T E E LT V E R B E T E R I N G
In drukke tijden krijgt
bewaring van vaste
planten te weinig
aandacht. Te vaak blijft
iets net te lang in de
verwerkingsruimte
staan of wordt in de
koelcel niet direct op de
juiste manier afgedekt.
Veel problemen met
vitaliteit zijn te herleiden
naar fouten tijdens de
bewaring.
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Wie is verantwoordelijk voor de
kwaliteitszorg? Hoe kan een teler
ervoor zorgen dat er in de verdere
keten geen fouten gemaakt kunnen
worden? Die vragen komen op als er
iets fout is gegaan. Belangrijk is om
ervoor te zorgen dat er op het eigen
bedrijf niets fout gaat. Door goede
en duidelijk instructies te geven
wordt voorkomen dat planten met
‘een geschiedenis’ de keten in gaan.
Zelf de regels op het eigen bedrijf
goed naleven helpt als de ondernemer wil dat het personeel dat ook
doet.
De belangrijkste manier om fouten
in de bewaring en erna bij de klant
te voorkomen is uitleggen waarom
iets een probleem is. Iemand zeggen dat hij de planten niet op de
vloerverwarming mag zetten, werkt
niet als hem niet wordt uitgelegd
waarom dit niet mag. Vertel ook
iedereen dat planten die een beetje
uitdrogen, niet direct nat gemaakt
mogen worden, omdat ze dan juist
sneller gaan schimmelen. Een
kleine uitdroging veroorzaakt een
beschadiging die later ruimte biedt
aan schimmelvorming. Gespoelde
planten zijn gevoeliger voor uitdro-

Geef bewaring
aandacht
gen. Deze hebben dus speciale aandacht nodig.

A4’TJE MET BASISREGELS
Zorg dat de basisregels voor de bewaring voor iedereen die in de schuur
werkt duidelijk zijn. Een geplastificeerd A4’tje bij de spoelmachine,
bij de koelcellen en bij de ingang
van de werkruimte doet al heel veel.
Natuurlijk wel in de juiste talen.
Dezelfde instructies moeten ook
naar de afnemer. Verantwoordelijkheid voor goede bewaring stopt niet
altijd als de planten zijn afgeleverd.
Door de klant goed te informeren
wordt voorkomen dat hij het product verknoeit dat met zoveel zorg
is geleverd.
Ga er niet van uit dat na aflevering
de bewaring de verantwoordelijkheid

van de afnemer zelf is. Natuurlijk
is dit wel zo, maar als de teler zijn
afnemer helpt om geld te verdienen
aan de planten die hij krijgt geleverd,
dan komt deze graag terug. Wat kan
er misgaan als elke leverantie vergezeld gaat van een kleine gebruiksaanwijzing hoe de planten na ontvangst
behandeld moeten worden? Goed
advies kan klachten voorkomen.
Natuurlijk geldt dit ook voor de
exporteurs die de planten over de
hele wereld sturen. Te vaak wordt
een plant te vroeg besteld en blijft
dan een paar maanden in de dichte
doos zitten. Door bij de levering een
A4’tje te doen met het advies om de
doos direct open te maken en koel
te bewaren, kan zomaar een flink
deel van de klachten worden voorkomen.
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