft voor groei en 
takstrekking. 

Het probleem van een tekort aan bloemen per tak schrijven 
wij toe aan de hoeveelheid licht tijdens de aanmaak van 
de scheuten. We zijn het alweer vergeten, maar afgelopen 
najaar tot en met februari van dit jaar, was het extreem zacht, 
nat en donker. Dan krijg je kwalitatief minder goede nieuwe 
onderdelen als scheuten en takken. In het hele vroege 
sortiment zie je juist wel voldoende bloemen per tak omdat 
in die periode juli 2013 zijn aangelegd en laat dat nu net de 
mooiste (warmste) maand van 2013 zijn geweest. 
Daarnaast valt door GrowWatch-metingen op, hoe hard 
het licht in de kas afneemt in augustus als het krijt er 
nog op zit. Iedereen verkeert in de zomermodus, dus de 

scherminstellingen ook. Hierdoor blijft het ongemerkt vaak 
te donker in de kas met slecht weer. We zijn er gewoon 
niet op bedacht. Vergeet niet, de maand augustus kun je 
qua licht vergelijken met april. Dan kom je de winter uit en 
is de plant niet goed voorbereid op het vele licht en de 
lagere RV-waarden, maar in augustus gaat het licht precies 
de andere kant op en zijn de RV-waarden hoger. Vanaf 21 
september zijn de dagen korter dan de nacht en na half 
oktober hebben we te weinig licht voor enige groei. De 
eerstvolgende periode voor scheutafsplitsing is vanaf begin 
februari, afhankelijk van het licht dat we dan krijgen. 

De scheuten die het volgende bloeiseizoen takken moeten 
geven, worden aangelegd voor en groeien uit tijdens de 
takstrekking. Het maakt wel een verschil of dat onder lichtrijke 
of lichtarme omstandigheden gebeurt. Het is daarom heel 
belangrijk om te zorgen voor voldoende licht in de herfst. Voor 
de Kerst en Valentijn mag op basis van het weer een goede 
productie worden verwacht. Voor mid en laat verwachten wij 
een normale productie. 
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Cymbidium teelttips 
Vroeg sortiment 
Het sortiment dat voor 1 november moet bloeien, moet in 
november in rust gaan. Wijder zetten en schoonmaken zijn 
zaken die gedaan moeten worden voor de Kerst, uiterlijk 
direct na de jaarwisseling! De gemiddelde etmaaltemperatuur 
moet ca. 13°C zijn, dus overdag 13-14°C en de nacht 
11-12°C. Veel kouder hoeft niet, kouder kan zelfs negatief 
zijn voor de productie bij bepaalde soorten. Bij extreem 
koud weer kan tijdelijk 1-2°C worden gezakt. Bij “warmere” 
weersomstandigheden zoals bij 12°C en méér buiten, zorg 
dan dat het gewas op tijd nog enigszins wordt geactiveerd 
door enkele uren een minimum buis te stoken, maar voorkom 
dat het toch TE WARM wordt. 

Geef in deze fase schoonwater of maximaal 0,25 EC mee. 
Blijf 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 ook de gewenste temperatuursom wordt 

gehaald. Houd halverwege de middag de ramen dicht om 
de temperatuur voldoende hoog te houden, vocht te sparen 
en ook zuiniger te zijn met energie en trek een LS-10 of 
AC-foliescherm dicht. 

Sommige bedrijven hebben wel gestookt, maar komen niet 
vroeger. Controleer dan de gerealiseerde etmaalgemiddelden. 
Die kunnen toch te laag zijn geweest. Blad- of 
planttemperaturen spelen ook een rol en door uitstraling met 
geopende doeken kan dit lager zijn dan gedacht. Ook hogere 
EC’s door te hoge EC-gift, of een te lage watergift wat een 
hogere EC in de pot tot gevolg heeft, werkt vertragend. Als 
het warmer wordt dan 21°C, dan wordt de bloemtakstrekking 
geblokkeerd. Bloemtakken die kleiner zijn dan ca. 10 cm, 
groeien dan niet uit. Zijn de takken langer dan 10 cm en het 
wordt warm, dan gaat de strekking heel snel. 

