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Een warm 
koperrode 
orchidee voor 
de liefhebbers
Sinds begin 2015 staat het nieuwe ras Anthura 
Narbonne regelmatig in onze showkas. Het ras 
is vernoemd naar de mediterrane kuststad. 

De kleur laat zich het beste omschrijven als warm koperrood. 

Het is een kleur met een exclusieve uitstraling, vooral gewild 

door stylisten. 

De prestaties van Narbonne zijn goed. Het ras groeit 

gemakkelijk met een hoge uniformiteit. Bij een normale 

opkweekduur van 26 weken geeft zij een hoog percentage 

meertak. De donkerbruine takkleur zorgt voor een mooi 

contrast met de bloemkleur. Narbonne heeft een planthoogte 

van ongeveer 60 cm en een bloemmaat van 8 cm. 

De kracht van phalaenopsis is haar ongekende diversiteit in 

kleuren en vormen. Een nieuw ras als Narbonne met haar 

bijzondere kleur draagt hier zonder meer aan bij!

Voor de fijnproevers
U bent van harte uitgenodigd om deze nieuwe mediterraan in 

onze showkas te komen bekijken. Testaantallen zijn op kleine 

schaal beschikbaar. Vraag uw verkoper naar de mogelijkheden. 

Robert Kuijf
Productmanager Orchideeën

  Kleur        REDRX

 Bloemmaat in cm 8

  Hoogte in cm 60

 Potmaat in cm 12

Anthura Narbonne (PHALIFQUDI) 

In de schijnwerpers
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Carisma, een nieuwe rode favoriet
De populariteit van rood is enorm groot en nieuwkomers moeten aan hoge eisen voldoen om met
de rode toprassen mee te kunnen doen.

In de schijnwerpers
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Vandaag de dag verlangt men meer en meer naar puur en 

belevenis. Carisma® is een bloem met meer dan alleen een 

goede uitstraling. De fierheid van de bloem zien wij ook terug 

in de flinke bloemmaat en de felrode kleur.  Deze karaktervolle 

snijanthurium biedt een hoge productie en heeft een lang 

vaasleven. 

Begin 2015 werd, vanwege de verbouwing van Anthura Flower 

een nieuw proefbed aangelegd. In de loop van afgelopen 

zomer waren ook deze bloemen snel aan de maat,  12-ers en 

ook 10-en werden volop geproduceerd. 

Mooie testresultaten
Testresultaten bij Anthura Flower leveren positieve cijfers 

op het gebied van productie en kwaliteit. Het oude (in 2014 

gerooide) proefbed gaf al heel wat jaren een prima productie, 

met aantallen die tot ruim boven 100 stuks/m² opliepen (YLB). 

Het toelaten van stekken in dit proefbed liet de productie nog 

verder stijgen. De bloemmaat varieerde toen van 20-ers tot 10-

en. Opvallend was dat de bloemen ook in de zomermaanden 

vrij gemakkelijk aan hun maat kwamen.

Nieuwe favoriet
Carisma verovert een mooie positie naast de favoriete Tropical. 

Kijk samen met onze area managers of Carisma ook voor u de 

ideale product-markt combinatie vormt. 

Tot slot een tip voor telers in Europa: als u vroeg in het jaar een 

wat grotere plant poot, kunt u eind oktober nog profiteren van 

de goede prijsvorming  rondom Allerheiligen/Allerzielen. 

Hans Prins
Sales- en Productmanager Anthurium

Carisma® (ANTHARES)

     Kleur:                                                               rood

      Bloemmaat:                13-15 cm

      Productie per bruto m
2
/jaar  100 stuks

  Vaasleven:  26 dagen



Drie broers, drie afdelingen en drie rassen. Hoe is dit tot 
stand gekomen?

Voordat we schakelden naar anthurium, hebben we rozen 

geteeld. We hadden al twee bedrijven, maar wilden niet 

verder meegaan in de schaalvergroting die werd ingezet in 

de rozenteelt. Belichting, een zevendaagse werkweek en 

bestrijding  waren andere aspecten die hebben meegewogen 

in onze keuze. 

Onze toenmalige buurman teelde anthurium. We konden 

Lunette snijanthurium planten overnemen en zijn daarmee 

op één bedrijf begonnen. Later werd duidelijk dat er andere 

plannen waren voor het gebied waar we toen gevestigd waren. 

We zijn vervolgens in De Lier begonnen door twee kleinere 

bedrijven aan te kopen. Op de beschikbare oppervlakte 

hebben we een geheel nieuw bedrijf gebouwd van 15.000m². 

