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

Grond is alles
De grond is het grootste kapitaal van de
vasteplantenteler. Een oude teler zei eens: “Als jij
goed bent voor de grond, is de grond goed voor jou.”
Dit lijkt een open deur, maar als je in de winter goed
om je heen kijkt, zie je dat niet iedereen even goed op
het grootste kapitaal van de ondernemer let.
Tekst: Henk van den Berg Teelt- en
Bedrijfsadvies/Delphy
Fotografie: René Faas

Tijdens het rooien wordt omwille
van de snelheid en vlug in te vullen
orders nogal eens zwaarder materiaal ingezet als het eigenlijk te nat
is om te rooien. Bij gebrek aan tijd
blijft de vernielde grond ook nog
eens tot in het voorjaar zo liggen.
Meer aandacht voor de grond is
nodig. Niet alleen in de winter met
het rooien, maar ook erna.
De meeste telers doen de meeste
werkzaamheden met beleid. Ze
gebruiken op hun taak berekende
machines, die – zoals de ervaring

het leert – minder stuk rijden dan
te lichte machines die te veel toeren
moeten maken om de planten uit de
grond te krijgen. Te zware machines
laten vaak een beter beeld achter na
het rooien, maar zorgen voor te veel
verdichting diep in de grond. Rijden
met zachte banden helpt hier niet
tegen. Verdichting in de ondergrond
is eigenlijk niet meer te herstellen.
De grond lijdt erg veel als de gerooide bovengrond niet direct wanneer
dit mogelijk is, licht wordt losgetrokken. Op deze manier blijven er
geen plassen op het land staan en
vindt er geen verstikking plaats.

RUSTGEWASSEN
Toch zijn er nog meer aandachtspunten. Juist nu er een discussie

is over het telen van verplichte
rustgewassen, is het tijd om eens
goed over deze materie na te denken. Het is misschien lastig, maar
er kunnen ook positieve kanten
aan zitten. De meeste telers werken
al met groenbemesters, maar zien
deze teelt toch vaak een beetje als
een verloren jaar. Ook de beschikbaarheid van grond in de dichter
bevolkte streken maakt extensiever
telen lastig. Toch is de ervaring van
de groei na een groenbemester in de
meeste gevallen positief. Een gewas
van vaste planten vraagt wel het een
en ander van de grond. Over extra
land beschikken is dus belangrijk.
Land kopen om een rust- of groenbemester gewas te telen zit niet echt
in het systeem van de teler. Toch
zou dit in sommige gevallen best
rendabel kunnen zijn. Dit geldt ook
voor een beter beheer van huurgronden. Samen met de verhuurder
investeren in een goede organischestofvoorziening of samen een groenbemesterjaar financieren.

NADENKEN
De komende tijd is het de vraag of
van de toekomstige regelgeving een
positief effect kan uitgaan. Daartegenover staat dat een deel van de
nieuwe regelgeving ter discussie gesteld moet worden. Niet alleen op de
korte, maar ook op de lange termijn
geeft dat stof tot nadenken.
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