Kerst sortiment 
Een vergelijkbaar scenario als hierboven, maar dan 1,5 maand 
later. U moet zorgen dat die afdeling voor Valentijn op zijn 
plek staat. U neemt een risico door na Valentijn de planten te 
verplaatsen. Door op tijd de planten wijder te zetten, zijn ze 
geacclimatiseerd voordat de temperaturen overdag te hoog 
oplopen en/of de RV te laag wordt. 
Als dat gebeurt, is er een grote kans op verdroging van de 
bloemtakknop. Bekend is dat de verdamping, dus ook de 
wateropname in de eerste 14 dagen na het verplaatsen van 
Cymbidium planten, 50% lager is dan normaal. Vanaf begin 
april kan hier de gemiddelde etmaal ook op 20°C worden 
ingesteld. Over het algemeen gaat dit op de natuurlijke weg.

Op dit moment is het van belang goed te letten op het 
waterverbruik. Er zijn cultivars zoals Green Zenith ‘Machteld’ 
die deels voor en deels na Kerst kunnen bloeien en dan 
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 drainhoeveelheden, controleer de EC van de drain bij 
verschillende soorten. U kunt daar veel leed mee voorkomen 
omdat u op tijd ziet dat soorten meer of juist minder water 
opnemen. Bovendien kunt u aan de hand van EC-drain 
zien als die oploopt, dat de planten minder of geen voeding 
meer nodig hebben. Verlaag de EC dan! De wortels blijven 
beter en de ervaring is dat bij lagere EC’s de plant sneller en 
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makkelijker nieuwe wortels maakt na de bloei. Verder is het 
van belang in dit sortiment, maar ook in het mid sortiment, dat 
de minimum watertemperatuur ca. 12°C is. Zeker wanneer het 
vriest en u water onder het ijs van het bassin vandaan haalt, 
dan is dit te koud. De wortels kunnen wel wit blijven, maar de 
tak wordt slapper. 

Mid sortiment en Pasen 
Het mid sortiment bouwt in principe zijn “koubehoefte” al op 
tijdens de uitgroei-takstrekking en de bloei vanaf november tot 
begin maart.  Voor de productie, die na Vrouwendag valt maar 
voor Pasen, gelden wat aanpassingen. In 2015 valt Pasen 
vrij vroeg op 5 april. Om dan op tijd te komen zult u wellicht 
harder moeten stoken om op tijd bloei te realiseren. De kans 
bestaat dat er te weinig kou gegeven kan worden voor dit 
sortiment. Dit kan dan weer leiden tot een verdere verlating 
van dit sortiment in het volgende bloeijaar. 
Omdat Pasen 2015 vroeger valt, moet u kiezen of dat u vanaf 
begin november iets warmer gaat telen zodat uw productie 
op tijd komt, of dat u vanaf begin november al zo actief 
kouder gaat om de productie te verlaten naar Moederdag. 
Met “actief” bedoelen wij niet alleen zo koel mogelijk telen, 
maar ook rekening te houden met de luchtvochtigheid en 
buitentemperaturen. Zorg dat het gewas blijft verdampen met 
minimaal 2-3 liter per m2 per week. Als u het mid sortiment in 
twee afdelingen heeft staan en u kunt dit apart regelen, dan 
kunt u splitsen. En om u er nu al op te attenderen: in 2016 valt 
Pasen nog ruim 1 week vroeger! 

