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

Planten op potten en
moederplanten voor de
stekkerij overwinteren
vaak in een onverwarmde
kas. In de meeste
gevallen gaat het er niet
om de planten in de
winter te laten groeien,
maar om ze op een goede
manier de winter te laten
overleven. Het klimaat
in de koude kas is echter
in veel gevallen een
probleem.

Overwinteren in koude kas
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Als er helemaal geen gewas op de
planten staat, is overwinteren eigenlijk het gemakkelijkst. Als er wel
gewas staat, wordt het lastiger. Te
veel beschermen geeft ongewenste
groei. In de winter gegroeid gewas
gaat het in het voorjaar niet redden.
Als de planten wel iets aan de groei
moeten blijven, gelden er weer andere spelregels. Vocht regelen in een
koude kas is een moeilijke en soms
onmogelijke opgave.

ZON EN VORST
Als er alleen afgestorven planten
in de kas staan, kan de kas zo koud
mogelijk. Dus de ramen aan beide
zijden open. Met klimaat voor een
gewas hebben we hier niets te maken. Belangrijk is wel om de zon uit
de kas te houden als het erg vriest.
Door de zonnewarmte ontdooit de

plant steeds iets en bevriest in de
nacht weer. Alleen tijdens strenge
vorst met veel zon is de planten
afdekken met acryldoek nuttig.
Dit moet er dan als de vorst over is
direct weer af. Staat er gewas op de
planten, dan is het belangrijk dat
het vocht in de kas enigszins wordt
afgelucht om te veel schimmelvorming in het gewas te voorkomen.
Dit gaat het beste als er iets activiteit in de kas is. Bij een licht verschil
tussen binnen- en buitentemperatuur wordt het meeste vocht afgevoerd. Dit kan worden bereikt door
alleen met de luwe zijde te luchten.
De temperatuur loopt dan iets op,
terwijl de ramen voldoende open
staan om het vocht af te luchten.
Het klimaat in de kas blijft dan
actief.
Als de planten aan de groei moeten
blijven, moet er alleen aan de luwe
zijde met een kier worden gelucht.

Op die manier zorgt de zon ervoor
dat de temperatuur oploopt en zorgt
de condensatie tegen het glas voor
de grootste afvoer van vocht. Dit
vocht wordt veroorzaakt door de
planten die nog steeds verdampen.

BEETJE LUCHT
Een vaste stelregel bij de kasteelt is
dat er altijd of gestookt, of gelucht
moet worden. Omdat in de koude
kas niet wordt gestookt, moet hier
dus altijd minimaal een beetje lucht
aan de luwe zijde staan. De planten
verwennen door de tempratuur zo
hoog mogelijk te laten oplopen bij
zon, zorgt in het voorjaar voor zwakke planten. Tot half februari is er in
de meeste gevallen geen groei nodig.
De periode in de kas is echt overwinteren. Als de planten de winter
gezond overleven, is het goed. Als
duidelijk is welk type plant in de kas
staat, is een keuze voor een goede
regeling vrij makkelijk te maken.
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