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n deze periode van de teelt is het een prima
mogelijkheid om eens rustig door de percelen te wandelen en zo een indruk te krijgen
van de groei van de gewassen. Ook de gezondheid van de partijen kan daarbij extra aandacht
krijgen. Een ander punt is de vermenging. Ervaring leert dat er vrij weinig partijen zijn waar
absoluut geen vermenging in voor komt. In
deze periode, die erg veel planten in bloei laat
zien, is het nog vrij gemakkelijk om deze partijen op te zuiveren. Regelmatige controle en
hier ook de tijd voor nemen, brengt bovendien
problemen naar boven waar anders aan voorbij gegaan wordt. Denk hier bij vooral aan verschillen tussen bepaalde partijen en zelfs tussen bepaalde planters en percelen. Eigenlijk
horen deze controlerondes al bij de teeltvoorbereidingen voor het volgende jaar.

GEZONDHEID
Bij de gezondheidscontrole gaat het vooral om
ziekten die in de plant overblijven zoals bijvoorbeeld Rizoctonia. Deze ziekte kan in een groeiend gewas een verborgen leven leiden zonder
veel schade te veroorzaken in de teelt van dit
jaar. De klant krijgt dan echter een plant die bij
uitgroei direct wordt aangetast. Tevens geeft het
rustig door een gewas lopen veel meer inzicht
in de vitaliteit van deze gewassen en daarmee
hun gevoeligheid voor de algemene schimmelziekten. Een kleine correctie in de bemesting

kan vaak veel schimmelbehandelingen voorkomen. Met gezondheid wordt eigenlijk ook
bedoeld het letten op afwijkingen. Dit kunnen
bij de vaste planten zowel virusaantastingen als
mutaties zijn. Door deze tijdig te verwijderen
wordt bij virus uitbreiding voorkomen en bij
de mutaties wordt voorkomen dat een mutatie
binnen een partij de overhand krijgt. Meestal is
er bij mutatie sprake van teruglopen naar een
vaak sterkere voorouder, zodat de uitbreiding
binnen een partij zeer snel kan gaan. Is het aantal afwijkingen te groot, zuiver dan een deel van
het partij extreem goed op en gebruik dit als
uitgangsmateriaal voor het volgende seizoen.

VERMENGING
Vermengingen kunnen op allerlei manieren
ontstaan. Het meest voorkomende zijn kleine
foutjes bij het rooien, een iets verplaatste stok
kan hier al voor zorgen. Verder is er in de winter de tijd om foutjes te maken met meestal
even opzij gezette halve kratjes of denken dat
je wel onthoudt wat er inzit voordat je er een
label aanhangt. Vaak wordt er ook gedacht dat
het wel aan de plant is te zien welke cultivar
het is. Aan de hoeveelheid vermenging te zien
is dit lastiger dan gedacht. Probeer het steeds
bij de lichtste vermenging direct op te knappen. Meestal lukt dit niet in één keer, omdat er
soms verschillen in bloeitijd zitten tussen de
verschillende cultivars. Blijven controleren is
het devies. Hoe eerder de vermenging eruit is
hoe makkelijker dit gaat en hoe minder gewasconcurrentie er al kan ontstaan. Is de vermenging te groot, probeer deze partij dan als mix
te verkopen en start met een nieuw partij. Erg
veel vermenging verwijderen geeft open plek-

ken en hierdoor problemen met de onkruidbestrijding.

ONKRUID
De onkruidbestrijding gaat het beste als goed in
beeld is waar het probleem zit. Door regelmatig alle percelen door te lopen wordt echt goed
duidelijk welk onkruid er staat, maar ook in welk
stadium. Zeker als er gewerkt worden met een
LDS-systeem is dit stadium extreem belangrijk. Deze controle zou ook kunnen betekenen
dat er met deze bespuitingen gestopt moet worden, omdat er alleen nog maar onkruid staat dat
eigenlijk te groot is voor dit systeem. De dosering verhogen om dit onkruid alsnog dood te
krijgen, heeft meestal tot gevolg dat er gewasschade ontstaat, waardoor het gewas minder
snel dichtgroeit en er dus juist een onkruidprobleem ontstaat. Helaas komt dit erg veel voor.
Onkruidbeheersing is een zaak van discipline
en de juiste inschatting. Door een regelmatige
controle wordt duidelijk welk perceel het eerst
gewied moet worden. Snelle wiedrondes waarbij het kleinste onkruid wordt overgeslagen en
er binnen twee weken wordt terug gekomen,
zijn effectiever als langere intervallen waarbij
extreem schoon wordt gewied. In het eerste
geval wordt de tuin schoner met ook nog eens
minder arbeid. Maak nooit de fout om eerst de
vuilste percelen schoon te maken. Begin altijd
vanuit de schoonste percelen. Op die manier is
het grootste gedeelte van de tuin echt schoon. Is
er nog tijd, maakt dan de percelen schoon die te
vuil zijn geworden. Soms is zelfs doodspuiten de
beste optie. Beter een klein stukje opofferen dan
de hele tuin in het onkruid.
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