: KOOL

POTPLANTENPROEF

Potplantenproef
bloemkool
Op 22 juni vond de potplantenproef bloemkool
plaats. In deze proef stonden de nieuwste rassen
van de zaadfirma's. Het Gilde van de Groene
Vingers heeft deze proef beoordeeld en gaf een
toelichting op haar bevindingen.
Beoordelingscriteria zijn onder andere gewasstand, oogstbaarheid, groei
en kleur. Voorwaarde om rassen in de proef mee te laten doen is dat
deze binnen twee jaar commercieel beschikbaar is voor de markt. In de
potplantenproef worden de rassen opgekweekt op acht en zes cm potten.
Deze manier van opkweek is met geschikt voor de vroege teelten. Door
de buffer in het potje groter te maken zal het plantje meer mogelijkheden
hebben om weg te groeien.

Planning
De perspectieven blijken er wel te zijn. De veredelaars steken genoeg
moeite om een divers pakket aan rassen te ontwikkelen. In de rassenvergelijking blijkt wel dat planten ook in de eigen situatie moet worden
getoetst. Grondsoort, bemesting, groeiduur, marktdoel enz. zijn van belang voor de juiste rassenkeus. In de potplantenproef zijn de rassen naast
elkaar te zien en zijn de diverse zienswijzen te beoordelen. Het vervolg is
toetsing in de eigen situatie. Dit jaar beoordeelt het 'Gilde van de Groene
Vingers' een aantal percelen met nieuwe rassen.
De puzzel om een geleidelijke bloemkoolproductie te realiseren is ingewikkeld. Daarbij zijn teeltmaatregelen als vervroegingsdoek en perceelkeuze van belang. Daarnaast bepaalt een juiste rassenkeus de resultaten
van een goede planning. De beschikbaarstelling van nog niet commerciële rassen door de veredelaars is te prijzen. Dit schept de mogelijkheid
om vroegtijdig informatie te verzamelen zodat een gedegen keuze wordt
gemaakt.
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Gilde van de
Groene Vingers
Gilde volgens wikipedia: in
een gilde werd kennis en ervaring uitgewisseld. Nieuwe
gildeleden werden opgeleid
in het vak. Na een gedegen
opleiding kon een leerling
erkend worden als vakman
met de titel gezel en uiteindelijk
de titel meester verkrijgen na het doen
van de gilde- of meesterproef.
En precies dat: 'uitwisselen van kennis en ervaring'
is het doel van het Gilde van de Groene Vingers.
Het Gilde van de Groene Vingers is een informeel
netwerk opgezet vanuit studiecluborganisatie Vollegrondsgroente.net. Het 'gilde' is en netwerk van
ervaren tuinders met autoriteit op het gebied van
teelttechnisch vakmanschap. De leden van het 'Gilde'
zien de noodzaak van het in stand houden van teelttechniek en vaktechnische kennis. Niet omdat ze het
beter weten maar juist omdat de bedrijven o.a. in de
vollegrondsgroentesector de afgelopen jaren sterk
zijn geprofessionaliseerd op het gebied van management en bedrijfsvoering. Het ondernemerschap van
de huidige generatie ondernemers is groot met veel
ambitie en een nuchter visie op de toekomst. Maar de
leden van het 'Gilde' zijn er van overtuigd dat ondernemerschap niet kan bestaan zonder vakmanschap.
Vakmanschap wordt ontwikkeld door scholing maar
zeker ook door ervaring en uitwisselen van ervaring.
De leden van het 'Gilde' ondersteunen jonge generaties in teelttechnische vraagstukken. Daarnaast zijn
de leden van het 'Gilde ook beschikbaar voor beoordeling van onderzoeken, rassenvergelijking, nieuwe
technieken enz. Leden van het Gilde van de Groene
Vingers staan voor groen verstand en groene expertise. Ze zijn altijd bereid om als klankbord te dienen.
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