Inderdaad, met drie afdelingen om beter te kunnen sturen. 

In 2009 werd de eerste afdeling vervangen (met Tropical®) 

en in 2013 en 2014 volgde de tweede afdeling (met Midori).  

De laatste afdeling (oude Tropical-gewas) staat vooralsnog 

voor 2017 op stapel om te vervangen. Onze keuze viel op 

twee basisrassen, Tropical en Midori. Daarnaast hebben 

we ook voor een, voor ons, nieuw ras gekozen: Calisto®. De 

efficiënte opzet werd  versterkt toen we kort na het realiseren 

van de nieuwbouw zijn gestart met flowpack verpakking. De 

toenmalige rassenkeuze hing overigens ook samen met de 

keuze om te gaan ‘flowpacken’.

Wat is jullie onderlinge taakverdeling? 

Naast de verantwoordelijkheid van ieder afzonderlijk, hebben 

wij één grote gezamenlijke verantwoordelijkheid en tevens 

ambitie:  in onze bedrijfsvoering streven wij ernaar om alles tot 

in de puntjes te regelen. Dit betekent niet alleen een optimale 

productie, maar ook een goede organisatie op alle fronten, 

waardoor er duidelijkheid voor iedereen is, alles netjes is en 

er rust heerst. Je zult ons niet betrappen op het besparen van 

het laatste uurtje arbeid. Je maakt het jezelf moeilijk en gaat 

daarmee ook nog eens achter de feiten aanlopen.

Wat betreft onze taakverdeling,  Peter is verantwoordelijk 

voor het klimaat, veiling/afzetzaken en organisatie in de 

schuur, Aad  voor de boekhouding, watergift en personeel en 

Interview

Peter, Aad en Ben van Leeuwen
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140 Midori per m2: hoe doe je dat ? 
- een interview met Gebroeders Van Leeuwen-

Midden in het Westland staat het bedrijf van Peter, Ben en Aad van Leeuwen. In 1991 schakelde 
het bedrijf om van rozen naar de teelt van anthuriums. In 2003 moesten zij verhuizen vanwege 
woningbouw en werd er in De Lier een moderne kas gebouwd. De bedrijfsopzet en rassenkeuze 
is hier voor Nederlandse begrippen anders dan ‘normaal’. Een ander interessant aspect en tevens 
aanleiding voor dit interview: de recordproductie van ruim 140 stuks Midori®  anthurium snijbloemen. 



Ben regelt alles wat er in de tuin gebeurt, zoals het oogsten, 

gewashandelingen etc. 

Welke grote veranderingen zijn er geweest in de afgelopen 
20 jaar en hoe kijken jullie daarop terug?

De laatste 20 jaar hebben zich een aantal grote veranderingen 

voorgedaan in de anthuriumteelt. De productie per m2 is 

aanzienlijk gestegen. Daarnaast is jong blad breken een 

belangrijke ontwikkeling geweest. Een praktisch voordeel is dat 

je minder bladafval hebt en daarbij is het een vrij eenvoudige  

gewashandeling. Bij blad snijden komt het neer op een goede 

uitleg en vooral op ervaring. Maar vooral belangrijk aan jong 

blad breken is dat de productie daarmee stijgt. 

Een derde belangrijke verandering ligt in de kostenstructuur. 

De kosten zijn omhoog gegaan, maar aan de andere kant 

zijn we ook veel kosten efficiënter gaan werken. Door het 

toepassen van een andere schermstrategie (gebruik van plastic 

en energiedoek), besparen we veel energie. In het verleden 

was 40m³ gas/m² het gemiddelde verbruik, tegenwoordig ligt 

dat op 20m³ gas/m² per jaar.

Wat wij jammer vinden is dat de ontwikkeling van flowpack tot 

stilstand is gekomen. Wij verpakken anthurium nog steeds op 

een ambachtelijke manier. Ook wij zijn een aantal jaar geleden 

gestopt met flowpacken.

Het telen van slechts twee rassen is redelijk uniek, 
waarom hebben jullie gekozen voor specialisatie en 
waarin onderscheiden jullie je op de markt?

We komen vanuit een achtergrond van flowpack en basiskleuren. 

