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

Water geven bij de start
van de teelt van vaste
planten is niet alleen het
toedienen van vocht als
de grond te droog is. Het
wordt ook gedaan om
de plant beter te laten
aansluiten aan de grond
waarin hij wordt geplant
en om bodemherbiciden
beter te laten werken.
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Water wordt ook wel gegeven om
de grond in de directe omgeving
van de plant natter te maken. De
grond droger houden om beter te
laten wortelen is alleen zinvol als
die worteling al echt is begonnen.
Bij water geven hoort ook te droog
plantmateriaal even dompelen voor
het planten.
Voordat geplant wordt, is er al aandacht nodig voor de omstandigheden waarin een plant start. Hoewel
het op sommige plekken maar net
aan lukt om te planten vanwege te
veel water, zijn er ook gebieden in
Nederland waar de grond makkelijk
vrij droog is. Als dit het geval is, zal
het zeker bij planten die aan de late
kant de grond in gaan, nuttig zijn
om een paar dagen voor het planten

het perceel al nat te maken. Voordeel daarvan is dat de planten in
een vochtige grond worden gezet en
makkelijk aansluiting vinden met
de bodem.

DROGE PLANT
Ditzelfde geldt voor de vochttoestand
van het plantgoed. Als een plant
een beetje te droog uit de bewaring
komt, kan het na planten weken
duren voordat deze weer helemaal
is volgezogen. Door een iets te droge
plant een kwartiertje in het water te
dompelen, wordt dit euvel verholpen;
dit voorkomt vertraging en achteruitgang van de vitaliteit als de plant te
droog wordt geplant.
Dat planten eigenlijk te droog zijn,
wordt meestal pas ontdekt als ze al
op het land staan en het werk moet
doorgaan. Controleer dus voordat
de planten naar het perceel gaan
of dompelen nodig is. Vaak is het
alleen nodig om de bovenste planten

van een kist te dompelen. Door dit
in de schuur al te doen wordt veel
rompslomp vermeden. Deze droge
bovenkanten zie je vaak terug in de
opkomst van de planten; dan kan je
precies zien wanneer met een nieuwe
kist begonnen is. Water geven vlak na
het planten heeft als voordeel dat de
aansluiting met de grond verbetert.
Je kan dan eigenlijk niet te veel water
geven. Vlak na het planten in één
keer veel water geven en dan er even
afblijven werkt gemiddeld het beste.

BLIJFT ALERT
Water geven is niet vanzelfsprekend. Op elke grondsoort en bij
elke plant werkt het anders. Vaak
wordt water geven als sluitpost in
de arbeid gezien. Als het even niet
hoeft, gebeurt het niet. Toch zijn er
juist in de beginperiode duidelijke
voordelen te behalen, al is het alleen
maar een betere werking van de
bodemherbiciden.
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