Teelthandleiding

phalaenopsis
pot planten

Inleiding
Deze teelthandleiding beschrijft in het kort de teelt van phalaenopsis potplanten. Uiteraard
is deze beknopte teelthandleiding niet allesomvattend en is de teelt onderhevig aan nieuwe
inzichten en technieken. Voor uitgebreidere informatie over de mogelijkheden van phalaenopsis
kunt u contact opnemen met Anthura. Voor al uw teelttechnische vragen staan de adviseurs van
Bureau IMAC Bleiswijk B.V. graag voor u klaar.

Per bladoksel kan één bloemtak ontstaan

Wortels dienen ook ter verankering

Introductie phalaenopsis

•

Phalaenopsis behoort tot de grootste plantenfamilie in het
plantenrijk, de Orchideeën (Orchidaceae). Deze plant heeft
een monopodiale groeiwijze (geen zijscheuten), waarbij de
hoofdstam jaarrond doorgroeit en waarbij per bladoksel één
bloemtak kan ontstaan. De bladeren van Phalaenopsis zijn
vlezig en staan tegenover elkaar.

•
•
•

Verwarmingsbuizen: apart gestuurde onderbuis (2/3) en
bovenbuis (1/3);
Beweegbare containers (bij voorkeur) of beweegbare
banken met een open bodem;
Een irrigatieleiding boven met een capaciteit van 0,5-1,0 l/
m²/minuut;
Minstens twee schermen, een doorschijnend scherm om
energie te besparen (onderste) en een schermdoek met

De phalaenopsis komt van oorsprong voor in heel tropisch
Azië, waar de planten groeien bij dagtemperaturen van

•

een schermpercentage van ongeveer 65%-75%;
Uitrusting om de temperatuur af te koelen voor de

28°C-35°C en nachttemperaturen van 20°C-24°C met een

koelingsfase. Daarvoor kan een pad-fan systeem of een

hoge luchtvochtigheid. Tevens groeit de phalaenopsis in een

airconditioning systeem gebruikt worden.

schaduwrijke omgeving. Deze plant is in staat om zowel
voeding via de wortel als via het blad op te nemen. De wortel

Plantmateriaal

dient tevens voor verankering van de plant.

Anthura levert de planten in vlootjes (laboratiorium materiaal)
of in pluggen. De opkweek van planten uit vlootjes vraagt

Kas

speciale condities. Planten uit pluggen hebben als voordeel

Een phalaenopsis moet in een moderne kas geteeld worden.

minder risico op uitval in de opkweek en een verkorting van de

Dit kan een glazen of een plastic kas zijn. Tijdens koude nachten

teeltduur met 5-7 maanden ten opzichte van de planten uit

wordt aangeraden een dubbele plastic laag te gebruiken. De kas

vlootjes.

moet minstens vier meter hoog zijn van de grond tot de goot en
dient uitgerust te zijn met de volgende items:

Behandeling van planten bij aankomst
De jonge planten moeten bij binnenkomst uitgepakt worden
en onder teeltomstandigheden van de kas acclimatiseren.
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Jonge planten 5-8 cm in vlootjes

Jonge planten in pluggen

U kunt de planten in de kas zetten en eventueel bedekken
met een doek om de planten meer schaduw te geven. Dit

Planten kweken in pluggen

acclimatiseringsproces neemt enkele dagen in beslag zowel in

Uit economische overwegingen kunt u ervoor kiezen uw planten

het geval van laboratoriummateriaal als pluggen. Als u planten

uit vlootjes te kopen en ze in pluggen te telen. Zoals eerder

met blote wortel gekocht hebt, dienen deze onmiddellijk

vermeld vraagt dit om een verschillende aanpak en specifieke

opgepot te worden.

kennis. Het kweken uit een vlootje naar een product dat klaar
is om opgepot te worden in een 12 cm pot duurt ongeveer 20

Planten in pluggen

weken. De planten worden geteeld in een bak met 60 pluggen.