Het flowpacken van witte of roze rassen is veel moeilijker, 

vanwege de grotere kans op beschadigingen. Deze kleuren 

vielen voor ons af. Veel telers proberen zich te onderscheiden 

op assortiment, een ontwikkeling die de laatste drie tot vier 

jaar is versterkt door de crisis. Wij onderscheiden ons op 

goede kwaliteit en de verkrijgbaarheid in grote volumes. Bij 

ons krijg je altijd dezelfde doos. In onze afzet hebben we snel 

een goede naam opgebouwd. We leveren al jaren anthurium 

aan een aantal vaste, trouwe afnemers. Bovendien zijn wij 

herkenbaar in de markt door ons beeldmerk: de leeuw!

In 2015 realiseerde jullie een productie van ruim 140 stuks 
Midori/m². Aan welke voorwaarden moet je voldoen om 
dit te halen?

Het geheim ligt ergens in de optelsom van de uitgangspunten 

binnen onze teelt. Vooropgesteld is dat wij streven naar 

bloemmaat 16 en 12, dat wil zeggen  16 of 12 bloemen per 

standaard doos FC690. Je moet natuurlijk starten met een 

goede plant en die hebben jullie zeker geleverd. In onze 

teelt werken wij met een pottensysteem waarbij iedere pot 

evenveel water krijgt. Het heeft wat arbeid gekost, maar we 

hebben geen stekken door laten komen, alleen kopstek. Wij 

zijn gestart met 16 planten/m² en aan het einde van het 1e jaar 

zaten we op ca. 30 koppen/m². 

Het aantal koppen en het kunnen sturen van een aparte 

afdeling zijn wat ons betreft de belangrijkste voorwaarden om 

in de buurt te komen. Overigens hebben we ook een diffuus 

schermdoek in de kas liggen. Hierdoor hebben we in het 

eerste jaar misschien wel iets te veel licht toegelaten. In het 

tweede jaar hebben we daarom wel licht gekrijt. Ook komt 

onze voorlichter vaker langs dan normaal.

Interview

Midori® in de kas bij gebroeders van Leeuwen – december 2015 -
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De productie van 140 bloemen per m2 is niet zomaar wat en we 

zijn er ook erg trots op.

Waar baseren jullie de rassenkeuze op en welke keuze 
hebben jullie gemaakt met betrekking tot Tropical?

De ‘oude’ Tropical is aan vervanging toe. Belangrijk aan een ras 

is dat productie goed is, dus minimaal 100 stuks/m². Ook vinden 

we de houdbaarheid belangrijk, omdat we een betrouwbaar 

product willen leveren. Verder zoeken we een bloem met een 

duidelijke, heldere kleur en een mooie uitstraling. Uiteindelijk 

moet het gewoon een mooie doos bloemen opleveren, dat is 

waar onze klanten naar vragen. Andere eigenschappen tellen 

natuurlijk ook mee. Een kort gewas is wel praktisch en de 

bloem moet makkelijk te verpakken zijn.

De productie staat in verhouding tot de middenprijs. Een lagere 

productie mag, maar dan moet de middenprijs omhoog. Het 

gevolg is dat je dan in de exclusieve rassen terecht komt. We 

hebben gekozen voor de strategie van een hoge m2 productie, 

dus exclusieve rassen passen daar niet in.

De verwachting is dat de afzet de komende 5 jaar 
ingrijpend zal veranderen. Er wordt veel geïnvesteerd 
door handelspartijen in de ontwikkeling van online sales 
(Business to Business). Wat zal naar verwachting voor 
jullie bedrijf de grootste uitdaging zijn en hoe spelen jullie 
daar nu al op in?

Voor ons bedrijf is de veilingklok heel belangrijk. De grootste 

uitdaging is om samen een zo efficiënt mogelijke keten in te 

richten. We zitten relatief dicht bij de veiling en spelen onder 

andere erop in door deelname aan klok voorverkoop. Onze 

klanten kunnen dus bestellingen voor het veilen al inkopen 

tegen een vooraf bepaalde prijs. Nauwe contacten met je 

klanten onderhouden is en blijft belangrijk. 

Hans Prins 
Sales-en Productmanager Anthurium

Interview
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Bron van inspiratie

 in 5 talen
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Beurzen

Beursimpressie
Afgelopen maanden heeft Anthura deelgenomen aan diverse internationale vakbeurzen, zowel 
binnen als buiten Europa. Wij zetten daarbij uw rassen wereldwijd in de spotlights. 
Unlimited in varieties offering unlimited possibilities.

FloraHolland Trade Fair, Nederland – november 2015 Flowers Istanbul, Turkije – november 2015

Winterfair, Nederland – januari 2016 TPIE, Florida, USA – januari 2016

IPM, Duitsland – januari 2016    Salon du Végétal, Frankrijk – februari 2016



Colorado, Maine en California, 
de ladies van de Big American-serie
In de Big American-serie hebben wij er drie grote sterren bij. 
Deze nieuwe grootbloemige roze variëteiten doen niet veel 
onder voor elkaar, toch introduceren wij ze alle drie.

