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T

egen de rooitijd begint het bij de meeste
vaste plantentelers te kriebelen. De oogst
gaat weer beginnen en de boel moet
gesmeerd lopen. Dat houdt in dat er nu al veel
dingen voorbereid moeten worden. Alles moet
kloppen. Neem ook nog even tijd om een aantal
zaken in orde te maken en te controleren teneinde te voorkomen dat er straks fouten worden gemaakt. Vaak worden telers aan het begin
van de rooitijd nog verrast door machines die
niet goed werken, of koelcellen die nog moeten worden nagekeken. Ditzelfde geldt de aanwezigheid van voldoende fust. Voor de drukte
is er ook nog even kans om de zuiverheid van
de gewassen te controleren. Ook moet er nu al
worden nagedacht over de werkvolgorde.

VERMENGING
Het zal geen nieuws zijn dat het erg moeilijk is
alle soorten vaste planten uit elkaar te houden.
Vrijwel elk jaar gaat er iets mis. Waarschijnlijk is dit niet helemaal te voorkomen, maar er
zijn best nog wel een paar dingen die gedaan
kunnen worden om de kans op vermenging te
voorkomen. Verreweg de meeste vermenging
komt door onoplettendheid, in de volksmond
ook wel eens slordigheid genoemd. Een tweede oorzaak is drukte. Als het te druk is loopt het
hoofd wel eens over. Het zorgen dat de machines goed zijn gecontroleerd vermindert de druk
en is dus ook de manier om de vermenging

tegen te gaan. Makkelijk en toch vaak niet uitgevoerd is een laatste controle op de labels of
stokken tussen de partijen. Loop met de plantlijst in de hand door alle percelen en kijk of de
stokken met de namen er nog staan en of ze
nog goed staan. Gedurende het seizoen komt
het nogal eens voor dat een stok verdwijnt of
wordt omgezet. Dit kan door mechanische
onkruidbestrijding, of door wiedwerkzaamheden waar de stok even wordt weggehaald en
net een metertje verder weer wordt teruggezet. Op dit moment is dat nog vrij goed aan het
gewas te zien. Sterker nog, het is bij gewassen
die nogal op elkaar lijken beter te zien dan een
maand geleden. Met dit in gedachte is het ook
mogelijk om nu nog een laatste controle in de
partijen uit te voeren. Vaak sterft de ene cultivar
net iets eerder af of heeft tijdens het afsterven
net een iets andere bladkleur. Op deze manier
is er alles aan gedaan. Elke dwaling die in het
plantgoed terecht komt is weer een nieuw probleem voor volgend jaar. Selecteer eventueel
nog een deel van het perceel voor plantgoed en
selecteer in dit stuk de planten extreem goed
op afwijkingen en rooi ze wat later.

MACHINEPARK
Er zijn tijdens het rooien erg veel machines in
gebruik. Hoewel deze machines allemaal werkend zijn weggezet, is de kans zeer groot dat
bepaalde machines niet werken of niet naar
behoren werken. Controleer dus echt alle
mechanische zaken voor het rooiseizoen. Rooimachines moeten even worden uitgeprobeerd
op bijvoorbeeld een leeg stukje land. Meestal
draaien ze wel, maar gaat het fout als ze worden belast. Dit geldt tevens voor de schonings-

machines en de spoelmachine. Vergeet ook de
transporttrekkers en vooral de aanhangwagens
niet die voor het transport naar de verwerkingsruimte worden gebruikt. Vooral de achterverlichting en richtingaanwijzers voor de aanhangers zijn uitermate belangrijk als er over de
openbare weg wordt gereden.

AANDACHTSPUNTEN
Waar het gaat om de planten zelf zijn er nog
een paar aandachtspuntjes. Als planten te
vroeg worden gerooid, verwijder dan het gewas minimaal een week van tevoren. Op die
manier gaat de plant eerder in rust. Planten
die nog niet in rust zijn, doen dit sneller bij een
bewaartemperatuur boven 9°C. Let er wel op
dat dit geen gemakkelijke bewaartemperatuur
is en houdt de vitaliteit van de plant goed in de
gaten. Beter is het om niet te vroeg te rooien.
Rooi altijd schoon. Zorg dat er geen grond of
gewasresten in de bak terechtkomen. Als dit
niet lukt, moeten de planten direct geschoond
worden. Grond en gewasdelen zorgen binnen
een paar dagen voor verstikking. Ga als het
niet echt nodig is, niet direct spoelen. Spoelen maakt de planten gevoeliger voor verdroging verderop in de bewaring. Zorg er voor als
er planten buiten blijven staan, dat ze niet natregenen of droog waaien. Natgeregende planten verstikken eerder. Hier staat tegenover dat
planten die verdrogen in de bewaring het eerst
gaan schimmelen. Bewaar geen plantgoed van
vroeg gerooide planten, de vitaliteit valt altijd
tegen. Beter is het dan om een goed geselecteerd stukje te laten zitten, dat later te rooien
en daar plantgoed van te maken.
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