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

De voorbereiding van het
plantseizoen begint bij de
perceelkeuze. Waar gaan
welke plantengroepen
geplant worden? Welk
perceel is optimaal voor
welk product? Hoe kan
ik deze keuze zo goed
mogelijk maken als
ik ook rekening moet
houden met een goede
vruchtwisseling?
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Zeker als wortelonkruiden op het
perceel aanwezig zijn, is het erg belangrijk welke gewassen er geteeld
gaan worden. Eigenlijk moet de
keus zijn niet te planten op percelen
waar wortelonkruiden zitten.
Bij de landplantenteelt van vaste
planten blijft de strijd tegen wortelonkruiden een groot probleem.
Zeker als er sprake is van een reizende kraam, waarbij steeds op een
ander huurperceel wordt geteeld,
is inzicht in de precieze besmetting
door wortelonkruiden niet makkelijk te verkrijgen. Bij navraag of er
bijvoorbeeld kiek in een te huren
perceel zit, krijgt een teler vaak het
antwoord ‘bijna niet’. Dat betekent
dus gewoon ‘ja’.

VERRAST DOOR KIEK
Een perceel is pas schoon als er
geen kiek inzit. Nu is het voor een

verhuurder in de bollenstreek vrijwel onmogelijk om te garanderen
dat een perceel helemaal kiekvrij
is, maar een eerlijk antwoord is wel
noodzakelijk. Te vaak worden huurders verast door de hoeveelheid kiek
die toch in het voorjaar tevoorschijn
komt. Dit onkruid moet pleksgewijs
met plant en al doodgespoten worden en veroorzaakt lege plekken die
geen opbrengst geven maar wel vervuilen. Kiek die wordt meegeplant,
is voor een oplettende teler makkelijker aan te pakken. Deze moet met
plant en al worden verwijderd voordat de kiek zich in de grond vestigt.
Op deze manier wordt besmetting
van de grond voorkomen; dit werkt
veel beter dan pleksgewijs doodspuiten. Planten proberen te sparen met
pleksgewijze toepassing is altijd
verkeerde zuinigheid.
Naast problemen met kiek, zijn er
ook de extreem gevaarlijke wortelonkruiden Inula, die vooral in tweezaadlobbige gewassen vrijwel niet te

bestrijden is, en – zeker zo gevaarlijk – knolcyperus. Het verzwijgen
van een besmetting met knolcyperus door de verhuurder is bijna
misdadig te noemen. Naast deze
top 3 van de wortelonkruiden moet
natuurlijk ook worden gelet op
zeebies, veenwortel, akkermunt en
heermoes (‘kattenstaart’). Ook deze
onkruiden worden een steeds groter
probleem. Voordeel is wel dat deze
minder makkelijk met het plantmateriaal worden meegenomen.

VOORKOM EEN PROBLEEM
Goed weten waar de vervuiling zit
en open en eerlijk zijn als er wel
een probleem is, kan ervoor zorgen
dat er minder problemen ontstaan
met wortelonkruiden. Ook hier
geldt: samen kom je eerder van het
probleem af. Op tijd een perceel
braak laten liggen om de wortelonkruiden te bestrijden, is veel goedkoper dan de vele schade en arbeid
die er nu aan wortelonkruiden verloren gaat.
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