In de schijnwerpers
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 Kleur      roze

 Bloemmaat   zeer groot

     Potmaat (cm)  14, 17 en 21

Maine® (ANTHEPDAK)

 Kleur  roze

 Bloemmaat zeer groot

 Potmaat (cm) 14, 17 en 21

California® (ANTHEWUCH)

Teeltomstandigheden verschillen wereldwijd en de prestaties 

van rassen kunnen hieraan gerelateerd zijn. Zo ook die van deze 

nieuwe rassen. De meeste roze anthuriums verkleuren iets bij 

hoge etmaal temperaturen of bij een te hoge lichtintensiteit. 

Vervagen van de kleur is meestal ongewenst, maar het kan 

ook positief zijn. Bijvoorbeeld als de nieuw ontstane kleur 

diversiteit oplevert en beter past bij uw markt en behoeften. 

De roze rassen Colorado®, Maine® en California® verschillen 

in kleurtoon. 

Raskeuze
De kleurenrange van deze drie gaat van de lichtroze Colorado, 

naar de iets donkerdere Maine tot de meest donkerroze 

California. Om de juiste raskeuze te maken, dient u vooral te 

kijken naar uw eigen klimaatomstandigheden: 

-  California:  geschikt voor een hoge etmaal temperatuur en 

hoge lichtintensiteit; 

-  Maine : geschikt voor een gemiddelde temperatuur en 

gemiddelde lichtintensiteit;

-  Colorado:  geschikt voor een lager dan gemiddelde 

temperatuur en lage lichtintensiteit.

Al deze rassen zijn geschikt voor de 14 cm pot, maar zeker ook 

voor de grotere 17 cm en 21 cm pot. Maine heeft ten opzichte 

van de andere twee iets meer moeite met stekvorming 

waardoor deze wat extra aandacht vraagt tijdens de teelt. 

Testen
Uiteraard kunt u ook alle drie de rassen tegelijk testen in uw 

teeltomstandigheden om zo de verschillen te zien. Er 

zijn binnenkort testaantallen beschikbaar. Informeer 

naar de mogelijkheden bij onze areamanagers.

Welk ras u ook kiest, het zijn allen goede roze rassen 

en er past er zeker één bij u. 

Richard Smit
Sales- en Productmanager Anthurium potplanten

 Kleur  roze 

     Bloemmaat zeer groot

 Potmaat (cm) 14, 17 en 21

Colorado® (ANTHEUBP)



Ieder jaar is Anthura aanwezig op dé tropische planten 

beurs in de USA. De TPIE in Fort Lauderdale is een beurs die 

overeenkomsten vertoont met de FloraHolland Trade Fair. Het 

is een beurs waar telers  van groene en bloeiende planten hun 

producten laten zien aan kopers. Daarnaast staan er op beperkte 

schaal wat toeleveranciers van bijvoorbeeld keramiek, plastic 

potten, maar ook jonge planten.

Op deze beurs staan wij net als onze klanten ter promotie van 

het eindproduct. Voor de kopers is er informatie aanwezig 

bij welke telers het product te koop is. Het is ieder jaar weer 

een interessant event waarna je met veel nuttige en bruikbare 

informatie huiswaarts keert. 

Anthura is al volop aanwezig in de markt maar in Florida was de 

afzet van jonge planten tot nu toe altijd beperkt. Terwijl Florida 

als de basis voor de productie van veel groene en bloeiende 

planten in de USA wordt gezien. 

Dit jaar hebben onze rassen een vaste plek veroverd in Florida  

en worden mooie planten jaarrond in de markt gezet. Tijdens de 

TPIE was goed te zien dat de klanten de combinatie van onze 

rassen met het vakmanschap van de telers in Florida waarderen. 

Eén teler is voor de komende tijd zelfs uitverkocht en denkt hard 

na over uitbreiding van de potanthurium teelt. 

Op reis

Op reis in de USA
Succesvolle TPIE show in Fort Lauderdale, Florida en interresante ontwikkelingen bij Amerikaanse 
telers van potanthurium en phalaenopsis.

Phalaenopsis wordt volop geteeld in Florida en ook hier wordt 

het 2-tak percentage steeds belangrijker. In koelere regio’s gaat 

dit een stuk eenvoudiger. Phalaenopsis bedrijven in Florida 

stoppen of worden overgenomen omdat de teelt van een 

kwalitatief mooi product daar moeilijker is dan in andere staten. 

