VASTEPLANTENVARIA

Nog net het verschil maken
In de rubriek Vasteplantenvaria geeft teeltadviseur Henk van
den Berg zijn visie op actuele onderwerpen en belangrijke thema’s in de vasteplantensector. Dit keer aandacht voor sturing
van de groei in de nazomer en het najaar, een lastige periode in
dit stadium van de teelt, maar wel belangrijk.

ren de gewassen tot het eind zo mooi mogelijk
te houden, maar er naar moeten streven om de
plant half oktober de indruk te geven dat het
winter wordt. Omdat we nog geen methode
hebben gevonden om planten in rust te dwingen, kunnen we er alleen voor zorgen dat we
geen teelttechnische maatregelen nemen die
de plant bovengronds vitaler houden aan het
eind van het seizoen.
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V

aak is het in deze periode van het jaar
niet meer dan constateren of een plant
goed staat of niet. Toch kunnen er ook
in deze teeltfase met bemesting verschillen
worden gecreëerd. Het bovengrondse gewas
kan nog iets worden gestimuleerd of door een
gerichte bemesting vitaal worden gehouden.
Ook het juist niet bemesten kan een keuze zijn
die het tijdig in rust gaan bevordert. Bedenk
wel dat bij het in rust gaan van de bovengrondse plant, de ondergrondse plant de grootste groeispurt beleeft. Op dat moment wordt
de bovengrondse plant leeggezogen en in de
ondergrondse delen opgeslagen. Als de plant
begint af te sterven, is hij dus nog lang niet uitgegroeid.

GROEI
Wat in de bollenteelt een bekend gegeven is –
als de tulp afsterft, scheelt het een maat in groei
of dit snel of rustig gebeurt – lijkt in de vasteplantenteelt niet helemaal door te dringen. Het

is echter precies hetzelfde. De grootste ondergrondse groei vindt plaats tussen de periode
van het eerste oude blaadje en de volledige
afsterving. Optimaal is dus een lichte nachtvorst half oktober, waardoor de plant start met
het in rust gaan.
De ondergrondse groei van de plant gaat door
tot deze helemaal is afgestorven, in de meeste
gevallen ongeveer begin december. Vroeg rooien (voor 1 december) haalt aan de achterkant
een deel van de groei weg. Doordat het officiële rooiseizoen 1 november begint, is hier sprake van groeiverlies. Daar moet met de volgorde van rooien rekening mee gehouden worden.
De gewassen die gemakkelijk de maat halen en
goed te bewaren zijn, kunnen vroeger gerooid
worden dan gewassen waar dat niet het geval
is. Feitelijk is alleen een na 1 december gerooide plant probleemloos te bewaren.
Omdat er om praktische redenen niet aan de
rooitijd getornd kan worden, moet er een andere manier gevonden worden om de (ondergrondse) groeiperiode te verlengen. Lukt dit
niet aan de achterkant, dan maar aan de voorkant. Dit houdt in dat we niet moeten probe-

Het duurt nog even voordat de rooitijd is aangebroken. En dus is het nuttig om de mogelijk negatieve en positieve acties die nog kunnen worden genomen op een rijtje te zetten.
Voorop staat dat er eerst gekeken moet worden naar de stand van het gewas. Alleen als het
gewas bovengronds echt te schraal staat, kan
een enkelvoudige stikstofbemesting nuttig zijn.
Feit is dat te zware gewassen minder ondergrondse groei geven. Het is dus van belang dat
het gewas precies dicht staat en de komende
maand vitaal blijft. Een gewas in evenwicht
heeft op dit moment voeding nodig. Als de
grond goed op peil is, komt er stikstof vrij door
mineralisatie. Hier hoeft dus niet bijgestuurd te
worden.
Staan de planten op schrale grond, combineer
de stikstofgift dan met een kaligift. Niet voor
een kalibemesting, maar om er voor te zorgen
dat er geen eenzijdige reactie op de stikstof
ontstaat.
Voer vanaf nu geen groenhoudende schimmelbestrijdingen meer uit. Groenhoudende middelen komen uit de hoek van de strobilurinen.
Geef de plant de kans om af te sterven.

Strategie
Bedenk bij elke teelttechnische handeling wat de reactie op langere termijn kan
zijn. De laatste jaren hebben
we te maken gehad met een
extreem warme novembermaand. Het gevaar dreigt dan
dat de plant gewoon door
gaat met groeien. Vroeg rooien
haalt in dat geval een plant uit
de groei waardoor de bewaarbaarheid extreem negatief
wordt beïnvloed. Houd daar
komende periode bij elke handeling rekening mee.
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