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

Bij een teeltplan
gaat het niet om
een optelsommetje
van het beschikbare
plantmateriaal, maar om
een optimale combinatie
van werkbaarheid,
vruchtwisseling,
beschikbaarheid en
gezondheid van de
grond en markinzicht.
Dit alles moet worden
samengesmolten tot een
goed werkbaar geheel.
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Om de vruchtwisseling van een vasteplantenkwekerij goed op te zetten,
kan het beste uitgegaan worden van
groepen planten van dezelfde familie. Door deze te clusteren ontstaat
een werkbaar geheel van blokken
waar vaak dezelfde problemen met
ziekten en gevoeligheden te verwachten zijn. In veel gevallen zal
ook de aanpak van de chemische
onkruidbestrijding hetzelfde zijn.
De indeling van de familieverbanden kan worden opgezocht in de
naamlijst van vaste planten.
Een probleem bij de vruchtwisseling
is vaak de grootte van de beschikbare percelen. Hierdoor wordt
regelmatig een deel van de planten
op een ander perceel geplant of
komt er op een groter perceel nog
even een stukje van een gewas dat
er eigenlijk niet past. Probleem met
deze stukjes is dat de vruchtwisseling niet optimaal is, maar ook dat
er vaak een herbesmetting met ziek-

Teeltplan goed
uitdenken
ten of aaltjes van een deel van het
perceel plaatsvindt, terwijl dit juist
door de goede indeling en voorbereiding niet mogelijk zou moeten zijn.
Een goed teeltplan heeft de ruimte
in zich om stukken leeg te laten liggen. Het lukt namelijk vrijwel nooit
om het teeltplan tot op de laatste
meter nauwkeurig rond te krijgen.
Op deze lege stukken kan dan een
groenbemester worden gezaaid. De
kosten die dit leeg laten liggen met
zich meebrengen, worden vrijwel
altijd goedgemaakt door de voordelen van een gezond teeltplan.

HOEVEEL PLANTEN?
Hoeveel er van een bepaald gewas
geplant gaat worden, mag nooit afhangen van de hoeveelheid beschikbaar plantmateriaal. De hoeveelheid
moet afhangen van de te verwachte

aantallen te verkopen planten. Gewassen die goed renderen, mogen
een beetje groeien en de gewassen
waar wat overschotten verwacht
worden, moeten juist krimpen. Als
hier niet goed over wordt nagedacht, is de kans groot dat juist het
tegenovergestelde gebeurt. Van de
slecht renderende gewassen is namelijk vrijwel altijd meer plantgoed
beschikbaar dan van de goed renderende gewassen. Goed inzicht in de
markt en in de kostprijs is dus noodzakelijk voor een juiste inschatting.
Let erop dat van goed te verkopen
en vaak iets minder groeiende gewassen niet alleen de overschotten
als plantgoed worden gebruikt. Deze
werkwijze zorgt binnen enkele jaren
voor een slecht groeiende partij.
Regelmatig opnieuw starten vanuit
een toppartij is hier een oplossing.
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