Zo groeit de productie van phalaenopsis aan de westkust en in 

het noordoosten rustig door. 

Al met al een uitdagende en interessante reis die volop kansen 

biedt voor de toekomst! Dit keer helaas geen stralend zonnig 

weer in de derde week van januari, maar regenachtig en 

stormachtig weer. Maar ja,  je kunt ook niet alles hebben.    

Joost Hendriks
Accountmanager Orchideeën
Noord- en Midden- Amerika, Canada en Brazilïe
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WWW.IMAC-BLEISWIJK.NL

TEELTTECHNIEK
Hygiëne in de teelt van 
anthurium en phalaenopsis
In de teelt van phalaenopsis en anthurium bestaan een aantal ziekten, 
waarbij een hoog hygiëneniveau van groot belang is om deze te 
voorkomen. Er zijn verschillende besmettingsbronnen en hygiëne 
maatregelen die in dit artikel uiteengezet worden.

11
Nieuwe medewerker
Bureau IMAC

Voor gericht teeltadvies voor 
anthurium- en phalaenopsis 
potplanten en anthurium 
snijbloemen

14
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In de teelt van phalaenopsis en anthurium 
bestaan een aantal ziekten, waarbij een 
hoog hygiëneniveau van groot belang is 
om deze te voorkomen. Voor phalaenopsis 
zijn dit in de eerste plaats de bacteriën 
Acidovorax (Pseudomonas), Erwinia en de 
schimmel Fusarium. Deze drie ziekten zijn 
verantwoordelijk voor meer dan 90% van 
de totale uitval in de teelt van phalaenopsis. 
Voor de teelt van anthurium is de bacterie 
Xanthomonas de belangrijkste reden voor 
het aanhouden van een goede hygiëne. 
Het laatste jaar is daar ook de bacterie 
Ralstonia solanacearum bijgekomen.   

Mensen
Mensen in de kas zijn de grootste 
verspreiders van schimmels en bacteriën. 
Met kleding, schoenen en handen worden 
er ongemerkt vele ziekteverwekkers in 
de kas gehaald en verspreid. Het is dan 

Hygiëne in de teelt van anthurium 
en phalaenopsis
Zo nu en dan worden we opgeschrikt door het opkomen van een nieuwe ziekte die onze gewassen 

bedreigt. Om te voorkomen dat ziekten en plagen in het algemeen of juist een dergelijke 

nieuwe ziekte van buiten in de kas komt, zijn strikte hygiënische maatregelen noodzakelijk. Er zijn 

verschillende besmettingsbronnen die in dit artikel uiteengezet worden.

ook geen overbodige luxe om dit zo veel 
mogelijk te beperken. Dit kan door bij 
het betreden van de kas schone (over)
schoenen en een overjas of overal te 
dragen. De handen dienen bij de ingang 
met een desinfecterende gel ontsmet te 
worden. De handen wassen met water en 
zeep werkt overigens ook heel goed. 

Insecten
Sommige insecten brengen ook ziekten 
over. Het is bijvoorbeeld bekend dat 
bepaalde thrips virussen overbrengen. 
In de teelt van phalaenopsis is de 
mosmijt berucht om het verspreiden 
van Acidovorax (Pseudomonas). Door 
de bladeren aan te prikken kan het 
besmette plantensap van plant naar 
plant worden verspreid. Naast het feit dat 
deze insecten door middel van het zuigen 
schade veroorzaken, is de verspreiding van 

Teelttechniek phalaenopsis en anthurium

ziekten ook een belangrijke reden om deze 
insecten zoveel mogelijk buiten de deur te 
houden en zo nodig te bestrijden.

Plantmateriaal
Ziekten (en plagen) kunnen ook met 
jong plantmateriaal in de kas komen. 
Een degelijke ingangscontrole is daarom 
onontbeerlijk. Overtuig jezelf van het 
feit dat het ( jonge) plantmateriaal vrij 
van ziekten is op het moment dat zij het 
bedrijf op komen.