In de afgelopen jaren heeft Anthura uitsluitend planten in

Het is belangrijk de planten eerst te sorteren volgens “kleine”

pluggen geleverd. Deze pluggen bevatten kokosturf en turf en

en “grote” maten. Streef daarbij naar 80% “grote” en 20%

houden vaak wat meer vocht op. Dit is een goede zaak, maar

“kleine” maten. De kleine planten hebben ongeveer vijf weken

het begin van de teelt juist na het planten vraagt om een

meer nodig dan de grote planten.

andere aanpak. In de eerste weken moeten de nieuwe wortels
uitgroeien. Daarom moeten de planten na het potten iets

Bij het oppotten van planten in pluggen is het zeer belangrijk

droger gehouden worden dan de planten van een verspeenkist.

ze op de juiste hoogte te zetten, wat betekent dat de bladeren

Normaal duurt het droogproces van het substraat van planten

boven de grens van de plug en alle wortels eronder moeten

in een plug ongeveer een dag langer. De EC-waarde van het

zitten. Tot slot moeten alle pluggen naar de bodem van de bak

gietwater moet ook lager zijn. Een EC-waarde van 0,5 mS/cm

geduwd worden. Alleen op die manier zal de plug gesloten

voor de eerste zes weken is aanbevolen. Na zes weken kunnen

worden zodat homogeniteit kan worden gegarandeerd. Als de

de planten normaal geteeld worden.

pluggen niet naar de bodem geduwd worden, zullen er grote
tekortkomingen optreden in het vochtgehalte van de pluggen.

Plug voor phalaenopsis jonge plant
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Tijdens de eerste weken van de teelt moeten de planten vrij
vaak van water voorzien worden, ongeveer een keer om de drie
dagen met zo’n 4 l/m² en na enkele weken ongeveer om de vijf
dagen met 10 l/m².

Telen in 12 cm potten
Wanneer de planten in de pluggen 2-3 goede bladeren hebben
(bladspan 10-14 cm) kunnen ze opgepot worden. Voor het
oppotten is het belangrijk dat de planten uitgesorteerd worden,
zoals bij het oppotten van kleine planten in pluggen. Over het
algemeen wordt er in twee sorteringen gewerkt, namelijk de
grotere planten en de kleinere planten.

Pan-fan systeem

De opkweek in West-Europa vindt meestal plaats in een aparte
Bij het oppotten is het belangrijk dat de planten recht, in het

ruimte, die ongeveer 50% van de totale ruimte beslaat. De

midden en op de juiste hoogte geplant worden. Dit betekent dat

koeling en de afkweek kunnen in dezelfde ruimte plaatsvinden.

alle wortels in de pot moeten steken en alle bladeren boven het

Dit zal ongeveer 50% van de totale benodigde ruimte in beslag

substraat moeten uitsteken. Te diep poten heeft als nadeel dat

nemen. Het gebruik van twee aparte ruimten verdient echter

het groeipunt vatbaarder is voor ziekten. Te hoog poten geeft

de voorkeur. De koelafdeling vereist ongeveer 16% (één zesde)

een slechte verankering, waardoor de plant wankel komt te

van de totale benodigde oppervlakte. De koeling en afkweek

staan. Bij het oppotten is het ook belangrijk dat er niet te hard in

mogen in één ruimte zijn, maar doordat er vaak mechanisch

het groeipunt geknepen wordt. Dit kan tot vergroeiingen in het

gekoeld wordt, is het voordeliger om in een kleinere ruimte

blad of tot definitieve beschadiging van het groeipunt leiden.
Na het oppotten worden de kleinere sorteringen apart gezet.

