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Doğru substrat seçimi ile saksı solucanları kontrol
altına alınabilir
Van der Knaap Grubu’nun ‘de Kas’ inovasyon merkezinde yeniden bir orkide denemesi başarı ile tamamlandı.
Phalaenopsis’in 12 cm’lik saksılarda yetişmesi için en uygun substrat bulmak amacıyla üç farklı substrat denendi.
Fibre-Neth® substratı diğer substratlara bir alternatif olarak kendini bir daha kanıtladı: Fibre-Neth® substratı hızlı
bir şekilde su ve besin emer ve eşit şekilde kurur. Ayrıca, substratın yapısı nedeniyle sinek larvaları gelişemez.
Deney tasarımında üç substrat
esas alındı: özel seçilmiş hindistan
cevizinden oluşan Fibre-Neth®
substratı, hindistan cevizi ve ağaç
kabuklarından oluşan dökme bir
karışım ve referans olarak ağaç kabuğu
ve beyaz torf bazında geleneksel
Phalaenopsis substratı. Denemede
Floricultura firmasının ‘Red Eye’ ve
‘Sweet Talk’ isimli çeşirlerinin 1.600
adet bitkisi kullanıldı.

Fibre-Neth® ile iyi bir kök gelişimi

Substrat denemesinin sonuçları
Yirmi üç hafta gibi göreli kısa
yetiştirme süresinden sonra bu üç
farklı substratın büyüme, gelişme
ve köklerin dallanması üzerindeki
etkilerini incelemek için bitkiler
değerlendirmeye alındı. Gerek dökme
hindistan cevizi substratında gerek
Fibre-Neth® substratında yetişen
bitkilerde hızlanmış bir büyüme
gözlendi. Fibre-Neth® kullanılarak
yapılan yetiştiricilikte ile bark
kullanılarak yapılan yetiştiricilik
kıyaslandığında aynı yetiştirme
süresinde Fibre-Neth® kullanıldığında
daha fazla kalitede ürün elde
edebilmekte iken daha kısa süre
yapılan yetiştiricilikte ise aynı
kalitede ürün elde edilebilmektedir.
Fibre-Neth® substratı genel olarak
en başarılı çıktı. Son sayımlarda
özellikle üç dal geliştiren bitkilerin

sayısı (%14,4) diğer substratlara
kıyasla oldukça yüksekti (dökme
substratta %6,2 ve referans
substratında sadece %1,4).
Van der Knaap’in hindistan cevizi
substratları hızlı bir şekilde su ve
besin emer ve eşit şekilde kurur.
Fibre-Neth® substratının
avantajlarından biri, her saksının
aynı ağırlıkta olmasıdır. Saksı
hacmindeki eşitlik serada da eşitlik
sağlamaktadır. Substratın eşsiz
yapısı sayesinde biyolojik mücadele
de daha kolay yapılmaktadır. Yararlı
popülasyon saksıda iyi gelişebilir ve
kolayca su ile akıp gitmez.
Substratın, bitkinin raf ömrü
üzerindeki etkisi
Denemenin sonunda, yetiştirme substratının tüketici değeri üzerindeki
etkisini belirlemek için ‘Sweet Talk’
türünün bitkileri Royal Flora
Holland Postharvest Bilgi Merkezi
tarafından incelendi. Bitkilerin farklı
yetiştirme aşamalarında nasıl tepki
verdiğini görmek için şu aşamalar
için bir dizi simülasyon yapıldı:
nakliye aşaması, dükkan aşaması
ve sun tüketici aşaması. Bitkiler, her
aşamanın başında değerlendirildi.
Son aşamada haftada bir defa
değerlendirme yapıldı. Her bir
değerlendirmede yaprakların süs
değeri ve iyi durumda olan çiçeklerin
sayısı belirlendi.
Genel tabloya bakıldığında FibreNeth® substratı aynı zamanda raf
ömrü açısından en iyi sonucu verdi.
Bu substratta yetişen bitkilerde en
yüksek sayıda açık çiçek sağlandı,
ayrıca denemenin sürdüğü sekiz
hafta içinde neredeyse hiç tomurcuk
düşmesi ve tomurcuk kuruması
olmadı. Bu sonuçlar, daha önce 2019
yılında yapılan raf ömrü denemesine
denk geldi. Substrat nispeten yüksek

