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

De rooitijd is, zeker als
het nat is, een ware
aanslag op de structuur
van de grond. Door een
aantal zaken goed in de
gaten te houden is veel
schade te vermijden.
Werk vooral met beleid.
Werken met de juiste
machine en op de juiste
manier zijn de grootste
aandachtspunten.
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Als de grond het hele rooiseizoen
nat blijft, zal er constant aandacht
voor de bodemstructuur moeten
zijn. Bedenk ook bij een niet uit stellen order wat de gevaren zijn voor
de structuur als een partij planten
op dat moment uit de grond gehaald
moet worden.
De meeste schade aan de grond
wordt veroorzaakt door werken
met machines die net te licht zijn
voor de klus. Veel stilstaan en werken met hoge toerentallen om de
planten de grond uit te krijgen is
zeer negatief voor de grond. Door
de trillingen wordt het water naar
boven gestuwd, vergelijkbaar met de
trilstaaf bij beton storten. Door een
sterkere trekker te gebruiken die
rustig kan doorrijden, wordt de situatie al behoorlijk verbeterd. Hierbij
helpt het ook om extra hulpmiddelen te gebruiken om de planten uit
elkaar te trekken. Dit kunnen messen zijn die de regels voor de rooibek lossnijden, of rotorkoppen die
de planten vlak erna uit elkaar trek-

Structuur sparen
tijdens en na
het rooien
ken. Welke optie het beste werkt, is
echt helemaal grondsoortafhankelijk. Een rondgang bij vasteplantentelers leert dat bij iedere kweker een
andere manier optimaal is.
Het wegrijden van de gerooide
planten moet steeds over een nieuw
spoor gebeuren. Als er meerdere
keren over hetzelfde spoor wordt
gereden, wordt ook het water uit
de ondergrond geperst. Gebruik de
kortste afstand naar het hoofdpad,
maar rijd wel evenwijdig met de
gerooide bedden. Bij dwars over
de gerooide bedden rijden ontstaat
er steeds een schok die zorgt voor
extreme verdichting van de diepere
ondergrond. Deze verdichting wordt
met een normale grondbewerking
nooit hersteld.

Trek de bovengrond open zodra
deze dit toelaat. Een open bovenlaag zorgt ervoor dat de grond veel
sneller opdroogt. Gerooide percelen
dichtgereden laten liggen tot het
voorjaar zorgt voor behoorlijk structuurbederf en is zeer slecht voor
het bodemleven. Maak ook op leeg
land een greppel om het overtollige
water af te voeren, zodat er geen
plassen ontstaan. Zorg voor het land
gaat het hele jaar door, zelfs als dit
huurland is. Door samen met de
verhuurder de grond optimaal te
houden, kan de prestatie van deze
gezamenlijke percelen omhoog.
Verwaarlozing van een huurperceel
waar u misschien later weer op
moet telen, is dus op z’n minst erg
onhandig.
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