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Veel percelen waarop
vaste planten zijn
gerooid, liggen er nu
nat en verwaarloosd
bij. Komt dit door de
natte winter? Telers zien
veel water in de winter
soms als overmacht.
Toch is het bij de ene
vasteplantenkweker wel
nat en bij de andere niet,
terwijl beide percelen net
zo gevoelig zijn.
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Het is duidelijk dat er gemiddeld
steeds meer regen per jaar valt,
zelfs als we droge zomers hebben.
Bekend is dat je niets aan het weer
kunt doen, maar op veranderde omstandigheden kun je wel reageren.
Eigenlijk is de vele regen die in de
winter valt te vergelijken met een
handeling die in de kasgrond minimaal één keer per jaar gebeurt,
namelijk spoelen. Dit spoelen is
vrijwel onontbeerlijk om onder glas
goed in de grond te kunnen blijven
telen. Deze spoelbeurt verwijdert
de zoutresten en de afvalstoffen die
de planten in de grond achterlaten.
Vereiste is dat de bovengrond niet is
dichtgeslagen en de ondergrond het

water goed kan afvoeren.
De regenval in de winter moet in de
buitenteelten dus ook worden gefaciliteerd. Het water moet de grond
in kunnen zakken en niet door een
dichtgereden oppervlakte worden
gehinderd. Dit geldt ook voor de
ondergrond. In een dichtgereden
ondergrond blijf het water in de
grond hangen. Zorg er dus voor dat
de drainage goed werkt en dat er
bij het rooien met respect voor de
structuur over de percelen wordt
gereden. Dus rustig aan, niet dwars
over de bedden rijden en met trekkers die dit aankunnen.

GROND OPENTREKKEN
Na het rooien moet de bovengrond
zo snel mogelijk worden opengetrokken, zodat het water de grond in kan
zakken. In tegenstelling tot wanneer

er planten zijn geplant, is het lang
niet altijd nuttig om al het water via
greppels af te voeren. Juist het water
dat door de grond wegzakt zorgt
voor het helende effect dat spoelen
in de kas heeft.
In de winter hebben we het water
dat valt gewoon nodig, om de nadelige effecten van de droge zomers te
herstellen. Zeker in het oosten van
het land is de regen in de winter hard
nodig om de tekorten die in de zomer
zijn ontstaan aan te vullen. Daar is
de ondergrond nog steeds te droog.
Natuurlijk is veel water in de winter
lastig. Toch is het noodzakelijk dat
we met deze ‘nieuwe’ realiteit leren
omgaan. Als het lukt om het water
op een goede manier door de bodem
te laten zakken, heeft de vele regen
zeker een groot voordeel voor de groei
van het komende seizoen.

26 februari 2021

26 februari 2021

045 Teeltverbetering 87.indd 45

26 februari 2021

45

22-02-21 09:34

