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Rooiseizoen vaste planten van start
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H

et rooiseizoen is misschien wel de
meest hectische periode op de kwekerij. In deze periode moeten allerlei
tegenstrijdige beslissingen worden genomen.
Het makkelijkst zou het zijn als planten in volgorde van afsterven gerooid zouden worden.
In de regel is het echter zo dat planten in volgorde van afroep worden gerooid. Om toch zo
efficiënt mogelijk te werken, worden er altijd
meer planten gerooid dan afgeleverd moeten
worden. De planten die niet direct worden verwerkt moeten dan even bewaard worden tot de
rest van de partijen er bij gerooid kunnen worden. Allemaal zeer belangrijke zaken die even
tussendoor geregeld moeten worden.

arbeid, maar komt de kwaliteit van het product
ten goede. Ook naar de afnemer toe is dit een
signaal dat hij de planten beter iets later kan
afroepen, omdat de kwaliteit dan beter wordt.
Wordt een hele partij vroeg gerooid omdat er
één order vroeg weg moet, dan krijgt de klant
die de planten te vroeg afroept gelijk, omdat hij
door vroeg af te roepen de planten krijgt die het
minst lang onrijp bewaard zijn. De totale partij
rooien bij de eerste order heeft ook een negatief
effect op het plantgoed dat uit deze partij gereserveerd moet worden. Als er vroeg moet worden afgeleverd en het lukt om in gedeelten te
rooien, reserveer van deze vroege partijen dan
geen plantgoed. Ik ben me er van bewust dat
deze werkwijze op papier een stuk makkelijker
is te realiseren dan in de praktijk, maar degene
die dit het meest benadert, zal uiteindelijk niet
alleen de beste kwaliteit leveren, maar ook het
beste plantgoed overhouden en waarschijnlijk
de meeste tevreden klanten.

VERWERKEN
VOLGORDE
De volgorde van de te rooien planten moet
eigenlijk bepaald worden door het stadium
van de planten. Hoewel november als officiële datum gezien wordt dat vaste planten worden gerooid, betekent dit niet dat de planten
dan al in rust zijn. Houdt hier met de volgorde
van rooien rekening mee. Probeer gewassen
die niet vroeg geleverd hoeven te worden na
1 december te rooien. In dat geval kan de hele
partij in één keer gerooid en verwerkt worden.
Rooi partijen die wel geleverd moeten worden, maar nog niet echt goed zijn afgerijpt, in
gedeelten en liefst niet meer tegelijk als direct
kan worden verwerkt en geleverd. Dit kost meer

Het rooien en verwerken van planten is eigenlijk één handeling. Rooi dus nooit meer dan er
verwerkt kan worden. Zeker als het nat is, is de
verleiding groot om zo veel mogelijk op voorraad te rooien als de omstandigheden dit toelaten, terwijl juist deze nat gerooide partijen
het meeste baat hebben bij direct verwerken.
Broei in net gerooide natte planten is een kwestie van dagen. Om alles gerealiseerd te krijgen
zal soms het inzetten van extra personeel voor
de eerste verwerking noodzakelijk zijn. Waarschijnlijk zijn dit de meest rendabele uren uit
de teelt. Waar de hele teelt aan gewerkt is, kan
in deze fase in een paar dagen verknoeid worden. Met verwerken wordt in eerste instantie

bedoeld het wegwerken van het te veel aan
aanhangende grond en gewasresten. Zeker in
grote kisten kan dit onder natte omstandigheden snel tot bederf leiden.

TIJDENS EN NA HET ROOIEN
Onder natte omstandigheden heeft de grond
het zwaar te verduren. Een paar aandachtpunten kunnen veel structuurschade voorkomen. Werk met machines die op hun taak zijn
berekend, zodat de machine zo rustig mogelijk
zijn werk kan doen. Dit rustig werken beperkt
de schade die door overmatig trillen aan de
ondergrond wordt toegebracht, Rijdt de planten rustig en niet met een te groot gewicht naar
het hoofdpad. Rijdt in de lengterichting van de
bedden steeds een nieuw pad, zodat de grond
nergens echt stuk gereden worden. Rijdt nooit
dwars over de bedden, omdat dit steeds een
extra dreun naar de ondergrond geeft. Zorg er
voor dat bij de eerste gelegenheid de bovengrond opengetrokken wordt. Dit zorgt er voor
dat de grond beter de kans krijgt om op te drogen. Als de grond is opgedroogd kan eventueel dieper losgetrokken worden. Onder natte
omstandigheden diep lostrekken maakt meer
stuk dan dat het verbetert.

DUIZENDPOOT
Tijdens de rooiperiode moet u zich ontpoppen als een duizendpoot die alles overziet.
Als ergens organisatietalent vereist is, is het in
deze periode. Vooral het afhankelijk zijn van de
weersomstandigheden, maken een perfecte
planning lastig, zo niet onmogelijk. De teler die
alles in de gaten houdt en op tijd zijn bakens
kan verzetten, zal uiteindelijk het beste resultaat behalen.
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