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O

p 1 november start voor de meeste
vasteplantentelers het rooiseizoen. We
hebben met z’n allen afgesproken dat
dit voor vaste planten de eerste datum is dat
je vaste planten zonder kwaliteitsverlies kuntgaan rooien en verwerken. Het is in de praktijk alleen zo dat deze datum meer door de
bedrijfsvoering en de vraag wordt bepaald dan
door het ritme van de vaste plant zelf. Voor de
meeste vaste planten is de vroegste rooitijd
namelijk pas 1 december. Omdat we de datum
van 1 november om allerlei praktische en handelstechnische redenen niet terug kunnen
draaien, moeten we ons wel realiseren dat de
planten die voor 1 december worden gerooid
extra aandacht nodig hebben.

GROEIVERLIES
De ondergrondse plant groeit nog door tot ongeveer 1 december. Hoewel er per gewas natuurlijk grote verschillen zijn, is dat wel een beetje
de algemene regel. Dit houdt dus in dat als een
plant voor 1 december wordt gerooid, deze nog
niet zijn maximale grootte heeft bereikt. Als de
maat van de plant bepalend is voor de kwaliteit,
dan is zo laat mogelijk rooien belangrijk. Een
voorbeeld is de Geranium, die ondergronds in
de laatste groeimaand wel 200 procent in volume kan toenemen. Tijdens het afsterven vindt
dus de grootste ondergrondse groei plaats. Op
dat moment wordt alle bovengrondse energie

in de ondergrondse delen opgeslagen om als
reserve voor de uitgroei van het volgende groeijaar te worden gebruikt. Om deze reden is het
ook zo gunstig voor de groei, als het half oktober een keertje vriest. De plant krijgt dan als het
ware een seintje dat hij zijn ondergrondse groei
moet afmaken voor de winter.

SLECHTER TE BEWAREN
Het verlies aan groei is eigenlijk niet het belangrijkste argument om later te rooien. Veel
belangrijker is de kwaliteit van de plant in de
bewaring. Voor 1 december zijn de planten
nog niet helemaal in rust en dus eigenlijk nog
niet echt geschikt voor een lange bewaring.
Niet dat we hierdoor later moeten gaan rooien, want dat lukt om handels- en arbeidtechnische reden niet. We moeten er echter wel rekening mee houden. In de eerste plaats kunnen
we proberen om de vroeger gerooide partijen
te gebruiken voor leveranties waarbij de planten direct weer worden geplant of opgepot.
Als dit niet gaat, is het belangrijk om te weten
dat de plant bij een temperatuur beneden de
zeven graden langzamer in rust gaat dan bij
een hogere temperatuur. Als de opbouw van
de plant het toelaat, kan het bij deze planten verstandig zijn om ze tot ze in rust zijn bij
een hogere temperatuur te bewaren. Eerlijkheidshalve moet hierbij worden vermeld dat
dit een niet risicoloze bewaartemperatuur is.
Aandacht blijft op dit punt dus erg belangrijk.
Als hier te slordig mee wordt omgegaan, kan
de schade groter zijn dan wanneer de planten
direct de koeling in gaan. Dit is aan de telers
zelf om in te schatten. Met deze wetenschap

kunnen er wel andere keuzes gemaakt worden.
Probeer geen plantgoed te pakken van vroeg
gerooide planten. Reserveer de laatst gerooide
gewassen voor de allerlaatste leveranties. Controleer de vroeg gerooide planten vaker. Overweeg de mogelijkheid om bij grotere partijen
op twee percelen te planten. Hierdoor kan in
ieder geval de helft van een partij later worden
gerooid en gebruikt worden voor de late leveranties en het maken van plantgoed.

KLANTEN BETER INFORMEREN
Erg belangrijk is dat de klant op de hoogte is
van de gevoeligheid van een vroeg gerooide plant. De klant gaat er namelijk vanuit dat
u als teler een goede plant levert, die goed te
bewaren is. Hij staat er niet bij stil dat de planten die hij vroeg afroept, ook vroeg gerooid
moeten worden en hierdoor meer aandacht
vragen in de bewaring en bij de verzending. In
veel gevallen heeft deze klant de planten niet
eens vroeg nodig, maar gaat hij er vanuit dat ze
alvast maar beter op voorraad kunnen staan.
Door de klant op de hoogte te brengen van de
gevoeligheden van deze planten, zou hij kunnen besluiten om de planten pas later af te roepen. Lang niet altijd is een vroege afroep gebaseerd op orders die ingevuld moeten worden.
Beter overleg kan er alleen maar toe leiden dat
het aantal klachten in de keten afneemt. Het
belangrijkste is namelijk niet wie de schade
betaalt als het fout gaat, maar hoe je die schade
in de toekomst kan voorkomen. Waarschijnlijk
kan een A4’tje met een kleine gebruiksaanwijzing met aandachtpunten al heel veel problemen voorkomen.
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