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

Schimmelvorming
tijdens de bewaring van
vaste planten wordt
meestal veroorzaakt
door verdroging. Dit
blijkt in de praktijk niet
altijd bekend te zijn. Nog
steeds zijn er telers die
bij het ontdekken van een
natte, kleffe bak planten
aan het einde van de
bewaring, ervan uitgaan
dat de planten te nat zijn
bewaard.
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Omdat de gevolgen van de vaak alles
vernietigende schimmelvorming
zich pas veel later in de bewaring
laten zien, wordt lang niet altijd de
link gelegd met verdroging. In de
meeste gevallen is de schade met
een beetje extra aandacht te voorkomen.
Zelfs bij oppervlakkige verdroging
kan schade in de bewaring optreden. Voor alle duidelijkheid: verdroging proberen te herstellen door de
planten nat te maken, werkt averechts. Bij verdrogen ontstaat aan de
buitenkant van de plant schade aan
de plantencellen. Door deze weer
nat te maken krijgen de schimmelsporen alle kans om de plant binnen
te dringen. Als de verdroging licht
is, is het beter de planten gewoon
te bewaren zoals ze zijn en ze vlak
voor het planten nat te maken. Als
de planten tussentijds nat gemaakt

Verdrogen is
beschimmelen
moeten worden omdat de verdroging te erg is, moet er altijd een
schimmelbestrijdingsmiddel worden
toegevoegd.

LICHTE BESCHADIGING
Gespoelde planten zullen eerder
verdrogen. Tijdens het spoelen treedt
vaak een lichte beschadiging op en
ook het vochtregulerende dunne
laagje grond (vaak niet meer dan
stof) is niet meer aanwezig. Hierdoor worden de planten gevoeliger.
Bescherm de gespoelde planten extreem goed tegen verdroging.
Zorg bij langere bewaring, zowel in
de koel- als in de vriescel, voor een
vel plastic onder de stapel als er in
bakken wordt bewaard. Bij bewaring
in grote kisten moet de onderste bak
van onderen dicht zijn. De stapel
planten verdroogt namelijk altijd
van onderuit. Dit is ook de reden dat

beschimmelde bakken altijd onder in
de stapel zitten.
De kans op verdroging is het sterkst
als de plant nog niet helemaal in rust
is. De meeste planten zijn pas begin
december in rust. Dus de planten die
in november gerooid zijn, hebben de
meeste kans op verdroging.
De ‘bewaarschimmel’ – zoals deze
schimmel ook wel wordt genoemd
– is bij een vitale plant ongevaarlijk,
maar als deze door beschadiging de
plant kan binnendringen, kan hij
toch de hele plant vernietigen.

ZORG
Zorg en aandacht voor de planten
zijn de toverwoorden. In een verwarmde verwerkingsruimte mogen
planten nooit langer dan strikt
noodzakelijk blijven staan. De kleine aandachtspuntjes maken het
verschil.
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