VASTEPLANTENVARIA

‘Kwaliteit plantwerk boven alles’
In de rubriek Vasteplantenvaria geeft teeltadviseur Henk van
den Berg zijn visie op actuele onderwerpen en belangrijke thema’s in de vasteplantensector. Met de plantperiode voor de deur,
dit keer aandacht voor de kwaliteit van het plantwerk en het al
dan niet toepassen van hulpmiddelen.
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ijdens de plantperiode is er veel om
over na te denken. Er moet personeel
geregeld worden, het plantgoed en de
vruchtwisseling moeten kloppen, de grond
moet goed liggen… Vervolgens is vooral aandacht nodig voor de kwaliteit van het plantwerk. Dit is vaak nog belangrijker dan de snelheid waarmee er geplant kan worden. Tot slot
wordt je als teler ook nog geconfronteerd met
een scala aan hulpmiddelen die de planten
beter kunnen laten starten met groeien. Waar
doe je goed aan?

KWALITEIT PLANTWERK
Elk jaar weer zijn er verbeterpuntjes wat betreft
het plantwerk. Dat kan gaan om de werkomstandigheden, maar ook de manier waarop
de plant in de grond komt te staan. Belangrijke aandachtspunten zijn de plantdiepte en de
mate waarin een plant wordt aangedrukt om
goed contact met de grond te krijgen.

Voor de meeste planten geldt: de plant moet
na het aanregenen of inklinken van de grond
net met de neus onder de grond zitten. Niet de
onderkant van de plant bepaalt dus de plantdiepte, maar de bovenkant. Is het plantgat of de
plantveur te diep, dan komen de kleine planten te diep te zitten en is de veur te ondiep, dan
staan de grote planten te hoog. De veur moet
dus zo diep zijn dat de grootste plant net onder
de grond komt te zitten en de kleine planten
moeten zodanig worden vastgehouden dat ze
niet in de diepte verdwijnen. Hieruit blijkt ook
het belang van uniform plantmateriaal.
Bij het planten is het zeer belangrijk dat de
planten goed aansluiting krijgen met de grond
waarin ze worden geplant. Dit kan alleen als de
planten in een vochtige bodem worden geplant
en serieus worden aangedrukt. Te vaak zijn er
bij de weggroei verschillen tussen de plantregels. Meestal simpelweg doordat de planten
minder goed zijn aangedrukt. Om te voorkomen dat een planter de schuld krijgt van het
slechte werken van een machine, is het handig om soms van plaats te wisselen en dit ook

op te schrijven. Verspringt de slechte regel, dan
ligt het aan de planter, gebeurt dit niet dan is de
plantmachine de zwakke schakel.

HULPMIDDELEN
De meeste telers zijn de afgelopen weken
diverse keren benaderd door verkopers van
wortelstimulerende en plantversterkende middelen. Waarschijnlijk zitten er goede middelen
bij, maar waar ga je wel en geen proeven mee
doen?
Een belangrijk en ook uitgetest hulpmiddel
is het spuiten van extra fosfaat in de plantregel. 10 tot 15 kg fosfaat per hectare is genoeg.
Bijkomend voordeel van deze methode is dat
de plantveur vlak voor het planten nat wordt.
Door dit kleine beetje water krijgt de plant
direct beter contact met de grond. De werking
van andere toevoegingen is minder duidelijk,
zoals het inzetten van Mycorrhiza. Dat de aanwezigheid van Mycorrhiza zeer positief kan
werken, is duidelijk. Het is echter maar zeer de
vraag of de toegevoegde Mycorrhiza zich wel
aan de plant hecht. De vraag is dus niet of het
kan werken, maar hoe krijgt u het aan de plant?
Verder zijn er nog tal van plantversterkers en
wortelstimulatoren die wellicht een kans verdienen. Als u gaat testen, doe het dan goed.
Voer een kleine proef uit of sla een stuk over bij
gebruik van het hulpmiddel. Volg de instructies
van de verkoper op, zodat hier later geen discussie over kan ontstaan. De enige manier om
de goede middelen er uit te vissen, is uitproberen. Anders zullen er goede middelen zijn die
het niet redden, terwijl de mindere middelen
met de goede verkopers het wel halen.
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