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D

e teeltplanning voor 2013 staat voor
een vrij groot gedeelte al vast. Toch
zijn er nog een aantal zaken die zeer
nauw met deze planning samenhangen.
Belangrijk zijn onder meer de sortimentskeuze, maar vooral ook de hoeveelheid die geteeld
gaat worden. Daarnaast is er de perceelskeuze. Waar gaat wat geplant worden en klopt de
oppervlakte met de hoeveelheid plantgoed?
Een ander belangrijk punt om over na te denken is de manier waarop een planning tot stand
komt. Het kan namelijk best, dat u meer plantgoed heeft van slecht verkopende gewassen
dan van goed verkopende gewassen. Hoe overtuigt u uzelf ervan, dat u eigen plantgoed weg
moet gooien en van de planten die goed lopen
minder moet verkopen om genoeg plantgoed te
hebben. Typisch voorbeeld dat de kosten voor
de baten uitgaan. Doet u dit niet dan is dat het
begin van het einde.

RESERVERING PLANTGOED
De reservering van plantgoed moet op tijd
gebeuren. Plantgoed is de kraamkamer van de
kwekerij. De vitaliteit van het plantgoed is bepalend voor de groei in het komende seizoen. Het
is niet mogelijk om slecht plantgoed in de teelt
weer goed te krijgen. Er kan hoogstens voor
worden gezorgd dat het niet helemaal fout
gaat. De basis van plantgoed wordt gevormd
door twee factoren. De eerste is de selectie van
de beste planten om plantgoed van te maken

en de tweede is de bewaring van deze geselecteerde planten. De eerste selectie heeft al op
de tuin plaatsgevonden. Tijdens de teelt kan er
al een deel van de partij apart gehouden worden om plantgoed van te maken. Als dit niet
is gebeurd, dan moeten tijdens de verwerking
de beste planten worden achtergehouden om
plantgoed van te maken. Als alleen de overschotten voor plantgoed worden gebruikt doen
we het dus precies verkeerd. We gebruiken dan
de slechtste planten als plantgoed. Deze goede planten moeten optimaal bewaard blijven tot de planttijd. De beste manier is om het
plantgoed direct te reserveren en in te vriezen.
Invriezen is de beste bewaarmethode, maar
tevens voorkomt het de verleiding om er nog
even wat van af te pakken om te verkopen.

PERCEELSKEUZE
Bij de keuze van het perceel moet goed worden gelet op de kwaliteiten van het perceel.
Niet alle planten hebben dezelfde behoefte. De
beste grond voor Astilbe hoeft nog niet de beste grond voor Papaver te zijn. Let in de eerste
plaats op de vruchtwisseling. Houd hier rekening met de familieverbanden van de planten.
Plant liefst geen leden van dezelfde familie op
hetzelfde perceel. Zorg dat altijd duidelijk is
wat het bemestingsniveau van de grond is.
Steek nu direct een grondmonster en laat dit
mede bepalend zijn voor de keuze welke plant
waar komt te staan. Grond met een hoog voedingsniveau is veel meer geschikt voor Astilbe
dan voor Papaver, om maar bij de twee voorbeelden te blijven. Ditzelfde geldt voor de ontwatering. Gevoelige soorten mogen nooit op
slecht ontwaterde grond komen te staan. Kunt

u alleen een slecht ontwaterd perceel huren,
vraag u dan eens af of het draineren voor één
jaar niet goedkoper is dan de schade die planten op een slecht perceel kunnen oplopen.

SORTIMENTSKEUZE
De sortimentskeuze heeft altijd te maken met
de gewassen die we willen telen en nooit met
de beschikbaarheid van plantgoed. Probeer
bij de sortimentskeuze zo ver mogelijk vooruit te kijken. Probeer in te schatten of collega’s uitbreiden of krimpen in dezelfde teelten
die u heeft. Het zou best wel makkelijk zijn
als we hier onderling in zouden communiceren, maar dat is nu nog niet het geval. Iedereen
probeert in te schatten wat de ander doet. Duidelijker is het als u een bewuste keuze maakt
voor de gewassen waarin u gelooft. Dit geloof
wordt direct realistisch als er bij de verkoop
optimaal aandacht aan deze gewassen wordt
besteed. Kijk niet te veel op de korte termijn
naar de weinige kosten van eigen plantgoed.
Als een gewas goed wegloopt is het helemaal
geen probleem als het plantgoed duurder moet
worden aangekocht. Deze duurdere teelten
zijn ook minder gevoelig voor overproductie,
zeker als er erg veel aandacht wordt besteed
aan de afzet. Probeer zo ver mogelijk vooruit te
kijken. Nieuwe soorten die op de tuin komen
moeten over twee jaar goed lopen en niet
alleen het afgelopen jaar. Aankopen van planten heeft ook het voordeel van verversing van
partijen. Denk eens wat meer aan verversen
van partijen via weefselkweek. Als de partijen
dan eerst virusvrij worden gemaakt, zal zowel
de groeikracht als de verkoopbaarheid in de
toekomst meer veilig worden gesteld.
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