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

Veel klachten over
de kwaliteit van
plantmateriaal zijn terug
te voeren op fouten
tijdens de bewaring. De
aandacht die een plant
krijgt in de periode dat hij
boven de grond verblijft,
is cruciaal voor het
behoud van kwaliteit en
vitaliteit.
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Vaak zijn het kleine, ondoordachte
dingen die de bewaring van vaste
planten niet optimaal maken. In
veel gevallen zijn deze fouten ook
makkelijk te voorkomen, als er
maar aandacht voor is. De grootste
en makkelijkst te voorkomen fout is
een te lange bewaring van planten
in de verwerkingsruimte. Er zijn te
veel telers die ervan uitgaan dat als
een partijtje nog niet af is, dit wel
een nachtje in de verwerkingsruimte kan blijven liggen. Deze periode
is veel te lang, zeker in een redelijk
verwarmde omgeving. Planten
mogen niet langer dan strikt noodzakelijk in de verwerkingsruimte
verblijven. Na de werkdag moet
deze ruimte leeg zijn en moeten
alle planten terug naar de koelcel.

Optimaal zou zijn als dit ook tijdens
de pauzes zou gebeuren, maar dat is
wellicht te veel gevraagd. Wel haalbaar is het om tijdens de (langere)
pauze de planten zo veel mogelijk af
te dekken. Zet dus alleen de planten
in de verwerkingsruimte die in korte tijd verwerkt kunnen worden.

GESPOELDE PLANTEN
Helemaal erg wordt het als er van
een grote partij plantgoed gemaakt
wordt en dit dagenlang wordt opgespaard in de verwerkingsruimte tot
de hele partij is weggewerkt. Plantgoed is vaak kleiner en droogt nog
sneller uit, terwijl het de kraamkamer van de kwekerij is. Ditzelfde
geldt voor gespoelde planten, die
ook sneller verdrogen. Gespoelde

planten vragen altijd extra aandacht
in de bewaring.
Zelfs lichte uitdroging is een van de
belangrijkste oorzaken van schimmelvorming tijdens de bewaring.
Als er een strak schuurbeleid wordt
gevolgd, kan de schimmelvorming
tijdens de bewaring voor een groot
deel worden teruggebracht. Maak
een lijst met aandachtspunten voor
het personeel (en misschien wel
uzelf) en hang deze geplastificeerd
op de plekken waar de fouten worden gemaakt, dus bij de uitgang
van de verwerkingsruimtes, maar
ook goed zichtbaar in de kantine
en eventueel het kantoor. Niemand
maakt met opzet fouten, maar ze
zijn zo gemaakt door een ingesleten
gewoonte of verslappende aandacht.
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