Laat sortiment 
Het late sortiment wordt nu nog warm gehouden met een 
etmaalgemiddelde van minimaal 20°C. Voor zeer late bloei 
duurt de warmteperiode tot de Kerst en sommige kwekers 
gaan door tot begin/half januari. Bedrijven die ook in juni 
een goed klimaat kunnen realiseren, zijn in staat bij hoge 
temperaturen een goede takkwaliteit te houden. Hogere 
kassen, nevel, dakberegening en of buitenscherm, moeten 
dan wel beschikbaar zijn. Als dat niet het geval is, dan zijn de 
risico’s voor extreem late bloei te groot. 

De afbouw naar koud moet in stapjes gebeuren zodat dit 10 
tot 14 dagen duurt. Koud kan dan heel koud zijn. Dit hangt 
ook af van de buitenomstandigheden en de luchtvochtigheid. 
Vriest het, dan kan het best lager dan 10°C worden. De 
verdamping is onder die omstandigheden meer dan 
voldoende. Is het weer 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 te stimuleren met 
verdamping. 

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 in de drain vindt. Dit kan binnen een 
week stoppen en de plant neemt dan niets meer op. EC-drain 
loopt dan op. 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 
minder dan op een gemiddelde zomerse dag! 

Bestrijding 
De plaag die u óók in de winter moet controleren is spint. In 
de late afdeling wordt lang door gestookt. Elke kas heeft zijn 
eigen plekken waar vaker hardnekkig spint kan voorkomen. 
Vooral wanneer gestookt wordt, is gevaar voor spint groter. 
Zeker bij gevoelige soorten. Controleer die plekken zeker nu 
het nog warm is. Dan kunt u nog een effectieve bestrijding 
uitvoeren. Laat u het op zijn beloop, dan wordt de aantasting 
op zijn vroegst pas tijdens het binden zichtbaar en dan is 
bestrijden zeer lastig. Dit verhaal geldt ook voor vroeg en mid 
sortiment. Het zeer vroege sortiment vraagt om extra aandacht 
wanneer de temperaturen weer worden verhoogd. Als u 
regelmatig scout, kan het nooit uit de hand lopen en is met 
minimale bestrijding een vrijwel spintvrije teelt mogelijk. 

Sneeuw 
Als het sneeuwt, dan is de verdroging van het kasklimaat 
gelijk aan dat van mooi weer begin april. De kas werkt dan 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 verhogen. 
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De temperatuur in de kas hoeft dan helemaal niet warm aan 
te voelen, maar de vochtonttrekking door het klimaat aan plant 
en pot is groter dan gedacht. Er moet dan meer water worden 
gegeven. Dit geldt voor alle fasen! 

Luchtvochtigheid 
Het is nu herfst. In zijn algemeenheid kun je twee hoofdlijnen 
onderscheiden ten aanzien van de luchtvochtigheid. Te laag 
in voorjaar en zomer, te hoog in herfst en winter. Vanaf eind 
juli/medio augustus, afhankelijk van de weersomstandigheden, 
moet een actief RV-beleid worden gevoerd. Dit betekent op tijd 
ventileren en stoken. 
Over het algemeen moet er een actief klimaat worden 
gerealiseerd. Dus ventilatielijnen op of onder de stooklijnen. 
Zodra het onder de 5°C komt en of gaat vriezen, dan wordt 
er meer gestookt en verdwijnen klimaatproblemen. In de loop 
van januari/begin februari kan de RV in de kas te laag worden, 
vooral bij vriezend weer en/of noordoosten wind. Dan moet de 
schakelaar worden omgezet naar “vocht sparen”. Dus minder 
snel ventileren, schermen dichter houden om zodoende 
minder vocht uit de kas te verliezen. 

