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e plantperiode is na de schuurbewaring in de winter de tweede pek waar
vermenging plaatsvindt. Vermenging
is een van de grootste ergernissen. Wanneer
het eenmaal misgaat, is er weinig meer aan te
doen dan de partij vernietigen. Alleen als het
twee extreem verschillende cultivars betreft,
bestaat de mogelijkheid om de verkeerde
planten weer uit de partij te halen. Een goede
voorbereiding en rust in de tent zijn de enige
manieren om vermenging te voorkomen. Een
volgende ergernis is net te weinig land voor
een mooie partij planten, of net een klein stukje land over waar je niets mee kan.

VOORBEREIDING
Een goede voorbereiding van de planttijd kan
veel leed voorkomen. Een bekend manco
bij plantgoed is dat vaak wel duidelijk is hoeveel kisten plantgoed er zijn, maar niet hoeveel plantjes er in zitten. Omdat we een precies aantal per meter planten, gaat dit dus fout.
Als het binnen de mogelijkheden ligt, moet
het plantgoed geteld worden. Het is altijd nuttig om het plantgoed op aantal klaar te hebben staan. Geteld plantgoed helpt te voorkomen dat er kleine stukjes grond te kort of juist
te veel zijn. Het op aantal wegzetten van plantgoed heeft als bijkomend voordeel dat er nooit
bij toeval van een slecht lopend soort meer

wordt geplant in plaats van minder. Inzicht in
aantallen geeft ook de mogelijkheid om alvast
in te zetten op de te verkopen aantallen in
het volgende seizoen. Nog steeds beïnvloedt
de beschikbaarheid van plantgoed het op te
planten sortiment, terwijl alleen het beoogde
rendement het sortiment zou moeten beïnvloeden. Plantgoed planten van gewassen die
moeilijk te verkopen zijn, is de grootste oorzaak van overschotten. En dat terwijl we allemaal weten dat in de vasteplantenteelt het
wel of niet hebben van overschotten voor een
groot deel het rendement bepaalt. Plantgoed
weggooien is in veel gevallen veel rendabeler
dan planten omdat het nu eenmaal aanwezig is. Een ander punt van voorbereiding is het
precies weten hoe groot een perceel is. Als een
perceel plotseling iets kleiner is dan gedacht,
dan blijven er planten over die op een ander
perceel moeten worden geplant waar dit niet
is bedoeld. Dit perceel is op zijn beurt direct
te klein voor de planten die er wel moeten
komen.

VERMENGING
Vermenging is altijd onverwacht. Vrijwel nooit
wordt er van een partij verwacht dat het door
elkaar zit. Is dit wel het geval, dan moet het
gewoon niet worden geplant, maar weggegooid. Denk nooit dat het later wel uit elkaar te
halen valt, want dit lukt bijna nooit. Zelfs als dit
wel lukt, zit je als teler nog jaren te tobben met
dwalingen die in een partij blijven zitten. Als
deze dwaling dan ook nog eens sneller groeit,
is deze er nooit meer uit te halen. Dit wordt
bovendien versterkt als alleen de beste plan-

ten als uitgangsmateriaal worden gebruikt. Als
het soort erg belangrijk is, schoon dan een klein
deel extreem goed op en gebruik dat helemaal
als plantgoed. De meeste vermenging gebeurt
tijdens het rooien. Er wordt bijvoorbeeld net
een halve meter verder gerooid, omdat de
stok een keer is verzet en niet op dezelfde plek
is teruggezet. Een tweede oorzaak is het niet
direct labelen van fusten en nog even een fust
van een ander soort op een bijna volle pallet
zetten. Dit komt op dat moment goed uit, maar
wordt later vergeten. Belangrijk aandachtpunt
is de verwerking. Gooi planten die op de grond
zijn gevallen nooit terug in de partij. Vrijwel
altijd zit er een plant bij die er ongemerkt nog
ligt van de vorige partij, maar toen niet is opgemerkt. Planten die op de grond liggen, moeten
in de afvalbak.

NADENKEN ALS HET RUSTIG IS
In de drukke plant-, rooi- en afleverperiode is
er weinig tijd om goed te reageren op toevalligheden. Alles moet van tevoren worden overdacht. Maak ruim van tevoren tijd om alles perfect voor te bereiden. Misschien valt het dan
direct op dat een bepaald soort helemaal niet
op dat perceel past, of dat er te kort plantgoed
is gemaakt van een lucratief gewas. Eenmaal
aan het planten is hier niets meer aan te doen.
Zorg in de schuur voor duidelijke instructies
hoe de mensen te werk gaan bij partijwisseling. Zet dit eventueel duidelijk en in de goede
taal op papier. Een goede voorbereiding zorgt
voor de broodnodige rust tijdens het plantseizoen en zal er zeker voor zorgen dat er minder
fouten worden gemaakt.
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