VASTEPLANTENVARIA

‘Goede strategie kost tijd,
geld en land’
Een biologisch evenwichtige bodem kan veel problemen voorkomen. Het is zaak alle maatregelen te treffen die voor dat evenwicht zorgen en deze ook vast te leggen in een meerjarenplan.
Teeltadviseur Henk van den Berg: ‘Zorg niet alleen voor een
compleet bouwplan, maar ook voor een beheersplan.’
Tekst: Henk van den Berg
Fotografie: René Faas

H

et in orde maken van een compleet
bouwplan voor meerdere jaren is
steeds meer een onderdeel van de
bedrijfsstrategie. Op het laatste moment beslissen waar een gewas komt te staan, gaat niet
meer als we het voor alle gewassen goed willen
doen. Bovendien willen we het ook goed doen
voor de grond én voorkomen dat de gewassen last gaan krijgen van aaltjes, virussen en
onkruiden. Alle maatregelen die er, voor welk
onderdeel dan ook, genomen moeten worden,
moeten liefst voor meerdere jaren vastliggen.
Alleen dan kunnen we starten met ziektebeheersing die niet is gebaseerd op bestrijding,
maar op het voorkomen van problemen.

INPLANNEN MAATREGELEN
Voordat er sprake kan zijn van het in stand
houden van een evenwicht, zal er eerst voor
dat evenwicht gezorgd moeten worden. Als er
onkruid is, zal er eerst voor onkruidvrije grond
gezorgd moeten worden. Zijn er aaltjes, dan

moeten deze eerst tot aanvaardbare hoeveelheden terug gebracht worden. Als het organischestofgehalte van de grond te laag is, zal dit
moeten worden bijgebracht op een manier en
met middelen die bij de grond passen. Dit alles
vraagt om maatregelen die best ingrijpend kunnen zijn. Zaken als inundatie, braken en organischestofvoorziening moeten van te voren in
het teeltplan worden opgenomen.
Een biologisch evenwichtige bodem kan veel
problemen voorkomen. Een sterke plant is nu
eenmaal minder gevoelig voor ziekten. Probleem is dat iedereen zegt waar we heen moeten en niemand vertelt hoe je hier komt zonder failliet te gaan. Wondermiddelen om dit
evenwicht te bereiken zijn er niet. Maar als het
evenwicht er eenmaal is, hebben we geen wondermiddelen meer nodig.
Het evenwicht kan alleen worden bereikt door
eerst de belangrijkste zaken goed en structureel aan te pakken. Plantparasitaire aaltjes
kunnen alleen worden aangepakt door inunderen of braken. Als het een zeer specifiek aaltje
betreft, kan ook gekozen worden voor een speciaal voor dat aaltje werkende groenbemester.

Let er wel op dat sommige groenbemesters het
ene aaltje bestrijden en het andere stimuleren.
Hetzelfde geldt voor het verhogen van de organische stof. Als dit niet wordt ingepland, wordt
het een sluitpost die vaak te laat of niet wordt
uitgevoerd. Als het gaat om wortelonkruiden,
zal ook vaak het leeg laten liggen van een perceel de enige manier zijn om hier vanaf te
komen. Kortom, een goede strategie kost tijd,
geld en land. Land leeg laten liggen is duur,
maar telen op een ziek en vervuild perceel kost
nog veel meer.

BEHEERSPLAN
Als door de ingrijpende maatregelen het evenwicht enigszins is bereikt, is het zaak om dit
evenwicht in stand te houden. Belangrijk is ook
dat alle maatregelen die er voor zorgen dat het
evenwicht in stand blijft, compromisloos worden uitgevoerd. Zodra er planten met aaltjes
op een schoon perceel geplant worden, is het
perceel weer besmet. Als er planten met wortelonkruiden op een schoon perceel worden
geplant, kun je weer van voor af aan beginnen.
Het is dus belangrijk dat er naast een plan om
de boel op orde te krijgen, ook een beheersplan
gemaakt wordt. Zodra niet duidelijk op papier
staat welke gevaren er zijn, zal er te snel even
van het plan worden afgeweken. Door op een
zo eenvoudig mogelijke manier de te volgen
strategie op papier te zetten, op een manier die
gemakkelijk is terug te vinden, wordt het veel
gemakkelijker om de zelf opgestelde strategie
te volgen. De vuistregels op een A4’tje zetten
en geplastificeerd in de kantine hangen, is een
gemakkelijk ruggesteuntje. Hierbij wordt ook
bereikt dat het personeel op de hoogte is van
de gevolgde strategie. Het klinkt heel theoretisch, maar is eenvoudig te verwezenlijken en
werkt in de praktijk.
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