Voorbeeldtabel uitzetstanden en –weken voor
Phalaenopsis

Dit is nodig omdat kleine planten een andere irrigatiebehoefte

Planten/
m²

Weken

Temperatuur

1ste fase pluggen

350

23-26

25-28°C

1ste fase Ø12 cm
opkweek 1

70-85

16-18

27-30°C

1ste fase Ø12 cm
opkweek 2

55-65

8-10

27-30°C

2de fase Ø12 cm
koeling

40-50

6-8

17-22°C

3de fase Ø12 cm
afkweek

40-50

10-14

19-24°C

hebben. Kleine planten vragen vaak 6-8 weken extra teeltduur
en moeten gescheiden worden van de grotere planten. Alle
planten moeten in driehoeksverband (Ø12 cm pot met 7085 /m², Ø9 cm potten met ±120 /m²) gezet worden om het
juiste microklimaat te realiseren. Hoe eerder de planten weer
contact maken, hoe beter het is voor het microklimaat en dus
de groei. Tijdig uitzetten is van belang om een slechte opbouw
met lange smalle bladeren te voorkomen. Bovendien groeien de
kleine planten die overgroeid zijn door andere planten niet door,
hetgeen minder uniforme partijen geeft.

Teeltplan
De teelt van phalaenopsis bestaat uit drie fasen: de opkweek,
de koeling en de afkweek. De plant gaat van de opkweek naar
de koeling als 4-5 bladeren een minimale lengte hebben van

te koelen. Ook kan er in een aparte afkweek een iets hogere

10-15 cm. Koelen kan doorgaans het hele jaar door, mits de

etmaaltemperatuur aangehouden worden, wat de snelheid ten

koeltemperatuur gehaald kan worden. Een kortere koelperiode

goede komt.

zorgt voor een minder uniforme bloei. Een correcte bloeiinductie wordt bereikt door 6-7 weken te koelen bij een

Substraat

gemiddelde temperatuur van 19°C-20°C. Na de koeling gaan de

Belangrijk voor de substraatkeuze is dat er grove delen

planten naar de afkweek bij een gemiddelde temperatuur van

inzitten voor de afwatering en fijne delen (geen stof) voor het

20°C-22°C.

vasthouden en verspreiden van water en voedingstoffen. Het
substraat mag niet te veel stof bevatten, omdat de structuur
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Substraat moet grof genoeg zijn voor phalaenopsis

Kokosbrokjes zijn ook geschikt voor de teelt

onder in de pot dan inzakt. Een in Nederland veel gebruikt

PG mix (een NPK basisbemesting) in verwerkt is. Dolokal (dat

mengsel bestaat uit bark (12-16 mm) en 2-3 kg/m sphagnum.

CaCO3 en MgCO3 bevat) houdt de pH van het substraat stabiel

Een mengeling van bark en kokosbrokjes (in een verhouding van

tijdens de teelt.

3

70-30) wordt steeds populairder.

Potten
Kokosbrokjes

Overwegend wordt in een potmaat van 12 cm geteeld. De

moeten vóór gebruik gespoeld worden om het natrium en

potten zijn transparant en hebben in het midden van de bodem

de chloorzouten te verwijderen. Na het spoelen moet het

een kegel voor een betere waterafvoer. Een goede waterafvoer

kokoscomplex gevuld worden met calcium en magnesium.

houdt de EC-waarde van het substraat stabiel. Binnen een

Ook

kokosbrokjes

worden

veel

gebruikt.

periode van 4-6 dagen moet het substraat opnieuw klaar zijn
Zorg in de eerste maand dat de bovenlaag niet teveel uitdroogt.

voor de volgende gietbeurt.

Grote verschillen in potvochtigheid in de eerste weken zijn later

Water en meststoffen

in de teelt moeilijk te corrigeren.

Een watergift van bovenaf met een regenleiding of gietboom
Wanneer er bij het substraat van een basisbemesting gebruik

is belangrijk. De voorkeur gaat uit naar een regenleiding. Het

gemaakt wordt, is het belangrijk dat er Dolokal (< 3-4 kg/m ) en

water moet vrij zijn van chemische en zichtbare verontreiniging;

