VASTEPLANTENVARIA

Niet de restanten, maar de
vooraf geselecteerde sterkste
planten zouden de basis voor
nieuw plantgoed moeten vormen. In de praktijk gebeurt het
maar al te vaak anders, stelt
teeltadviseur Henk van den
Berg teleurgesteld vast. ‘Uit
kostenoverweging zwak plantgoed planten, is duidelijk verkeerde zuinigheid.’
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‘Zwak plantgoed is
verkeerde zuinigheid’
H
et plantgoed is bij de teelt van vaste planten niet een vanzelfsprekend
aandachtspunt. Zeker bij populaire
gewassen wordt vaak het plantgoed genomen
van de planten die na levering overblijven. En
dat terwijl iedereen weet dat eerst de sterkste planten geselecteerd moeten worden om
plantgoed van te maken. Bij planten die minder goed in de markt liggen, wordt dit vaak
wel gedaan. De prijs is minder, dus de groei
moet echt goed zijn om toch een rendabele
teelt te hebben. Een vrij onlogische denkwijze. Immers, het rendement van goed lopende
planten is veel hoger als juist deze extra goed
groeien.
Daar komt bij dat de bewaring van plantgoed
vaak niet optimaal is. Het plantmateriaal vormt
de basis en verdient om die reden extra aandacht, maar juist deze planten zijn nogal eens
het slachtoffer van slordigheid als het erg druk is.

10 PROCENT
De kwaliteit van plantgoed wordt in eerste
instantie bepaald door de selectie. De beste
methode is het selecteren van de best gegroeide planten. Omdat dit vrijwel altijd grote planten zijn, is vaak maar 10 procent van de partij
nodig om plantgoed van te maken. Het uitselecteren van de extra grote planten heeft als bijkomend voordeel dat de rest van de af te leve-

ren partij qua plantmaat uniformer wordt.
Nog beter is het om al tijdens de teelt een deel
van de partij extreem goed op te schonen en
vanuit dit deel van de partij het plantgoed te
selecteren. Door bijvoorbeeld in één bed elke
afwijking te verwijderen, wordt voorkomen dat
de partij ‘vervuild’ raakt met zwakkere planten. Een afwijking kan een dwaling of mutant
zijn, maar ook een zwakkere plant die een ziekte onder de leden kan hebben. Zelfs een lichte afwijking in kleur of gewasstand door mutatie kan erg snel door een partij heen groeien.
Door steeds te selecteren, blijft een partij sterk
en zuiver. Zonder deze veldselectie bestaat het
risico dat snelgroeiende mutanten als plantgoed worden gebruikt. Zeker bij gewassen
waar is doorgeteeld vanuit een mutant, is dat
gevaar aanwezig.
In de praktijk wordt vaak een willekeurig deel
van de partij gebruikt om plantgoed van te
maken en de visueel slechtste planten worden
weggegooid. Daarmee wordt slechts voorkomen dat de partij te veel verzwakt. Helemaal
onverstandig is het gebruik van overschotten
om plantgoed van te maken, een verzameling
van slecht groeiende en zieke planten. Ook al
zijn dit hele dure planten, het is een totaal verkeerde benadering. Slecht gegroeide planten
moeten worden vernietigd en niet als plantgoed worden gebruikt. De kwaliteit van het

plantgoed bepaalt in zeer grote mate de groei
in het volgende seizoen. Een perceel slecht
groeiende planten is duur. Niet alleen is de
opbrengst lager, ook de kosten aan ziekte- en
onkruidbestrijding zijn vele malen hoger.

VROEG KLAARMAKEN
Als er goed plantgoed aanwezig is, is het
belangrijk om dit plantgoed ook gezond te houden. Met de wetenschap dat planten tijdens de
bewaring alleen maar achteruit gaan, is het
duidelijk dat elke fout de vitaliteit van het plantgoed negatief beïnvloedt. Hoewel een ongedeelde plant in principe het beste bestand is
tegen langere bewaring, is het in de regel toch
beter om het plantgoed zo vroeg mogelijk klaar
te maken. Klaargemaakt plantgoed kan direct
ingevroren worden voor de langere bewaring,
zodat er geen verder vitaliteitverlies is.
Bijkomend voordeel is dat de aantallen plantgoed duidelijk zijn en je als teler weet wat er
van verkocht kan worden.
Eenmaal klaar gemaakt plantgoed behoeft
extra aandacht. In de praktijk staan deze planten, door tijdsgebrek, vaak in de te warme werkruimte voordat het wordt opgeruimd. Weet
dat lichte uitdroging vaak de grootste oorzaak
is van schimmels in de verdere bewaring. Juist
plantgoed, in de regel vrij fijn gescheurde plan• BLOEMBOLLENVISIE
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ten, is hier zeer gevoelig
voor.
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