Bij natte ondergronden en plekken in de kas door dicht 
geslibde gronden, slechte drainage e.d. kampen veel 
bedrijven met te hoge RV’s en slakken. Oplossing is het laten 
profileren van de ondergrond, folie erover en drainslangen in 
speciale sleuven. Drainwater opvangen en afvoeren op sloot 
of riool. Men name in de herfst-winterperiode is de RV beter 
beheersbaar waardoor een behoorlijke energiebesparing 
mogelijk is. Bovendien, omdat de ondergrond droog is, is 
het voor de werknemers prettiger om te lopen. Verder is de 
infectiedruk van onkruid lager en dus ook een lagere kans op 
ongedierte zoals trips. Tot slot kan afgevallen blad makkelijker 
worden opgeruimd. Bovendien, de wetgeving gaat veranderen 
en op termijn moet er gerecirculeerd worden. Dus dit moet 
door elk bedrijf worden gedaan. 

Muizen 
Het muizenseizoen is ook begonnen. Zodra het kouder wordt 
en de akkerbouwgewassen worden geoogst, zoeken deze 
dieren overwinteringsplaatsen. Een kas met Cymbidium 
pollen is daar een van. Sommige Cymbidium soorten zijn 
zeer geliefd vanwege hun goede smaak. Muizenkorrels in 
lokdozen of pijpen met korrels op tijd neerzetten, kan een 
hoop geld besparen. 
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Optimaal LVM 
(bestrijding uitvoeren) 
Een goed LVM-resultaat hangt af van een aantal punten. 
Allereerst is de invloed van een ziekte of plaag groot? 
Bestrijd je een schimmel of een insect? Dat maakt al een 
groot verschil! Tegen schimmels kan er vaak beter worden 
gespoten. LVM kán heel goed werken tegen insecten. 

De middelen moeten geschikt zijn voor een LVM-
toepassing, raadpleeg bij twijfel uw adviseur. Systemische 
middelen werken bijvoorbeeld minder goed aangezien er 
met LVM maar een heel dun laagje op het gewas wordt 
aangebracht. Contactmiddelen die goed oplosbaar zijn in 
water, kunnen over het algemeen goed worden gebruikt. 
Preventief is LVM eigenlijk de enige remedie tegen Lyprauta 
(potworm) en dan vooral tegen de mug die voor de 
verspreiding zorgt. Als u een cyclus met ruimtebehandelingen 
uitvoert, kunt u de plaagdruk aanzienlijk terugdringen. Houd 
daarbij de tellingen van de vanglampen goed in de gaten en 
maak deze lampen regelmatig schoon. Heeft u er zelf geen 
tijd voor, besteed dit dan uit! Scouting betaalt zich altijd terug 
en geeft een goed beeld hoe een plaag zich ontwikkelt. 
Lees de instructies van een (nieuw!) middel voor gebruik goed 
door. Zo staat de concentratie van de oplossing voor LVM 
vaak op spuitadvieskaarten van de verschillende leveranciers 
vermeld. Poeders en flowables kunt u vaak beter oplossen in 
warm water. Gebruik een zeef bij het in de tank gieten, zodat 
eventuele grotere delen de nozzle later niet verstoppen. Als 
het middel is klaargemaakt, zorg dan dat het zo snel mogelijk 
wordt toegepast om bezinksel te voorkomen. 

De buitenomstandigheden zijn nog steeds van (grote) 
invloed, ondanks dat de kassen steeds dichter zijn geworden, 
op de luchtstroming binnen in de kas. Dit is voor de meesten 
wel duidelijk. Laat eerst de (hulp)ventilatoren minimaal een half 
uur draaien zodat de kaslucht in beweging is gebracht en zet 
daarna de LVM aan (kan ook automatisch). Bij weinig wind 
buiten en gesloten ramen kan het middel goed worden verdeeld 
door de kas zonder dat de wolk met middel zich ergens 
ophoopt en het ergens anders helemaal niet terechtkomt. 

Ook een belangrijk punt gaat met name over het apparaat 
zelf. Kijk in de gebruiksaanwijzing bijvoorbeeld in hoeveel tijd 
de pot leeg zou moeten zijn (bijvoorbeeld bij een afgifte van 
2,5 liter per uur per nozzle), instructies over controle van de 
nozzles, schoonmaken, naspoelen. De druk is een belangrijke 

indicator, als deze onder de 5,5 bar daalt, worden de druppels 
te groot. Bovendien, is de capaciteit wel geschikt voor de 
oppervlakte die u gaat behandelen? 

