
met een lagere dosering ge-
werkt. 

Bollenteelt 

Onkruidbestrijding met benta-
zon Gebruik ter bestrijding van 
onkruid Basagran (bentazon). 
Een flink aantal onkruidsoor-
ten wordt hiermee bestreden 
zoals herderstasje, kamille, 
kleefkruid, kleine brandnetel, 
muur, perzikkruid (roodbeen), 
wilde wikke en zwarte nacht-
schade. 
Basagran bestrijdt melganze-
voet (meelbomen) slecht en 
gras wordt niet gedood. Basa-
gran is een contactmiddel en 
werkt het beste als de plantjes 
twee tot vier blaadjes hebben. 
Goede omstandigheden voor 
een bespuiting zijn: 
• een temperatuur tussen 
12°C en 20°C; • toepassing te-
gen de avond bij warm weer; • 
groeizaam weer; • het spuiten 
op een droog gewas; regen 
drie tot vijf uur na de bespui-
ting vermindert de werking. 
Basagran is ook te gebruiken 
in geparteerde narcissen. 
Er dient rekening to worden 
gehouden met de cultivarge-
voeligheid. Bijvoorbeeld 'Tete 
a Tete' en 'Peeping Tom' zijn 
gevoelig. 
Dosering: 3 liter per ha in 400 -
500 liter water; druppelgrootte: 
midden. 
Opmerkingen: 
• Basagran wordt alleen in 
narcissen gebruikt. In andere 
gewassen geeft dit middel 
zware schade; • een bespui- 

ting met Basagran kan zonder 
schade worden herhaald; • ge-
bruik niet meer dan 5001. wa-
ter per ha. Bij grotere hoeveel-
heden loopt een deel van het 
middel met het water van het 
onkruid af. Naarmate er min-
der water gebruikt wordt, is de 
kans op drift groter. Drift resul-
teert in een minder goede on-
kruidbestrijding en de kans op 
schade aan naastgelegen ge-
wassen neemt toe; - Basagran 
is verboden in grondwaterbe-
schermingsgebieden. 

Bloementeelt 

Rooidatum en vroegbloeibe-
handeling Rooi voor zeer 
vroege bloei (eind november 
tot begin december) de bollen 
eind juni tot begin juli. Vroeg 
rooien gaat wel ten koste van 
de opbrengst. 
Rekening moet worden gehou-
den met een gewichtsverlies 
van 25%. Dit komt ook door-
dat vroeg gerooide bollen 
sterk indrogen. De broeikwali-
teit van vroeg gerooide bollen 
is minder dan van later ge-
rooide bollen. Een goede kwa-
liteit voor vroegbloei is alleen 
te bereiken door dikke bollen 
te gebruiken. Aileen voor 
vroege bloei eind juni - begin 
juli rooien. Voor kerstbloei is 
het beter om rond 15 juli te 
rooien. 
Later rooien levert dikkere bol-
len op en in de kas een betere 
kwaliteit. De temperatuurbe-
handeling na het rooien is een 
week 34°C, twee weken 17°C, 
daarna koelen bij 9°C. Bij zeer 
vroeg rooien kan het zinvol zijn 
de 34°C-behandeling te ver-
lengen tot veertien dagen. 
Door de bollen eerst goed te 
drogen vermindert het risico 
op aantasting door Rhizopus 
(zachtrot) tijdens de 34°C-be-
handeling. Als de bollen een 
week buiten liggen trek dan 
deze periode van de tussen-
temperatuur van twee weken 
17°C af. 

De behandeling wordt dan als 
volgt: een week buiten , een 
week 34°C , een week 17°C , 
koeling bij 9°C. De tussentem-
peratuur van 17°C is zeer be-
langrijk voor de kwaliteit. Het 
bekorten of weglaten ervan 
geeft risico's van bloemver-
droging (kiappers) en een 
slechtere kwaliteit vooral bij 
vroegbloei. 
Geschikte cultivars voor 
vroegbloei zijn onder andere 
'Yellow Sun', 'Gigantic Star', 
'Barrett Browning', 'Fortune', 
'Ellen', 'Early Glory' en 'He-
lios'. 
Houd er rekening mee dat de 
34°C-behandeling pas ingaat 
als het produkt 34°C is. dit kan 
soms wel enige dagen duren. 

TULP 

Bollenteelt 

Vuurbestrijding In deze pe-
riode is geen nieuw blad meer 
gevormd. Een vuurbestrijding 
is alleen nodig als door 
slechte weersomstandighe-
den het gewas is beschadigd 
en de planten lang nat blijven. 
Bij drooc es- s ze, noodzaak 
om tegen 	E uiten niet 
aanwezig. De ste-- ste vuurbe- 
strijding wordt 	-even als 
wordt gespoter 	een com- 
binatie van midce en. 
Gebruik per ha een combinatie 
van: 
• eon basismiddel( onder an-
dere 2,5 kg zinebirnaneb, 1 I 
Shirlan of 1,5 kg Allure) • een 
specifiek middel ander an-
dere 0,25 I vinchlozolin 500 g/I 
of 0,25 I Simisclex) • een sys- 


