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

Het seizoen van de
warmwaterbehandeling
begint weer en ook
de daarbij behorende
problemen. Die zijn
bij ‘koken’ en de CATTbehandeling hetzelfde.
Bij schade wordt de
oorzaak vrijwel altijd in de
behandeling zelf gezocht.
Veel narigheid ontstaat
echter pas in de dagen
erná.
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De meest voorkomende schade is
dat de planten er een paar dagen na
de behandeling uitzien alsof ze zijn
verstikt. Dit ziet er precies hetzelfde
uit als wanneer de planten bevroren
of verzopen zijn. Natuurlijk kan
dit gebeuren als er per ongeluk te
heet is gekookt of als er niet goed is
afgekoeld, maar dat zijn vrij makkelijk te herleiden zaken, die ook in
het kookprotocol zijn beschreven.
Het lastigste is als alles volgens de
regels is verlopen, maar toch schade
ontstaat. Het lijkt er dan op dat de
planten na het af koelen in koud

water, in de eerste dagen na het koken weer warmer worden en als het
ware ‘doorgaren’. Dit zou ook zijn
gebeurd bij een te lange behandeling. Het gebeurt langzaam en ook
lang niet altijd.
De oorzaak kan liggen in een vrij
langdurig vervoer, in een volle en
dichte vrachtwagen, direct na het
af koelen. Het kan ook gebeuren als
de planten direct na de behandeling
in te grote fusten in een te warme
schuur te dicht op elkaar worden
bewaard. Dezelfde schade ontstaat
soms ook als de dichtheid in de
fusten te groot is. De planten worden weer warm terwijl er toch na de
behandeling goed is afgekoeld met
koud water. De grootste schade kan
ontstaan door vervoer en opslag van
grotere volumes over een langere

afstand. Het lastigste bij deze schade
is dat hij vrij moeilijk te reproduceren is zonder het verlies van grote
volumes te riskeren.

REMEDIE
De enige remedie om schade te
voorkomen is de omstandigheden
die soms tot schade lijken te leiden
te voorkomen. Laat liefst de planten
na de behandeling in een luchtige
en koude omgeving echt afkoelen
gedurende zeker 24 uur. Vervoer de
planten niet in groot volume over
een langere afstand in de eerste 24
uur na de behandeling. Vul de kisten niet te compact. Zet de planten
na de behandeling niet te dicht op
elkaar. Wees ervan bewust dat het
grootste gevaar op schade in de 48
uur ná de behandeling zit.
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