3

elementen als natrium en chloor moeten onder de 100 mg/l
blijven en ook het bicarbonaat mag niet te hoog zijn. De EC
van het uitgangswater moet lager zijn van 0,2 mS/cm. Bij
gebrek aan goed water moet osmosewater gebruikt worden.
De hoeveelheid water die de plant nodig heeft, is afhankelijk
van het klimaat, het substraat en de leeftijd van het gewas. Het
watergeefsysteem moet geschikt zijn voor een afgifte van 3040 liter water per vierkante meter per uur. Als er bicarbonaat
(>0,5 mmol/l) aanwezig is in combinatie met een hoge pH
(>6,5), dient het water aangezuurd te worden.
In phalaenopsis kan gebruik worden gemaakt van zowel
mengmeststoffen, een systeem met aparte mengbakken voor
de meststoffen of enkelvoudige meststoffen. Een algemeen
advies op basis van het gebruik van aparte mengbakken voor de
meststof is bijgevoegd bij deze handleiding.
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Systeem: Mengbak; 1.000 liter bakken; Uitgangswater: 100% regenwater
A-oplossing (100x geconcentreerd)
Meststof A tank

Chemische formule en concentratie

Hoeveelheid
Vegetatief

Generatief

25,0 kg

25,0 kg

Kalksalpeter

Ca(NO3)2

19,0% Ca, 15,5% N

Ammonium nitraat (vlb)

NH4NO3

18% N (9,0% NO3 + 9,0% NH4)

20,0 l

10,0 l

0,0 l

0,0 l

Salpeterzuur (38%)

HNO3

8,4% N, 6,0 mol H3O+ per kg

Kaliumnitraat

KNO3

38,2% K, 13,0% N

10,0 kg

15,0 kg

IJzerchelaat

(DTPA)

6% Fe

4,0 kg

4,0 kg

B-oplossing (100x geconcentreerd)
Meststof B tank
Urea

Chemische formule en concentratie
CO(NH2)2

46% N

Hoeveelheid
Vegetatief

Generatief

20,0 kg

15,0 kg

0,0 l

0,0 l

Fosforzuur (59%)

H3PO4

26,8% P, 8,6 mol H3O+ per kg

Kaliumnitraat

KNO3

38,2% K, 13,0% N

10,0 kg

15,0 kg

KH2PO4

28,2% K, 22,3% P

15,0 kg

15,0 kg

Kalisulfaat

K2SO4

44,8% K, 17,0% S

0,0 kg

0,0 kg

Bitterzout

MgSO4

9,9% Mg, 13,0% S

12,5 kg

12,5 kg

Mangaansulfaat

MnSO4

32,5% Mn

125 g

125 g

Borax

Na2B4O7

11,3% B

75 g

75 g

Zinksulfaat

ZnSO4

22,7% Zn

90 g

90 g

Kopersulfaat

CuSO4

25,5% Cu

60 g

60 g

Na2MoO4

39,6% Mo

25 g

25 g

Monokalifosfaat

Na-molybdaat

De pH van bemest water mag variëren tussen 5,2 en 6,2. De ECwaarde van de voedingsgift ligt tussen 0,8 en 1,2 mS/cm. Wees
voorzichtig met een te stikstofrijke bemesting in de vorm van
ammonium en ureum; dit kan een erg welige groei geven.
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dagtemperaturen (>24°C), kan er bladschade optreden. De

Meststof recepten in mmol/l en ppm
Vegetatieve fase

Generatieve fase

nodig zijn voor de ontwikkeling van bloemtakken, hebben
vaak tot gevolg dat het gebladerte een rode tint krijgt. Het

mmol/l

ppm

mmol/l

ppm

N totaal

14,4

201,6

11,8

165,2

N NO3

6,1

85,4

6,1

85,1

blootgesteld zullen worden aan iets hogere temperaturen

N NH4

1,8

25,2

1,0

14,0

om de bloem tot ontwikkeling te laten komen en het

N urea

6,5

91,0

4,8

67,2

P

1,1

34,1

1,1

34,1

K

3,0

117,3

3,9

152,5

CaO

1,2

67,3

1,1

61,7

MgO

0,5

20,2

0,5

20,2

S

0,5

16,1

0,5

16,1

µmol/l

µmol/l

is geen probleem als deze kleur tijdens de koeling optreedt;
na de koeling gaan de planten naar de afkweek, waar ze

•

gebladerte naar zijn originele kleur te laten terugkeren.
Afkweek (Bloei): om het bloeiproces te versnellen en mooie
grote bloemtakken te verkrijgen dient de temperatuur
in de afkweek hoger te zijn dan in de koeling: 19°C-24°C.
Met een gemiddelde temperatuur van 20°C-21°C is de
kwaliteit van de planten op zijn best. Hoe groter het
temperatuurverschil tussen dag en nacht, hoe hoger de
bloemstelen zullen worden.

