VASTEPLANTENVARIA

Bewaring met aandacht
De bewaring van vaste planten vraagt veel aandacht, vooral bij vroege rooitijden, voor 1
december. Traditioneel werd
1 november als de reguliere
datum voor de start van het
rooiseizoen gezien, maar de
meeste planten zijn pas begin
december echt in rust. De seizoenen lijken echter steeds
verder in de tijd op te schuiven.
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B

ij vroege leveranties vraagt de kwaliteit
van de planten extra aandacht. Zeker
bij langere bewaring zijn er problemen
te verwachten. Dit geldt ook voor het maken
van plantgoed van vroege leveranties. Bij vroeg
rooien, moet er rekening worden gehouden
met verlies aan groei en mogelijke schade tijdens de verwerking en verzending, zeker als
de planten gespoeld zijn. De kans op uitdrogen en vitaliteitverlies van de nog niet volgroeide groeipunten is groot. Door uitdroging
ontstaan beschadigingen die, nadat de planten
weer nat zijn gemaakt, voor verrotting zorgen.
Na het rooien moeten de planten dus vochtig
blijven, terwijl ze tegelijkertijd niet mogen verstikken.

VROEG IS DUUR
Vroeg rooien is duur: er treedt groeiverlies op
en van vroeg gerooide planten kan geen plantgoed worden gemaakt. Feitelijk zouden deze
planten dan ook duurder moeten worden
verkocht. Voordeel van vroeg rooien is echter dat het een rem zou kunnen zetten op het
vroeg afroepen van planten. Soms vragen klanten om een proefmonster. Als het om vroeg
gerooide planten gaat, geef dan duidelijk aan
dat de planten niet volgroeid zijn en dat uiteindelijk geleverde product veel beter te bewaren
is. Alleen in de winter is het mogelijk om een
representatief monster te leveren.

Schoon rooien biedt veel voordelen voor de
vitaliteit in de bewaring. Als de planten direct
na het rooien geschoond worden, is de kans op
verstikking vrij klein. ‘Schonen’ is niet hetzelfde
als ‘spoelen’, want dat maakt de planten gevoelig voor uitdrogen. Het gaat om het ontdoen
van aanhangende grond en eventuele gewasresten. Als de gerooide planten te nat en te vuil
in de kisten blijven zitten, kan er al binnen een
paar dagen schade optreden door verstikking.
Deze schade is vergelijkbaar met schade door
verzuipen en bevriezen. Planten die niet in rust
zijn, gaan sneller in rust bij een bewaartemperatuur boven de 7°C. Overigens kunnen ze een
temperatuur van net boven het vriespunt ook
goed aan. Let echter op met pioenen die nog
dit jaar geplant moeten worden. Als deze te
koud worden bewaard, is de kans groot dat de
planten al in het najaar gaan groeien en moeilijkheden krijgen in de winter.

AANDACHT
De kern van dit verhaal is dat het product de
aandacht krijgt die het verdient. De grootste
schade ontstaat doordat er onzorgvuldig met
de planten wordt omgegaan en dat telers zich
niet genoeg realiseren hoe gevaarlijk een verkeerde behandeling is voor de vitaliteit van
(vooral de te vroeg gerooide) planten. Zoals
een groot woonwarenhuis zo mooi verwoord:
‘Aandacht maakt alles mooier’.

