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

Nog twee weken en
dan begint de officiële
rooitijd van vaste
planten. 1 november
wordt al sinds jaar en
dag als veilige start van
de rooitijd gezien. Toch
is er wel een vraagteken
te zetten bij deze ‘veilige
datum’.
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Een veilige datum is het als je zonder terughoudendheid alle gewone
handelingen kunt uitvoeren. Deze
veilige datum is echter pas bereikt
op 1 december. Dan zijn de meeste
planten goed in rust en zijn ze ook
zonder speciale behandeling goed te
bewaren. Ook is het verstandig pas
vanaf 1 december van deze planten
plantgoed te bewaren. De oogstdatum verlaten van 1 november naar 1
december is praktisch niet haalbaar,
maar wees er wel van bewust dat
de planten die in november gerooid
zijn niet de vitaliteit hebben van de
later gerooide planten.

PLANNEN
Probeer ervoor te zorgen dat er bij
voorkeur tot 1 december vooral
planten worden gerooid die direct
kunnen worden afgeleverd en
planten waar geen plantgoed van
bewaard hoeft te blijven. Ook is het
verstandig om planten waarbij het
vooral om volume gaat pas later te
rooien. De ondergrondse groei kan
in november nog gerust 15 tot 20%
aan volume zijn. Dit kan zomaar
30% meer planten betekenen die op

Rooitijd in
aantocht
1 december wel in de eerste maat
vallen en op 1 november niet. Voorkom vooral bij de vroege rooidatum
(voor december) uitdroging. Dat is
de grootste oorzaak van verrotting
in latere bewaring. De vroeg gerooide planten zijn, naast gevoeliger
in de bewaring omdat ze nog niet
goed in rust zijn, ook nog eens
gevoeliger voor uitdroging. Naast
verdrogen is er ook het gevaar van
verstikken. Zeker als het tijdens de
rooiperiode vrij nat is, wordt er vaak
als het even kan meer op voorraad
gerooid. Eigenlijk is dit juist dan
niet mogelijk. Tijdens nat weer moeten de planten direct van het land
geschoond en eventueel gespoeld
worden, om schoon de bewaring in
te gaan. Uit praktisch oogpunt is
dit voorraadrooien wel te begrijpen,

maar het vergt wel extra aandacht
en capaciteit in de schuur. Vaak is
het beter om toch even te wachten
met rooien tot er weer ruimte is bij
de verwerking.

OVERDENKEN
Hierboven staan allemaal dingen
die niet goed gaan als er niet van te
voren over is nagedacht. Eigenlijk
moet er een plan B bestaan voor
als het gaat regenen. Als de rooivolgorde niet aan de hand van de
bovenstaande criteria van tevoren
is vastgesteld, gaat dit in de hectiek
van de rooitijd zeker niet lukken.
Eigenlijk moet bij het maken van
een plantschema al aan verwerking
en bewaring worden gedacht. Voorbereiden is dus ook hier weer het
halve werk.
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