Voorbloei

Fe

42,7

2,38

41,7

2,33

Mn

7,3

0,40

7,2

0,40

Zn

3,1

0,20

3,0

0,20

B

7,8

0,08

7,6

0,08

Cu

2,4

0,15

2,3

0,15

Mo

1,0

0,10

1,0

0,10

Klimaat
Het kasklimaat sturen met behulp van een klimaatcomputer
van Priva of Hoogendoorn is de beste optie. U kunt ook gebruik
maken van een lokaal systeem, maar dan zijn de opties beperkt.

Temperatuur

•

laagste temperaturen en de hoogste lichtintensiteiten die

Opkweek: voor een optimale groei moet alles in het

De meeste bloei wordt volgens planning geïnduceerd door
middel van de koelperiode. Echter soms treedt dit ook spontaan
op en dat noemt men voorbloei. Wanneer dit gebeurt met
planten die groot genoeg zijn, zullen de bloemstelen groeien
door de lagere temperaturen. De kritische temperatuur ligt rond
de 26°C, waarbij de planttemperatuur de belangrijkste factor is.
Als de kastemperatuur ‘s avonds daalt, is de planttemperatuur
ongeveer 1°C - 2°C lager dan de kastemperatuur. Als de planten
nog te klein zijn, dan moet de voorbloei verwijderd worden.
Wanneer dit in een zo jong mogelijk stadium gebeurt, is de
bloemtak nog zacht en kan weggeknepen worden; Is de tak
al ouder dan zal er geknipt moeten worden. Als het onderste
oog van de bloemtak niet weggeknipt wordt, dan kan deze
alsnog uitlopen; deze zijtakken zijn over het algemeen van een
mindere kwaliteit.

werk gesteld worden om tijdens de opkweek een
gemiddelde temperatuur aan te houden van 28°C. De
minimumtemperatuur in de opkweekruimte moet 26,5°C
bedragen en de maximumtemperatuur moet rond de 30°C

•

-32°C liggen.
Koeling: tijdens de koeling moet een temperatuur
aangehouden worden tussen 18°C en 20°C. Een
temperatuur van 18°C of zelfs iets lager is bijzonder
noodzakelijk als de temperatuur overdag boven de 22°C
ligt. ’s Nachts kan een lagere temperatuur aangehouden
worden om de hoge dagtemperaturen te compenseren.
De laagst mogelijke temperatuur om phalaenopsis te
koelen zonder problemen te hebben met bladschade,
ligt rond de 17°C. Onder deze temperatuur of bij een
nachttemperatuur van 17°C bij afwezigheid van hoge
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Uniforme takopkomst

Voorbloei

Lichtniveau

In landen waar het lichtniveau constanter is gedurende het jaar,

Voor een goede blad- en wortelontwikkeling is voldoende licht

is het mogelijk 20% meer licht toe te laten, mits het diffuus licht

belangrijk gedurende de teelt. Bij teveel licht kan er verbranding

is. Belangrijk is wel dat bij hogere lichtniveaus ook een hogere

op het blad optreden. Te weinig licht geeft een te gestrekte en

luchtvochtigheid aanwezig is.

kwalitatief lichte plant met een lichte bloemtak en een matige

Luchtvochtigheid

doorworteling in de pot.