Binnen de klimaatcomputersoftware is er ook de mogelijkheid 
om een LVM-situatie in te stellen. Meetboxen en de 
daarbijhorende sensoren kunnen worden aangetast door 
agressieve bestrijdingsmiddelen. Het is dan ook aan te 
raden om meetboxen uit te zetten. Om voldoende indringing 
in het gewas te krijgen, is het ook aan te bevelen om de 
verwarming uit te zetten of terug te schroeven als het weer dat 
toelaat. Doordat hete buizen voor opstijgende lucht zorgen, 
kan de fijne nevel soms niet of onvoldoende tussen of in het 
gewas komen. De tijd qua voor- en naventileren kan tevens 
handmatig vaak worden ingesteld. 
Een gevaar van de LVM-toepassing is dat het weinig tijd 
kost. Bij gebrek aan tijd kan te makkelijk de LVM worden 
gebruikt terwijl een pleksgewijze bestrijding in sommige 
gevallen een betere optie is of had kunnen zijn. Het veelvuldig 
preventief toepassen van LVM, kan leiden tot toch een 
onverwacht hoog middelengebruik. 
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✓  Voorkomen is beter 
dan genezen! 

Het najaar en winter staan weer voor de deur. Nu is het 
nog een prima tijd om hiervoor de nodige zaken weer op 
orde te (moeten) brengen. Voor de najaarschoonmaak en 
winterchecklist van uw auto zijn er diverse lijstjes te vinden op 
o.a. het internet. Echt een tuinbouwlijstje is moeilijker te vinden. 
Hierbij doen wij een poging. Het zijn misschien heel voor de 
hand liggende punten, maar wellicht dat er toch nog 1 of 
enkele punten zijn waar uw aandacht aan dient te besteden, 
in willekeurige volgorde: 

   Sluiten de (gevel)schermdoeken en luchtramen zonder 
kieren op het hele bedrijf? 

   Zijn goten (inclusief condensgoten!) en afvoeren vrij van 
vuil en functioneren ze naar behoren? 

   Is het nodige ketel- en/of WKK-onderhoud gebeurd en 
zijn noodzakelijke onderdelen vervangen of gerepareerd? 

   Zijn alle kapotte ruiten en (gevel)schermen gerepareerd 
en eventueel oude folie vervangen? 

   Staat er een set ruiten klaar voor een eventuele 
noodreparatie? 

   Zijn gevels en kasdek zowel binnen als buiten 
goed schoongemaakt om zoveel mogelijk licht en 
warmtestraling binnen te halen? 

   Is uw belichtingsinstallatie inclusief eventuele WKK klaar 
voor de donkere wintermaanden? 

   Sluiten de (automatische) deuren ook naar behoren? 

   Zijn bepaalde zomerinstellingen als maximale 
luchtraamstanden, zomer P-banden etc. aangepast? 

   Is uw muizenbestrijding in orde voor als het straks 
plotseling koud wordt? 

   Zijn meetboxen en andere apparatuur (PAR-meters, 
IR-bladthermometers) betrouwbaar afgesteld en goed 
onderhouden? 

   Is (pad)verlichting in orde en heeft u goed functionerende 
zaklampen (inclusief accu’s/batterijen) voor het grijpen? 

   Staat de sneeuwschep en strooizout klaar in geval 
van sneeuw en vorst? Denk aan het ijsvrij houden van 
dockshelter, bruggen, trappen en erf. 

   Zijn eventuele buitenschermen goed beschermd 
tegen sneeuw? 

   Denkt u eraan dat de luchtramen ‘s winters veel meer 
dicht liggen en eventuele schadelijke gassen zich kunnen 
ophopen en dat bewust een minimum kiertje zelden 
kwaad kan? 


