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D

e keuze voor een perceel is lang niet
altijd gemakkelijk. Belangrijkste reden
is waarschijnlijk de beperkte beschikbaarheid. Vaak worden dan ook behoorlijke
compromissen gesloten als het gaat om vruchtwisseling en planning. Ook wordt soms erg
gemakkelijk voorbij gegaan aan de onkruidgevoeligheid van een perceel en de mogelijkheden om in de gewassen die er geteeld gaan
worden onkruid te bestrijden. Enig inzicht in
de mogelijke onkruiddruk zou tot de basisinformatie moeten behoren. Al deze zaken worden nog veel moeilijker als het gaat om huurpercelen. De vroege rooitijd die hier soms voor
vereist is, is lang niet voor alle gewassen mogelijk. Overmacht is pas overmacht als er echt
niet - door een betere voorbereiding - iets aan
te doen is geweest.

ONKRUIDDRUK
De aanwezigheid van onkruidzaden in de
grond bepaalt voor een belangrijk deel de kans
of een perceel vuil wordt of niet. Een andere
factor, die eigenlijk nauwelijks genoemd zou
hoeven worden, is de aanwezigheid van wortelonkruid. Toch wordt vrijwel elke vasteplantenkweker verrast als er kiek in het perceel
blijkt te zitten. In de Bollenstreek niet verrassend, omdat er hier meer percelen met dan
zonder kiek te vinden zijn. Controleren of er
kiek zit, is niet aan de verhuurder vragen of hij

een kiek-probleem heeft. Het antwoord is toch
altijd ‘dat valt wel mee’. De aanwezigheid van
Kiek valt nooit mee. Toch is er een groot verschil tussen ‘soms een kiekje vinden’ en ‘er van
vergeven zijn’. Zelf in het seizoen ervoor controleren is de enige betrouwbare methode. Bij
zaadonkruid is het nog iets lastiger. Dan gaat
het er niet alleen om of het er zit, maar ook wat
er zit. Veel telers hebben erg weinig inzicht in
het soort onkruid dat in een perceel zit. Toch
bepaalt het soort onkruid welke middelen
effectief zijn. Als er bijvoorbeeld veel vogelmuur in een perceel zit en er wordt besloten
hier een gewas uit de Astereceae-familie (voorheen composieten) op te planten, dan kan er
een goede chemische bestrijding opgezet worden. Staan er planten uit deze familie op een
perceel met veel kruiskruid en kamille, dan
zijn er geen chemische mogelijkheden. Het
onkruid en de geplante gewassen behoren dan
namelijk tot dezelfde familie, wat de chemische
bestrijdingsmogelijkheid enorm verkleint. Het
is dus mogelijk om met goed inzicht in potentiële onkruiden de chemische mogelijkheden
beter te benutten. Let er op dat het zogenaamde onkruidpalet door de jaren heen verandert.
Als er een aantal jaren een bepaald onkruid
op een perceel eenzijdig is onderdrukt, krijgen vaak andere onkruiden, die toevallig niet
zijn bestreden, de kans om zich tot een plaag te
ontwikkelen. Het monitoren van onkruid is dus
een jaarlijks terugkerende bezigheid. Schrijf
alles op! Ook voor de vaak verhurende bollenteler is dit belangrijk, want als duidelijk is welke onkruiden er staan, kan er effectiever met de
middelen worden omgegaan.

Let bij de perceelskeuze goed op de vruchtwisseling. Werk in blokken gewassen die
tot dezelfde familie behoren. Dit is de enige
manier om met het enorme sortiment van
de vasteplantenteler een goede vruchtwisseling aan te houden. Door de families in een
blok te telen, wordt ook de onkruidbestrijding
makkelijker gemaakt. Bijkomend voordeel
is dat leden uit dezelfde familie vaak dezelfde gevoeligheden hebben waar het gaat om
ziekten en plagen, maar ook met de bemesting vaak op dezelfde manier reageren. Grotere percelen kunnen dan op dezelfde manier
behandeld worden. Erg belangrijk is de rooitijd. Als er wordt geteeld op huurpercelen, is
er vaak sprake van een vaste datum dat de
grond leeg moet zijn. In de praktijk is dit vaak
1 november. Als duidelijk is dat 1 november
voor de makkelijke gewassen de vroegste
rooidatum is, zal er dus altijd sprake zijn van
een compromis, omdat zelfs deze gewassen
dan te vroeg gerooid gaan worden. Te vroeg
rooien betekent een zwakkere plant. Gevoelige gewassen kunnen dus nooit op dit soort
percelen geteeld worden.

INGEWIKKELD
Planning is best ingewikkeld. Misschien is dit
wel de reden dat er vaak onzorgvuldig mee
wordt omgegaan. Er zijn zoveel zaken waar je
rekening mee moet houden dat het nooit echt
perfect wordt. Echter, door goed te puzzelen
en voor te bereiden, kun je het beste compromis realiseren. Voorbereiden begint al in het
jaar voordat op het perceel geplant wordt.
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