Hoewel een phalaenopsis zich redelijk kan beschermen tegen

•

2

te lage luchtvochtigheid, is het voor de groei beter wanneer

op zonnige dagen is een schermingspercentage van 70%-

deze niet te lang te laag is. Een te hoge luchtvochtigheid in

80% vereist. Dit kan behaald worden door gebruik te maken

combinatie met hoge temperaturen geeft echter weer kans op

van witkalk voor de zomerperiode of een buitenscherm.

problemen met bacterieziekten. Gestreefd moet worden naar

Voor de teelt in tropische landen wordt een bij voorkeur

luchtvochtigheidswaarden tussen 60% en 75%. Indien er sprake

beweegbaar buitenscherm aanbevolen;

is van een lagere luchtvochtigheid, zeker in combinatie met

Binnenscherm: de voorkeur gaat uit naar het gebruik van

hoge temperaturen, is het belangrijk dat er systemen worden

twee schermen, die allebei beweegbaar zijn. Het onderste

aangelegd om de luchtvochtigheid te verhogen. De keuze valt

scherm is om energie te besparen en is doorschijnend

daarbij op systemen, waarbij het gewas niet nat wordt (hoge

(schermpercentage is 15%-20%). Het bovenste scherm

druk bevochtiging boven in de kas, regenleiding onder het

vereist een schermpercentage van 60%-75%.

teeltsysteem, pad/fan-systemen, etc.).

Buitenscherm: bij een maximum van 1000-1200 Watt/m

•

Met het oog op aansluitende grondige analyses van alle

Temperatuur
1ste fase pluggen
1ste fase Ø12 cm
opkweek 1

25-28°C
27-30°C

1ste fase Ø12 cm
opkweek 2

27-30°C

2 fase Ø12 cm
koeling

17-22°C

3de fase Ø12 cm
afkweek

19-24°C

de

Lichtniveau in
µmol/m²/s (lux)

mogelijke teeltproblemen is het belangrijk om gepaste register
bij te houden van de voornaamste klimaatparameters, zoals
lichtintensiteit,

temperatuur

en

luchtvochtigheid.

Deze

80-120

metingen moeten uitgevoerd worden met behulp van een

(4.500-6.500)

klimaatcomputer of handmeters en de dagelijkse minimum- en

100-150
(5.000-6.000)
100-150
(7.000-8.500)

maximumwaarden moeten genoteerd worden.

Plagen en ziekten
Goede hygiënemaatregelen en het wekelijks verwijderen van
eventueel zieke planten voorkomt de uitbreiding van de meeste

150-170

ziekten en plagen. Met name bacterieziekten verspreiden zich

(8.500-9.500)

door spatwater en gewashandelingen en zijn niet chemisch te

170-190

bestrijden. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste

(9.500-10.500)
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Een symptoom van Acidovorax

Een symptoom van Erwinia

Bacterieziekten

kunnen tot problemen leiden met deze bacterie. Net als

•

Acidovorax: Acidovorax avenae spp cattleya (vroeger

bij een Acidovorax besmetting kan de verspreiding van

bekend als Pseudomonas) is de belangrijkste bacterieziekte

deze ziekte tegengegaan worden door zieke planten te

in de teelt van Phalaenopsis. De ziekte is te herkennen aan

verwijderen en alle naburige planten te ontsmetten.

de kenmerkende bruine vlekken op de bladeren met een
olieachtig kern of stip omgeven door een gele rand. Een
besmetting met Acidovorax begint met een klein donker

•

Fusarium: de basis van de plant wordt zwart, er komen

putje in het blad. Door aanpassing van de stikstofgift,

oranje sclerotiën en er is vergeling van de bladeren. Deze

hygiënemaatregelen (zieke planten verwijderen) en een

schimmel is een parasiet die profijt haalt uit de zwakte

constante luchtvochtigheid is de uitbreiding wat in te

van de plant. Een aantasting met deze schimmel is in de

perken. Goede hygiënemaatregelen helpen problemen

meeste gevallen secundair. Het komt het vaakst voor in

met deze bacterieziekte te voorkomen. De meeste telers

de koelfase, wanneer de planten stress ondervinden. Een

voegen een ontsmettingsmiddel toe aan het water, zoals

warme en vochtige omgeving zal daarbij leiden tot de

waterstofperoxide (H2O2), chloordioxide (ClO2), koperionen
(geproduceerd door elektrolyse, oftewel een ‘Aquahort’