nem tutma kapasitesine sahip olduğu
için bitkiler sulama yapılmadığı
sürede daha uzun süre dayanabilir.
Bu da nakliye aşaması ve dükkân
aşaması için idealdir.
Orkide yetiştiriciliği saksı
solucanSIZ yapılabilir
Van der Knaap’in ‘de Kaş’ inovasyon
merkezinde deneme devam ederken
Naaldwijk’te bulunan World Horti
Center’de (Dünya Bahçecilik
Merkezi’nde) Potorchidee isimli bitki
kooperatifinin girişimiyle başka bir
orkide denemesi yapıldı. Bu
denemenin amacı, hindistan cevizi
substratının saksı solucanlarının
gelişmesini ne denli engellediğini
göstermekti. Denemede ayrıca
hindistan cevizi substratının sağladığı
kalitenin en az geleneksel
substratların sağladığı kalite kadar iyi
olduğunu belirlemekti. Bu konuda daha
önce yapılan denemelerde uygulama
çiftliklerindeki sulama ve gübreleme
ayrı yönetilemediği için deneme
sonuçları tam güvenilir değildi.

World Horti Center’de (Dünya Bahçecilik
Merkezi’nde) yapılan denemede sinek
larvalarının tatbiki

Sinek larvaları deneme sırasında kasıtlı
olarak ayrı çadırlarda tatbik edildi ve
aktif olarak kontrol edilmedi. Deneme
sonunda larva popülasyonunun
Fibre-Neth® substratında gelişmediği
tespit edildi. Larvalar, Fibre-Neth®
substratının eşsiz yapısından dolayı
yerleşemiyorlar ve hasar yönetilebilir
kalır.
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Phalaenopsis, Cambria, Oncidium veya hangi çeşit olursa olsun, Van der Knaap her bitki türü ve saksı
ölçüsü için çözüm sunar. Benzersiz Fibre-Neth® ve Obturo® üretim hatlarında orkide yetiştiricilerinin
ihtiyaçlarına tam olarak uyan yüksek kaliteli ürünler üretilir.
SUBSTRATLAR
Van der Knaap, ağırlıklı olarak
hindistan cevizinden oluşan dengeli
bir substrat geliştirdi; Knaap Orkide
Substratı, veya kısaltılmış adı KOS.
Bu substrat müşteriye danışılarak
müşterinin özel yetiştirme
koşullarına ayarlanabilir. Karışımlar
ince veya daha kalın hindistan
cevizi, hindistan cevizi liﬂeri ve/veya
ağaç kabuklarından oluşabilir. Bu
hammaddeleri kullanarak strüktür
ile besin maddeleri içeren ve
saksıda kılcal etkileşim sağlayan
bir karışım meydana gelir. Üstelik
hindistan cevizi liﬂeri ile etkili su
dağılımı sağlanır
Sinek larvalarının köklere zarar
vermesi orkide yetiştiriciliğinde
yaygın bir sorundur. Bu, birçok
bitkide kök ölümüne yol açar.
Sonuç olarak, bitki daha az dal
üretir, hatta bazen dallar düşer.
Bitkinin ticari değeri bu şekilde
gereksiz yere azalır. Ağaç
kabuğu bazlı geleneksel
substratta daha sık sulama
yapıldığı için saksı
solucan riski kat kat artar.
Hindistan cevizinde ise bütün
göstergeler saksı solucanı
varlığının kontrol altına
alınabilir olduğunu gösterir.
Bitkiler hindistan
cevizi substratlarında, fazla
ağaç kabuğu
içeren substratlara kıyasla daha
ıslak bir ortamda
yetiştirilebilir, bu bir
avantajdır. Bu, bitkilerin tedarik
aşamasında kurumasına ekstra