Water
Spattend water is een belangrijke 
verspreider van bacteriën en schimmels. 
Sporen die zich in de lucht bevinden, 
worden met een watergift naar beneden 
geregend en komen op het gewas 
terecht. Daarnaast kan een overspattende 
druppel een besmetting van de ene 
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plant overbrengen naar de andere plant. 
Door aan het water iets toe te voegen 
dat de bacteriën of sporen doodt, kan dit 
worden voorkomen. In de praktijk wordt 
dit gedaan door chloordioxide (ClO2) of 
waterstofperoxide (H2O2) of ionisatie van 
koper (Cu2+). De in het water of op planten 
aanwezige bacteriën worden onschadelijk 
gemaakt, waardoor de verspreiding door 
middel van overspatten voor het overgrote 
deel wordt voorkomen. Deze manier 
van ontsmetten kan overigens niet als 
bestrijding ingezet worden.

Hygiëneprotocol
Om de hygiëne op een kwekerij naar een 
hoger plan te tillen, is het goed om een 
aantal zaken goed op een rijtje te zetten. 
Je kan denken aan zaken als:
• Wie komen er allemaal in de kas?
• Wat zijn de looplijnen in de kas?
• Waar bevinden zich zieke of verdachte 
planten in de kas?
• Waar staan mijn oudste planten?
• Wat komt er als ‘vreemd’ plantmateriaal 
de kas binnen?

Vervolgens kan je mede aan de hand 
van de antwoorden op bovenstaande 
vragen, een plan maken om de risico’s op 
besmetting zo klein mogelijk te maken.

Algemene (basis)maatregelen
Er is een aantal maatregelen die te 
allen tijde genomen kunnen en moeten 
worden. Start met het beperken van de 
bewegingen in het gewas door mensen 
(medewerkers in de meeste gevallen). 
• Beperk deze bewegingen tot het strikt 
noodzakelijke als teeltcontrole ten 
behoeve van ziekten en plaagbestrijding 
en de bepaling van het moment van 
watergift.
• Mensen van buiten dienen altijd kleding 
en schoenen te dragen van het bedrijf. In 
de praktijk komt dit neer op het dragen 
van een overal en overschoenen over de 
eigen kleding heen.

• Handen dienen bij het betreden van 
de kas altijd ontsmet of gewassen te 
worden en aanraking van de planten dient 
vermeden te worden.

Ontsmetten van handen en schoenen
Voor de ontsmetting  van bijvoorbeeld 
handen is het van belang te weten dat 
ontsmettingsmiddelen onvoldoende 
zullen werken als het te ontsmetten 
materiaal te vuil is. Het middel kan 
dan onvoldoende doordringen door 
de vervuiling. Was daarom de handen 
en maak schoenen indien nodig eerst 
moddervrij, alvorens te ontsmetten. Voor 
personeel is het vaak beter te kiezen 
voor (bedrijfs)werkschoenen of laarzen 
op het bedrijf. En ook voor bezoekers kan 
daar beter voor worden gekozen. Door 
schoenen eerst voldoende schoon te 
maken blijft ook het ontsmettingsmiddel 
in de ontsmettingsmatten of -bakken 
langer actief. Voor machines en mesjes is 
het van belangrijk ze eerst vrij te maken 
van organisch materiaal. 

Ontsmettingsmiddelen
Voor de keuze van de juiste ontsmet-
tingsmiddelen is het van belang om te 
bepalen tegen welke ziekte het moet 
werken. Daarnaast moet worden bepaald 
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of het veilig is voor medewerkers en of er 
voldoende tijd is voor het middel om te 
ontsmetten. 

Plantweerstand en ziektedruk
Een gezond gewas zal minder makkelijk 
ziek worden dan een zwak gewas. 
Daarnaast zal ook een hogere ziektedruk 
de kans op een aantasting verhogen. Ook 
stressfactoren in de teelt zoals een erg 
hoge of juist lage kastemperatuur verlaagt 
de weerstand van de plant en maakt de 
plant extra gevoelig. In een dergelijke 
situatie kan dan worden gekozen om 
preventief de ziektedruk te verlagen. Dit 
kan met een chemisch middel, maar 
er is ook een steeds ruimere keuze aan 
biologische middelen en plantversterkers. 
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Kar met ontsmettingsmiddelen bij de hand

Aanwijzing bij entree showkas Anthura

Ontsmettingsbak voor voeten in de tropen



Barrière methode
Hygiënemaatregelen zijn onder te ver-
delen in twee onderdelen:
1.  Hygiëne van buiten de kas naar binnen
2.  Hygiëne binnen de kas
Met een dergelijke onderverdeling kom 
je tot de ’barrière-methode’, waarbij de 
kas of een deel van de kas in een kleiner 
gebied of diverse (kleine) gebieden 
wordt opgedeeld. De grens tussen zulke 
gebieden is  een barrière. Barrières 
verkleinen het risico op besmettingen op 
het bedrijf aanzienlijk. De eerste barrière 
is vooral om ervoor te zorgen dat de 
schimmel of bacterie uit de kas wordt 
gehouden. De volgende barrières kunnen 
worden gebruikt om de verspreiding van 
schimmel binnen het bedrijf te beperken. 
Deze barrières kunnen daarom liggen bij 
verschillende afdelingen tot aan barrières 
per bed of tafel. 

