VASTEPLANTENVARIA

Als virus toeslaat, ben je te laat
Nu de zomer voorbij is en de meeste tuinen er mooi schoon
bijliggen, is er tijd voor een laatste selectie. Misschien heeft u de
afgelopen weken, bijvoorbeeld tijdens Plantarium, samen met
klanten door uw gewassen gelopen. U heeft dingen gezien die zij
niet zagen, en wellicht heeft de klant u ook op aandachtspunten
gewezen. Dan kunt u daar nu mee aan de slag gaan.

een schimmel doorgroeit naar gezonde planten. Bovendien kunt u zo voorkomen dat deze
zieke planten net te klein uitvallen voor leverantie en later in het plantgoed terechtkomen.
Bij een gezonde partij zijn het vaak maar een
paar zwakkere planten die gemakkelijk kunnen
worden weggehaald. Constante selectie zorgt
ervoor dat een partij gezond blijft, zonder dat u
veel chemie hoeft te gebruiken. Continu geselecteerde planten groeien gezonder en beter.
Zo betaalt de moeite zich vanzelf terug.
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eze maand is de laatste kans om vermengingen in de diverse vaste planten weg te halen. Op dit moment is
nog aan bloemkleuren en bladvormen te zien
of er afwijkingen in zitten. Dat hoeven niet
alleen dwalingen te zijn. Sommige vaste planten muteren vrij sterk en als deze mutanten er
niet elk jaar worden uitgehaald, is deze partij
over een aantal jaren waardeloos. De mutatiegevoeligheid is ontstaan toen kwekers en veredelaars mutanten als nieuwigheden gingen
doorvermeerderen. Op zich niets mis mee,
maar eigenlijk is deze plant dus geselecteerd
op de eigenschap dat hij is gemuteerd. Als de
vermenging te erg is, mag deze partij niet meer

als plantgoed worden gebruikt. Soortechtheid
wordt steeds belangrijker. Steeds meer planten
worden op naam verkocht en de kritische consument weet precies wat hij kan verwachten.
Alleen als steeds elke afwijkende plant wordt
verwijderd, blijft een partij zuiver. Soortechtheid zou een van de belangrijkste selectiecriteria van uw klanten kunnen worden bij het kiezen van hun leverancier.

ZIEKTEN
Hoewel het soms lastig is, is het verwijderen
van zieke planten vaak veel effectiever dan het
toepassen van schimmelbestrijdingsmiddelen.
De meeste chemische bestrijdingen worden
op dit moment ingezet om ervoor te zorgen
dat de schimmel geen nieuwe planten aantast.
De planten die op dit moment al zwak zijn, zijn
niet geschikt om af te leveren en kunt u beter
direct weghalen. Op die manier voorkomt u dat

Hoewel de virusproblematiek in vaste planten vrij weinig aandacht krijgt, ligt dit gevaar
wel degelijk op de loer. Sinds het virusproject
van enkele jaren geleden, weten we vrij goed
wat de belangrijkste gevaren zijn. Een van die
gevaren is de aanwezigheid van virus als er
ook vectoren aanwezig zijn. De grootste overdracht van virus vindt namelijk plaats in gewassen met een lichte besmetting. Als steeds elke
plant die van virus wordt verdacht, wordt verwijderd, is er, zelfs als er al vectoren aanwezig
zijn, geen virus om over te brengen. Meer informatie hierover is te vinden in het virusboek dat
aan kwekers is uitgereikt. Alleen al het eerste
hoofdstuk geeft voldoende informatie om mee
te kunnen werken. Door simpelweg de basisregels na te leven, kunt u 90 procent van de virusbesmetting voorkomen. En dat is belangrijk,
want als het virus eenmaal toeslaat, is genezing
niet meer mogelijk.
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