bir önlem olup raf ömrünü uzatır.
Sulama stratejisi buna göre
ayarlanır. Van der Knaap bu
konudaki bilgisi ile yetiştiriciyi
destekler. Van der Knaap’in
bitki yetiştirme danışmanları,
yetiştiricinin üretim gereksinimleri
doğrultusunda tavsiyelerde bulunur
ve istek üzerine özel ayarlanmış
gübreleme programları hazırlar.
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Hindistan cevizi substratı farklı
hacimlerde temin edilebilir: Büyük
Torbalar, Büyük Çuvallar veya
dökme şeklinde.
BOOKPLUG
Bookplug, orkidelerin ekimi için
özel geliştirilmiş olup bu amaçla
özel seçilen hindistan cevizi veya
torftan oluşan substrattan üretilir.
Plugun bileşimi ve gübrelenmesi
müşterinin isteğine göre yapılır
Bookplug,
eşsiz tasarımı
sayesinde
doku
kültürü
bitkisinin
yerine
yerleştirilmesini kolaylaştırır. Pluglar
hafifçe açık durduğu için çelikler
hızlı bir şekilde yerlerine yerleştirilir.
OBTURO® MINIPLUG
Dikim kesikli Obturo® plugları, küçük
saksı ölçülerine göre yetiştirilen
orkidelerin dikimi için özel olarak
geliştirilmiştir.
Doku kültürü
bitkisi pluga
yerleştirildikten
sonra plug ilk
olarak 91 gözlü
viyole yerleştirilir.
Ekimin ikinci
aşamasında plug
Fibre-Neth® ile doldurulmuş, delikli,
6 veya 7 cm’lik saksıya yerleştirilir.
İÇ İÇE PLUG SİSTEMİ
İçi içe plug (plug içinde plug)
sisteminde ekim sırasında küçük
plug kullanılır. Bitkiler yeterince
olgunlaştığı zaman basit bir şekilde
plugla beraber daha büyük bir
saksıya aktarılır. Bu şekilde daha
küçük bir alana daha fazla bitki
konabileceği için optimal bir alan
kullanımı elde edilir.
İkinci plugtaki deliğin optimal ebadı
sayesinde bitkinin kök saldığı ilk
plug ikinci pluga tam uyumlu bir

şekilde yerleştirilebilir.
Plugun etrafı saksı ile
temas halindedir.
Bu şekilde suyu
hızla tahliye eden
yarıklar oluşmaz
ve su dengesi
optimal kalır.
Fibre-Neth®’’in
avantajlarından
biri, larvalarını bırakacak sineğin
substrata girmesinin zor
olmasıdır. Saksı solucanının
bundan dolayı substratta fazla
şansı yoktur.
DANIŞMANLIK VE REHBERLİK
Orkide yetiştirme konusunda çok
bilgili olan Van der Knaap’ın bitki
yetiştirme danışmanları, bilgilerini
‘de Kas’ inovasyon merkezimizdeki
uygulamaya yönelik araştırmalar
ile pekiştiyorlar. Yetiştirme
danışmanları, bilgilerini orkide
yetiştiricileri ile paylaşıp destekte
bulunurlar. Örneğin hindistan
cevizinde bitki yetiştirme
konusunda danışmanlık
yaparlar veya müşteri ile beraber
çalışarak pH ve besinlerin en
optimal kontrol edildiği bir
gübreleme planını hazırlarlar.
Danışmanlarımızdan birine
danışmak istiyorsanız veya
‘de Kas’ inovasyon merkezimizde
yakında gerçekleşecek substrat
denemeleri hakkında ayrıntılı
bilgi almak istiyorsanız, telefonla
(0174-296606) veya e-posta
yoluyla (t.vandenberg@vanderknaap.info) Twan van den Berg
ile iletişime geçebilirsiniz.

