T E E LT V E R B E T E R I N G
Met de planttijd in aantocht is het belangrijk
om de knelpunten goed
in beeld te hebben, zoals
de manier van planten en
de bodemgesteldheid. Na
de planttijd zijn er vrijwel
altijd verschillen te zien
tussen de personen die
geplant hebben, zelfs als
ze op dezelfde machine
hebben gezeten.
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Er zijn na de planttijd ook altijd
discussies over de diepte waarop de
planten geplant zijn en of de planten genoeg zijn aangedrukt. Meestal
is het tijdens de planttijd te druk
om overal goed aandacht aan te
besteden.

PLANTTECHNIEK
Na de rooiperiode is de planttijd de
meest hectische periode op de kwekerij. In korte tijd moeten grote hoeveelheden planten worden geplant
in een meestal groot sortiment. Dit
vraagt om organisatie. Vermenging
van soorten is meestal een kwestie
van net even niet opletten als het
erg druk is.
Een ander gevaar is het aantal mensen dat tijdens het planten aan het
werk is. Als de grond eigenlijk net
niet droog genoeg is en je hebt wel
mensen geregeld, dan moet je stevig
in de schoenen staan om deze mensen voor een paar dagen weer weg

te sturen of ze ander werk te laten
doen. In de meeste gevallen wordt
er dan gewoon geplant. Dat dit later
de slechte percelen worden, is dan
dus niet verrassend. Dat dit waarschijnlijk ook meer geld kost dan
vier mensen een paar dagen niets
laten doen, is ook vrij duidelijk. Plan
de plantwerkzaamheden dus niet
te strak en calculeer in dat er soms
een paar dagen niet geplant kan
worden.
Hiernaast komt de aansturing van
het plantwerk. Planten moeten niet
te diep en niet te ondiep in de grond
zitten en goed worden aangedrukt.
Dit is ingewikkelder dan het lijkt.
Probeer bij elke planter duidelijk
te krijgen waarom dit zo belangrijk
is. Als de planten niet goed worden
aangedrukt, zullen ze in de grond
uitdrogen. Worden de planten te
ondiep geplant, dan drogen de neuzen uit en lopen ze niet goed uit.
Worden de planten te diep geplant,
dan remt dit de uitloop en voor
sommige gewassen kan dit zelfs een
misoogst tot gevolg hebben. Er moet
voor beide zaken aandacht zijn. Als
je namelijk tegen onervaren mensen
zegt dat ze niet te diep mogen plan-

ten, dan wordt er te ondiep geplant
en andersom. De diepte van de
meeste planten wordt bepaald door
de bovenkant van de plant. Deze
moet na het eerste inklinken van
de grond net onder de grond zitten.
Uniform plantmateriaal biedt hierin
een groot voordeel.

HAAST EN CONTROLE
Haast is een belangrijk struikelpunt
bij het plantwerk. Het is daarom
goed te beseffen dat je maar één
keer per jaar plant, terwijl je bij
uitval het hele jaar achter het onkruid aanloopt. Als er te snel gereden wordt tijdens het planten, dan
zullen de langzaamste planters het
niet bijhouden en slordig planten of
planten overslaan. Planten worden
dan niet aangedrukt of zelfs op z’n
kop geplant.
Tijdens het planten zal er een constante controle moeten zijn op de
kwaliteit van het plantwerk. Een
paar dagen eerder klaar met planten
is veel minder belangrijk dan de
schade die ontstaat bij haastwerk en
het uitsparen van een extra persoon
die deze controle doorgaand uitvoert. Haastige spoed is zelden goed.
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