•

Schimmels

•

toename en verspreiding van deze schimmel.
Rhizoctonia: bruine webstructuur rond de potaarde, soms

installatie) of andere additieven om problemen met deze

bruine verkleuring van de basis en onderste bladeren van

bacteriën te voorkomen.

de planten. Grote schommelingen in het vochtgehalte

Erwinia: Erwinia chrysanthemi en Erwinia carotavora zijn

van de EC-waarde kunnen de wortels beschadigen en

vernietigende bacteriële pathogenen in de Orchideeënteelt

ze inactief maken. Als dit gebeurt, heeft Rhizoctonia

die zacht rot veroorzaken door het afscheiden van

de kans om de wortels van Phalaenopsis aan te tasten.

celwand afbrekende enzymen. Deze ziekteverwekker

Zodra deze schimmel zich heeft genesteld is het moeilijk

komt voor wanneer het kasklimaat onstabiel is. Grote

te verwijderen. Aangezien Rhizoctonia het gevolg is van

schommelingen in luchtvochtigheid en/of temperatuur

een teeltprobleem, is het gemakkelijk te voorkomen.
Zorg ervoor dat het substraat gedurende 4-6 dagen kan

Een symptoom van Rhizoctonia
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Een symptoom van Botrytis
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Een ernstige aantasting van Brevipalpus

•

Een symptoom van mosmijten

opdrogen en houd het EC van het drain water onder 1,3

planten en de wortelpunten. Als ze in groten getale

mS/cm.

voorkomen, kunnen alle wortels aangetast worden

Botrytis: bij pok (Botrytis) komen in de bloemen veel kleine

en zullen de jonge bladeren beschadigd zijn. Ook de

bruine plekjes voor, die het gevolg zijn van het te lang nat

bloemen kunnen schade ondervinden. De mijt kan

blijven van de bloemen of een te hoge luchtvochtigheid.

bestreden worden door een pesticide zoals Abamectine

Houd de luchtvochtigheid onder 80%. Het is belangrijk om

(zie bestrijding van Brevipalpus).
-

vijf uur na de watergift droge bloemen te hebben.

Brevipalpus: deze spintmijt veroorzaakt een lichte
vervorming en zilverachtige verkleuring van de

Virusziekten

bladeren. De mijt is meer gelokaliseerd en kan enkel

In phalaenopsis is soms een slechtere groei door virus waar te

bestreden worden door pesticides zoals Vertimec (bv.

nemen, met symptomen als kleinere bloemen en een tragere
uitgroei, maar er zijn ook soorten die er nauwelijks onder

•

Abamectine 18 g/l), 50-75 cc per 100 liter water.
Slakken: slakken veroorzaken ronde vraatgaatjes in de

lijden. Virus komt vaak in of na de koeling tot uiting, omdat

jonge plantendelen. Binnen enkele dagen kunnen er

de planten lichtelijk in de stress hebben gestaan tijdens deze

heel wat planten aangevreten zijn. Ook de wortelpuntjes

teeltperiode. Ook bij slecht groeiende partijen kan uitval

kunnen door kleine slakjes aangevreten worden, waardoor

door virus voorkomen. Virus kan soms worden getolereerd in

schade ontstaat. Met slakkenkorrels op de potten en

phalaenopsis, daar het niet erg besmettelijk is, zolang men
geen bloemen snijdt. Bij erge aantasting is verwijderen van de

•

ondervloer zijn slakken goed te bestrijden.
Sciariden (varenrouwmuggen): sciaralarven vreten bij

aangetaste planten de enige bestrijding. Ook hier geldt: koop

grote aantallen aan de wortelpunten. Larven van de

gezond plantmateriaal.

varenrouwmug komen met name bij de start van een partij
in grote aantallen voor. Het preventief uitzetten van de

Dierlijke aantastingen

bodemroofmijt Hypoaspis (100-150/m2) is vaak afdoende.

