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ls het vruchtwisselingplan klaar is, is het
belangrijk dat het ook op die manier
wordt uitgevoerd. Afwijken van het
plan mag alleen als dat goed doordacht is en
ook goed wordt geregistreerd. Per ongeluk en
niet geregistreerd afwijken is de grootste oorzaak van het herbesmetten van percelen met
bijvoorbeeld aaltjes. De belangrijkste van de
niet geplande afwijkingen zijn de overlappingen. Dit gebeurt wanneer een partij plotseling
wat kleiner of groter lijkt dan het perceel. Deze
overlappingen kunnen de gehele strategie van
ontsmetten te niet doen. Een strak plan moet
er ook liggen bij de reservering van plantgoed.
Zwak plantgoed kan beter niet geplant worden.

VRUCHTWISSELING
Een vruchtwisselingplan maken in de winter
achter de computer is heel nuttig en ook vrijwel
altijd kloppend te maken. In een planning kom
je nooit een half bed te kort of blijft er een half
bed liggen. In de praktijk ligt dit echter wel eens
anders. Gevaarlijk is het als het een belangrijk
soort betreft waar net geen ruimte genoeg voor
is. In dat geval zal er op een volgend, niet voor
dit gewas gereserveerd, perceel door geplant
gaan worden. Hetzelfde geldt als er net een
bed blijft liggen. Vaak zal dan alvast begonnen
worden met een gewas dat eigenlijk op een

ander perceel is ingedeeld. Deze keuzes zijn
te voorkomen door altijd een net iets minder
belangrijk, iets te groot partij als laatste van het
perceel te planten. Je krijgt dan altijd het perceel vol en gooit de rest van het plantgoed weg.
De belangrijke partijen krijgen dan altijd hun
plaats op het geplande perceel. De fouten met
overlapping zijn vooral gevaarlijk bij ontsmette
percelen. Als er met een schoon partij op een
niet ontsmet perceel wordt doorgeplant, dan
is de besmetting van de partij een feit. Hetzelfde geldt andersom; als je een niet 100% schone partij op een ontsmet perceel doorplant is
het perceel niet meer goed schoon. Als hier
niet van tevoren over wordt nagedacht gaat
het vrijwel altijd een keer fout. Natuurlijk klopt
het vruchtwisselingschema waar het de wisseling van plantenfamilies betreft ook niet meer
echt. Niet dat dit direct tot grote problemen zal
leiden, maar hoe zuiverder dit vruchtwisseling
principe wordt nageleefd des te minder kans
op problemen. Als de afwijking dan ook nog
eens niet wordt geregistreerd, zal bij toekomstige problemen nooit achterhaald kunnen worden waar de oorzaak van het probleem ligt. Het
niet vinden van de oorzaak van een probleem
is bijna net zo gevaarlijk als het aanwijzen van
de verkeerde oorzaak.

PLANTGOED
Reservering van plantgoed mag best wat meer
aandacht krijgen. Natuurlijk is er op het veld
in het vorige seizoen al een selectie gemaakt
van het meest vitale stuk om als plantgoed
te gebruiken. Tevens zijn bij het maken van
de leverbare planten de beste planten apart

gehouden om plantgoed te produceren, dat
hierna direct bij de juiste bewaring is weggezet.
Als dit klopt heeft u geen probleem. Als dit niet
helemaal waar is en er moet nog worden uitgemaakt waar het plantgoed vandaan komt, is
er meer aandacht nodig. Let bij het reserveren
van plantgoed op een aantal zaken. Het planten van plantgoed dat is uitgedroogd heeft weinig zin. Als dit toch moet, dompel dit plantgoed
dan voor het planten, zodat het nat de grond
ingaat. Met een kwartiertje dompelen neemt
de plant meer vocht op dan een paar weken
in de grond. Gebruik dit plantgoed alleen als
het echt niet anders kan. Ditzelfde geldt voor
de paar verdroogde planten bovenop de kisten. Gooi ze weg of dompel ze. Planten die na
de bewaring onder de zogenaamde bewaarschimmel zitten zijn niet meer vitaal en niet
meer als plantgoed geschikt. Zelfs het dompelen in een schimmelbestrijdingsmiddel is mosterd na de maaltijd. De schimmel heeft zoveel
van de vitaliteit opgeslokt dat de plant een te
grote achterstand heeft opgelopen. Een andere
vaak gemaakte vergissing, is dat de hoeveelheid
beschikbaar goed plantgoed bepaalt hoeveel er
van dit soort geplant gaat worden. Alleen het
te verwachte aantal planten dat tegen een rendabele prijs kan worden verkocht, mag invloed
hebben op het aantal dat van een bepaald
soort geplant gaat worden. Alleen dit al maakt
het noodzakelijk om plantgoed van rendabele
soorten zo vroeg mogelijk te reserveren. Juist
deze soorten lopen het grootste gevaar om te
diep te worden weggeraapt omdat het plantgoed bij vaste planten nu eenmaal vaak van
leverbare planten gemaakt moet worden.
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