Wat houdt het creëren van 
barrières in?
Barrières worden ingericht van binnen 
naar buiten, ofwel van schoon naar vuil. 
De regel is dat er altijd van schoon naar 
vuil wordt gewerkt. Vooraf wordt bepaald 

of bijvoorbeeld plantmateriaal de kas of 
een specifieke afdeling in mag. Daarnaast 
kan het ook een vaste werkrichting 
betekenen. Wanneer er gewerkt wordt van 
jong naar ouder plantmateriaal en/of van 
ziektevrij naar besmette planten wordt 
zoveel mogelijk voorkomen dat er gezond 
plantmateriaal besmet wordt door zieke 
planten. Er kan ook gekozen worden 
om werkzaamheden in de afdeling met 
besmette planten of oudste planten 
steeds aan het einde van de week uit te 
voeren. Door aan het begin van de week 
met schone kleren/machines te starten 
kan dan verspreiding worden beperkt. In de 
teelt van snijanthurium kan bijvoorbeeld 
worden gekozen tussen elke barrière te 
werken met een apart mesje. Het voordeel 
van beide laatste keuzes is dat er aan de 
desinfectie van mesjes en machines meer 
tijd wordt besteedt , hetgeen de werking 
duidelijk versterkt. Soms is het mogelijk 
binnen een aantal barrières te werken 
met verschillende mensen per barrière. 
Als er contact is met plantsappen door 
werkzaamheden, monstername of 
controle van het gewas en er tussen 
verschillende barrières wordt gewerkt, 
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kies er dan voor te werken met plastic 
handschoenen en wissel deze tussen de 
barrières. 
Het is raadzaam barrières zo veel mogelijk 
zichtbaar te maken door met posters 
aan te geven waar een barrière begint 
en eindigt en welke maatregelen worden 
verwacht. Tussen elke barrière moet voor 
iedereen duidelijk zijn welke hygiëne 
maatregelen verplicht zijn. Controle op 
de uitvoer is erg belangrijk.  De barrières 
kunnen dan worden aangegeven door 
folie, schermen of een tussenwand. 
Hierdoor kan als beleid worden gekozen 
dat iedereen die gewerkt heeft in koeling 
of afkweek de handen moet ontsmetten 
voordat werkzaamheden in de opkweek 
mogen worden gedaan. 

1e barrière
De eerste barrière is de belangrijkste: deze 
heeft als doel de schimmel en bacterie 
uit de kas te houden. De beste plek voor 
deze barrière is de ingang van de kas. In 
de pauze is het mogelijk dat er contact is 
geweest met schimmels en bacteriën en 
ook in de verpakkingsruimte is niet uit te 
sluiten dat ziekteverwekkers aanwezig

Tekening van een mogelijke barrière vorming
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zijn. Het kan natuurlijk geen kwaad om 
bij de ingang van het bedrijf een eerste 
barrière in te richten. Dit verlaagt de 
zieketedruk in de schuur of kantoor en 
daarme ook de druk op de volgende 
barrière.

2e barrière
De kas bestaat in veel gevallen uit 
meerdere afdelingen. Deze afdelingen 
zijn gemakkelijk af te schermen van 
elkaar. Elke deur naar de volgende kas 
betekent een overschrijding van de 
volgende barrière, de 2e barrière. Veelal 
wordt er bij de 2e barrière onderscheid 
gemaakt tussen jong- en oud materiaal, 
verschillende teeltfasen zoals opkweek, 
koeling en afkweek of tussen ziek en 
besmet plantmateriaal. Door tussen deze 
afdelingen met afsluitingen te werken 
wordt het voor een ieder beter zichtbaar 
waar hygiënemaatregelen gelden. 

3e barrière
Na het overschrijden van een tweede 
barrière kan gekozen worden voor een 
derde. Het gaat hierbij vaak om planten 
die een besmetting kunnen hebben of een 
plek waar uitval heeft plaatsgevonden. 
Dit kan zijn voor elk bed, tafel of een oude 
haard waar zieke planten zijn verwijderd. 
Markeer een dergelijke plek of scherm 
deze af met folie. Voer werkzaamheden 
dan zo veel mogelijk eerst buiten de haard 
en als laatste in de haard uit. Ontsmet 
handen en eventueel voeten en kleding 
indien noodzakelijk. Bij anthuriums kan 
dit betekenen dat er wordt gewerkt met 
een mesje per bed. 