In phalaenopsis komen verschillende organismen voor die in
meer of mindere mate schade aan de teelt kunnen toebrengen:

•

•

Afwijkingen door slechte klimaatomstandigheden

Lyprauta (potworm): de larven van de Lyprautamug vreten
aan de wortelpunten en dat kan voor grote problemen

Knopval

zorgen in de teelt. De Lyprauta ontwikkelen zich vrij snel

In de afkweekfase kan bij een te hoge temperatuur in relatie

in een vochtige omgeving. Daarom is het belangrijk te

tot een te lage lichtintensiteit knopval optreden. Ook bij een

wachten tot het substraat opgedroogd is alvorens een

slechte wortel- of plantkwaliteit of te rauw afleveren, is knopval

nieuwe gietbeurt te geven.

mogelijk. Een andere oorzaak is een droog kasklimaat.

Mijten: er zijn twee soorten mijten die voor problemen
zorgen in de Phalaenopsisteelt:

Koel- of transportvlekken

-

Barkmijt/mosmijt: een kleine, ronde, donkerbruine,

Wanneer planten vanuit de opkweek naar de bloeiafdeling

bijna zwarte mijt die aanwezig is op de basis van de

worden gezet, kunnen ingezonken plekken ontstaan op de
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bladeren, die veroorzaakt worden door het afsterven van
sommige of alle cellen. Deze koel- of transportvlekken treden
soms op als gevolg van stress en lichtovermaat nadat planten
verplaatst zijn.

Fytotoxiciteit
Pas op voor fytotoxiciteit; niet alle chemische middelen
kunnen zonder schade in phalaenopsis toegepast worden.
Voor adequate bestrijdingsmaatregelen kunt u contact
opnemen met Bureau IMAC Bleiswijk B.V. Voordat een nieuw
bestrijdingsmiddel wordt toegepast, moet het middel uitgetest
worden op enkele planten. Houd bij de beoordeling van de
doeltreffendheid van de behandeling rekening met de trage
reactie van het gewas.

Verkoop
De bloemtakken van phalaenopsis worden gestokt voor
ondersteuning bij de bloei. Het stokken vindt plaats op het
moment dat de onderste knop op de tak begint te zwellen
(knikkergrootte); dan is de taklengte bepaald. Op dat moment is
ook goed in te schatten hoeveel bloemen de tak gaat geven. De

Anthura Stellenbosch

stok moet niet boven de bloemtak uitsteken en voor voldoende

en worden de planten indien gewenst ingehoesd. Tijdens

stevigheid vlak naast de plant gestoken worden.

transport is het belangrijk dat de temperatuur niet beneden de
18°C komt.

Er zijn veel sorteringen bruikbaar in phalaenopsis. Naast kleur
wordt er op taklengte, aantal knoppen, vertakking en aantal

Conclusie

takken per plant gesorteerd. Het aantal takken per plant is het

Wij hopen dat u na het lezen van deze beknopte teelthandleiding

belangrijkst, gevolgd door vertakking en het aantal bloemen per

inzicht gekregen heeft in de phalaenopsis potplantenteelt. Deze

tak. Hoe meer takken en knoppen, hoe beter de prijsvorming.

specialistische teelt is goed uit te voeren, mits aan een aantal
voorwaarden wordt voldaan. Voldoet u aan die voorwaarden,

De planten zijn klaar voor verkoop, wanneer de bloemen

dan is het resultaat een prachtige, zeer goed houdbare plant,

voldoende zijn ontwikkeld. In de donkere tijd van het jaar wil

die een goede plaats op de markt verdient.

de handel 4-5 bloemen per tak open hebben bij levering; in
de overige perioden is minder bloemen open voldoende. Bij

Mocht u verdere vragen hebben of zijn er zaken niet duidelijk,

het klaarmaken worden beschadigde bladeren verwijderd

neemt u dan gerust contact met ons op.

Anthura B.V. en Bureau IMAC Bleiswijk B.V. kunnen op geen enkele wijze
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan het gewas
als gevolg van gegeven adviezen. Wij kunnen onzerzijds bepaalde
resultaten niet garanderen, aangezien er veel factoren zijn waar wij
geen invloed en controle op uit kunnen oefenen.
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