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

Het planten van vaste
planten in de winter
is – als aan een aantal
voorwaarden wordt
voldaan – geen enkel
probleem. Vroeg planten
kan voor sommige
gewassen voordelig
zijn, omdat hiermee
de bewaring van het
plantgoed wordt verkort.
Tevens hebben sommige
gewassen lang nodig om
een wortel te maken.

Tekst: Henk van den Berg,
teelt- en bedrijfsadviseur
Fotografie: René Faas

Wanneer in de winter al wordt
geplant, kan de plant al starten
met wortelen voordat deze gaat
uitlopen. Het is dan echter wel
belangrijk dat de randvoorwaarden
kloppen. Deze voorwaarden gaan in
de eerste plaats over de gesteldheid
van de grond en in de tweede plaats
om de kwaliteit van het plantwerk.
Nog meer dan in het voorjaar moeten de omstandigheden om te planten goed zijn. De grond mag zeker
niet te nat zijn. Planten in een te
natte grond is altijd verkeerd. De
structuur van grond wordt dan
onherstelbaar beschadigd en de
planten zullen al voordat deze
kunnen gaan groeien dusdanig zijn
beschadigd dat dit nooit meer een
goede oogst kan worden. Op zware
gronden is dit dus niet mogelijk.
Als de grond wel goed is, vraagt het
planten nog steeds wel de nodige
aandacht. Het is belangrijk dat de

Planten in de winter
planten echt op de juiste diepte
worden geplant. Te diep planten
geeft een slechte start in het voorjaar, omdat de grond dan te lang
koud blijft. Juist in het voorjaar
warmt de bovenlaag van de grond
veel sneller op dan de diepere lagen. Te ondiep planten geeft een
risico op schade als het nog echt
gaat vriezen. De meeste schade
door vorst wordt niet veroorzaakt
door de temperatuur, maar door
het uitdrogen van de plant. De
plantdiepte moet dus zorgvuldig
worden aangehouden. Hoe zorgvuldiger de planten worden aangedrukt, hoe ondieper er geplant kan
worden. Door de grond goed rondom de planten aan te drukken,
wordt voorkomen dat de grond
door opvriezen te los wordt en
uitdroogt. Als dit gebeurt, krijgen
de planten pas last van een vorstperiode. Hoe beter de grond wordt

aangedrukt en hoe ondieper er
geplant kan worden, hoe beter de
weggroei in het voorjaar zal zijn.

ONKRUIDBESTRIJDING
Door vroeger te planten zijn er meer
mogelijkheden voor een goede behandeling met bodemherbiciden.
Veel van deze middelen kunnen het
beste vroeg en onder koude omstandigheden worden toegepast. De
beste manier om een bodemherbicide toe te passen is op een vochtige
gesloten grond. Het is ook belangrijk dat de grond redelijk vlak ligt.
Als er veel bobbels zijn, wordt het
oppervlakte van de grond vergroot
en hierdoor de concentratie per
vierkante centimeter bovengrond
verkleind, waardoor de werking
minder kan worden. De dosering
dan verhogen zorgt juist weer voor
te veel werkzame stof per hectare
en ook meer kans op schade.

11 februari 2022

11 februari 2022

045 Teeltverbetring 112.indd 45

11 februari 2022

45

03-02-2022 14:17