‘Ziek zoeken’
Het ‘ziek zoeken’ en opruimen van zieke 
planten brengt veel risico op verdere 
verspreiding met zich mee omdat hiermee 
vaak planten door de kas versleept worden.
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 IMAC persoonlijk

• Begin het ziek zoeken ALTIJD van ‘jong’ 
en’ schoon’ naar ‘oud’ en ‘vies/besmet’. 
Houd hierbij dus de barrièremethode aan;
• Stop zieke planten gelijk weg in een 
plastic zak die direct gesloten wordt. Zet 
zieke planten niet in het pad;
• Vervoer de planten niet boven de tafels 
maar eronder en voer de zieke planten 
gelijk af naar een container die buiten 
staat;
• Spuit de directe omgeving van de zieke 
planten vlak na het rapen gelijk af met een 
geschikt ontsmettingsmiddel zoals JET-5 
of waterstofperoxide in de voorgeschreven 
concentratie.
Door bovenstaande maatregelen wordt 
de kans op besmetting dus aanzienlijk 
beperkt. Mocht u hier nog vragen over 
hebben of aanvullende informatie willen 
ontvangen, dan kunt u contact opnemen 
met Bureau IMAC Bleiswijk B.V.

Menno Gobielje
Bureau IMAC Bleiswijk B.V.

Nieuwe medewerker 
bij bureau IMAC
Even voorstellen, onze nieuwe collega: 
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“Mijn naam is Marco Evers,  38 jaar en woonachtig in Zevenhuizen,  in de provincie 
Zuid-Holland. Ik ben getrouwd met Dorette en de trotse vader van vier kinderen. Sinds 
september 2015 ben ik als teeltadviseur verbonden aan Bureau Imac. Mijn specialisme 
ligt op het gebied van potanthurium. 
De passie voor de anthuriumteelt is al heel vroeg ontstaan; als kind ben ik opgegroeid 
tussen de anthuriums in het ouderlijk bedrijf.  Ik vind het interessant om nu als 
teeltadviseur mijn kennis toe te kunnen passen en hiermee op een andere wijze bij te 
mogen dragen aan de verdere ontwikkeling van deze mooie teelt, zowel op nationaal als 
internationaal niveau.”



Overzicht beurzen tot en met juli 2016

Anthurinfo is een uitgave van 

Anthura B.V. en wordt gratis verspreid 

onder klanten en andere relaties.

Anthurinfo is verkrijgbaar in de 

Nederlandse, Engelse, Italiaanse, 

Spaanse en Poolse taal.

Anthurinfo verschijnt 3 x per jaar. 

Redactie:

Laetitia de Goeij / Sandra Soeters

® Registered trademark

Niets uit deze uitgave mag worden 

gekopieerd zonder schriftelijke 

toestemming van Anthura B.V. 

Anthura B.V.

Anthuriumweg 14

2665 KV Bleiswijk

Nederland

Tel. (+31) 10 529 1919

info@anthura.nl

www.anthura.nl

De rasinformatie in de Anthurinfo 

is gebaseerd op testresultaten van 

proeven uitgevoerd op testlocaties 

van Anthura. Anthura kan niet 

verantwoordelijk worden gehouden 

voor onnauwkeurigheden, gegeven 

advies en/of incomplete en/of 

foutieve informatie vermeld in de 

Anthurinfo  en is niet aansprakelijk 

voor eventuele gevolgen door het 

gebruik van de informatie.

Bureau IMAC Bleiswijk B.V. kan niet 

verantwoordelijk worden gesteld voor 

het gegeven advies.

Alle intellectuele eigendomsrechten

van genoemde merken of 

plantenrassen zijn uitdrukkelijk 

voorbehouden aan Anthura B.V.

1. Spring Trials
Oxnard, Californië, USA

09/04/2016 – 14/04/2016 

4. Hortitec
Holambra, Brazilië

22/06/2016 – 24/06/2016

3. Flower Trials
Bleiswijk, Nederland

14/06/2016 – 17/06/2016

2. Hortiflor Expo Asia
Beijing, China

11/05/2016 – 13/05/2016 

5. Cultivate’16
Columbus, Ohio USA

09/07/2016 – 12/07/2016
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