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lantgoed is de start voor het nieuwe
seizoen en verdient daarom ook op dit
moment voldoende aandacht. Goed
plantgoed is de basis voor een succesvol 2015.
Als dit niet goed is, gaat dat ten kostte van het
resultaat, zelfs als er verder in 2015 geen enkele
fout wordt gemaakt. Bij plantgoed zijn er altijd
twee factoren die bepalend zijn. Van welke
planten reserveer ik nu plantgoed en hoeveel?
En wanneer wordt het plantgoed gereserveerd
en hoe wordt het verder bewaard? Deze twee,
op het eerste gezicht vrij makkelijke vragen zijn
best ingewikkeld. De eerste omdat die afhangt
van zaken die nog moeten plaatsvinden en de
tweede omdat ze vaak helemaal niet passen in
de drukke werkzaamheden van dit moment.
Toch blijft plantgoed de basis van het seizoen
2015/2016.

WELKE PLANTEN
De eerste beslissing die genomen moet worden is van welke gewassen er plantgoed
gemaakt moet worden. Voor een deel zal dit
het standaardsortiment zijn dat al jaren wordt
geteeld. Deze planten vormen alleen een probleem als de markt voor dit sortiment aan het
wegzakken is. Veel gemaakte fout is om toch
maar plantgoed te reserveren, omdat het er nu
eenmaal is, terwijl er eigenlijk niet of nauwelijks rendement van deze gewassen is te verwachten. Deze gewassen nemen echter wel

ruimte en tijd in van een eventueel meer rendabel sortiment. Iets uit gewoonte doen is dus
discutabel. Er zal nu, in deze drukke periode,
tijd gevonden moeten worden om te bepalen hoeveel plantgoed er van welke gewassen
gereserveerd moet worden. Eigenlijk had dit al
lang vast moeten staan voor de duidelijke teelten. Lastiger is het voor de gewassen waarvan
nog niet helemaal duidelijk is of ze wel zo goed
lopen als verwacht. Als er veel vraag naar is,
is er straks geen plantgoed meer beschikbaar,
omdat alle planten verkocht zijn. Als een gewas
niet goed loopt, zijn er planten genoeg om
plantgoed te maken, terwijl dat dan niet nodig
is. Plantgoed opzetten van matig verkopende
gewassen is nooit zinvol. Eigenlijk is er voor dit
soort problemen maar één goede oplossing.
Reserveer direct genoeg planten om plantgoed van te maken en maak deze pas klaar als
duidelijk is dat ze nodig zijn, maar reserveer ze
wel. Als het gewas goed loopt en er zijn geen
planten gereserveerd voor plantgoed, is dit een
probleem voor het volgende seizoen. Loopt
het gewas niet, dan is er ook niets aan de hand,
want dan kunnen de gereserveerde planten
direct door naar het overschot, er is namelijk
nog geen arbeid aan besteed.

BEWAREN
De bewaring van het plantgoed is als het verzorgen van een kraamkamer. Dit plantmateriaal moet altijd de eerste prioriteit hebben. Probeer zodra duidelijk is dat het plantgoed nodig
is, dit direct te scheiden van het aflevermateriaal. Omdat plantgoed vaak beschikbaar komt
tijdens het klaarmaken van de planten, vraagt
dit dus constante aandacht. Voor de mensen

die de planten klaarmaken, worden de planten die niet worden afgeleverd, te gemakkelijk
als afval gezien. Maak dus direct duidelijk dat
de plantendelen die van een grote plant gesneden worden, als plantgoed gebruikt gaan worden en minimaal net zo goed behandeld moeten worden als de planten die verkocht zijn.
Zorg dat deze planten direct worden weggezet in de voor plantgoed gereserveerde ruimte (vaak een vriescel). Wacht niet met verpakken en invriezen tot al het plantgoed van een
bepaald partij beschikbaar is. Vaak duurt dit te
lang en wordt het plantgoed in de tussenliggende periode niet optimaal bewaard. Denk dus
van tevoren goed na over de indeling van de
bewaarcel voor het plantgoed. Vaak komt het
plantgoed van een bepaalde partij niet op hetzelfde moment binnen. Er zijn veel systemen
die bij kunnen houden waar iets is neergezet,
maar in alle gevallen vraagt het de discipline
om dit direct goed bij te houden. Vermenging is
een kwestie van even niet opletten en denken
dat je er wel aan denkt om iets straks nog even
op te schrijven of in het systeem in te voeren.
Dit wordt achteraf vaak vergeten of niet nauwkeurig genoeg gedaan.

VOORBEREIDING
Voor de goede vasteplantenkweker is bovenstaande net zo zeer het intrappen van een
open deur als een feest der herkenning, want
hoe duidelijk het ook is, er worden erg veel fouten mee gemaakt en onnodig vaak compromissen gesloten als het gaat om de optimale
behandeling van plantmateriaal voor het volgende seizoen. Zorg dat er tijd genoeg overblijft voor de nodige aandacht voor deze zaken.
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