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

Op veel vasteplantenkwekerijen lijkt de
bovengrondse groei te
zijn gestopt. Voor een
groot deel van de telers
het moment om de
regenleiding en haspels
binnen te halen. Dit is
niet altijd een goede
beslissing. De laatste
twee jaar zijn uitzonderlijk
droog geweest. In veel
gebieden is het een stuk
droger dan het op het
eerste gezicht lijkt.

Droogte nog niet voorbij
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Het is aannemelijk dat de planten
door de hogere temperaturen, vooral in het najaar, langer doorgroeien
en dus meer water nodig hebben.
Er zal dus anders tegen het geven
van water in het najaar aangekeken
moeten worden dan we gewend
waren.
In sommige gevallen is het vrij makkelijk. Als de grond erg droog is,
kan iedereen zien dat er water gegeven moet worden. Lastiger is het
als de grond in de diepere lagen wel
vochtig lijkt, maar dat dit vocht uit
de ondergrond komt. Op zich niet
altijd verkeerd, maar als er tijden
geen water gevallen is, kan dit water
oud en zuurstofarm zijn.

Vanaf het moment dat de planten
er bovengronds oud gaan uitzien,
begint de ondergrondse groei. De
planten moeten dus nog het grootste deel van hun laatste groeifase
afmaken. Het product dat de vasteplantentelers oogsten is juist dit
ondergrondse deel. Als de groei
daarvan door een gebrek aan vers
water niet goed gebeurt, zorgt dit
niet alleen voor een duidelijk verlies
aan oogstgewicht, maar geeft dit
ook een vermindering van de vitaliteit. Verlies aan vitaliteit geeft een
slecht te bewaren plant en kans op
problemen bij de afnemer.
Of een plant last heeft van de droogte, is niet zomaar te zien. Het bovengrondse gewas is nu te stug om op
een beetje watergebrek te reageren.
Bovengronds gaat het gewas hooguit

een beetje dof staan, zonder dat dit
echt opvalt. Als de plant echter uit
de grond wordt gehaald en er blijft
niet een heel klein laagje grond
rond de wortels hangen, dan zijn de
wortels te droog. Deze droge wortels
zijn niet actief genoeg om voldoende
voeding en vocht uit de grond te
halen om de ondergrondse plantendelen optimaal te laten groeien.

CONTROLE
Om te zien of de grond te droog of
de wortels te inactief zijn, moet er
dus echt gespit worden. Kijk ook op
verschillende plekken op een perceel. Juist in deze speciale omstandigheden komen verschillen binnen
een perceel heel duidelijk naar
voren. Ruim in ieder geval de beregeningsapparatuur niet op omdat er
nu tijd voor is.
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