T E E LT V E R B E T E R I N G

De kwaliteit van het
plantgoed bepaalt
voor een groot deel
de kwaliteit van de
gewassen. Slecht
plantgoed wordt nooit
een goede plant. De plant
waarvan wordt gesneden,
bepaalt weer de kwaliteit
van het plantgoed. Als dit
een sterke plant is, dan
is de kans groot dat het
plantgoed dit ook is. Na
het klaarmaken is goede
bewaring essentieel.
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Goed plantgoed komt van goed gegroeide en sterke planten. Snijafval
dat overblijft bij het klaarmaken
van de te leveren planten, levert
nooit goed plantgoed op. Hoewel
er best wel stukken bij zullen zijn
die van extreem goede planten zijn
afgesneden, zitten bij dit materiaal
ook alle slecht gegroeide planten.
Door op die manier te werken gaat
de kracht van de partijen zeer snel
achteruit. Goed plantgoed komt
in de meeste gevallen ook niet van
planten die aan de vroege kant zijn
gerooid, dat wil voor de meeste gewassen zeggen voor 1 december. Ten
eerste zijn deze planten bij het rooien nog niet voor honderd procent
in rust geweest en ten tweede is de
bewaarperiode van het plantgoed

langer dan gewenst, of in ieder geval
niet optimaal.
De beste methode is om op het veld
al een stuk te selecteren om plantgoed van te maken en daarvan alleen de beste planten te gebruiken.
Dit kan het beste gebeuren door bij
het klaarmaken van de planten de
best gegroeide exemplaren apart te
houden en te reserveren voor het
maken van plantgoed. Deze selectie
is vrij makkelijk uit te voeren en
vraagt zelfs niet echt grote kennis.
De ervaren mensen die uiteindelijk
het plantgoed klaarmaken, kunnen
dan nog een extra selectie maken
door weer wat twijfelaars eruit te
gooien.
Zeker bij gewassen die steeds moeilijker groeien, is deze manier van
werken essentieel voor het voortbestaan van dit gewas op het bedrijf.
Gewassen die niet goed groeien, geven geen rendement. Helaas wordt
bij planten die goed betaald worden,
dan toch het snijafval gebruikt

om plantgoed te maken, omdat er
anders planten te kort zijn om te
leveren. Deze visuele cirkel moet
worden doorbroken. Door met deze
selectiemethode te beginnen voordat een partij slecht gaat groeien,
worden veel problemen voorkomen.

BEWARING
Dat de bewaring belangrijk is, mag
duidelijk zijn. Toch gaat dit nog wel
eens verkeerd met het plantgoed.
Onder druk van de leveranties die
op dat moment voorrang krijgen,
staan de planten die het rendement
van het volgende seizoen moeten
maken, soms te lang in de verwerkingsruimte. Of ze worden niet
direct klaargemaakt en in een veilige bewaring gesteld, bij voorkeur
ingepakt in de vriescel. Constante
aandacht voor de kraamkamer van
het volgende seizoen kan een groot
deel van de teelttechnische problemen in het groeiseizoen voorkomen.
Een goed begin is het halve werk.
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