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

Sterk gewas
door selectie
Selectie moet een van de pijlers worden om minder
gewasbescherming te gebruiken. Tevens zorgt
selectie ervoor dat de gewassen die we telen ook
inderdaad de gewassen blijven die we voor ogen
hebben. Selectie op groeikracht lijkt een logisch
gegeven, maar wordt voor de meeste gewassen
nog te weinig toegepast. Selectie op soortechtheid
beperkt zich veelal tot dwalingen eruit halen.
Doordat veel gewassen regelmatig muteren is dit
echter onvoldoende.
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De term ‘negatieve selectie’ wordt
vaak verkeerd begrepen. Dit impliceert namelijk dat je de slechte planten selecteert om mee door te gaan.
In de praktijk gebeurt dit wel, als
alleen de overschotten uit de handel als plantgoed worden gebruikt.
Uiterst negatief dus. Eigenlijk betekent negatieve selectie dat de slechte planten worden verwijderd, zodat
deze niet vermeerderd kunnen worden. Op zich is dus negatieve selectie positiever dan niets doen.

gebeurt het dat juist een dwaling of
mutant de sterke groeier is, waardoor het probleem dus alleen groter
wordt.
Bij zwakke gewassen zal deze selectie elke paar jaar moeten plaatsvinden. Steeds als de selectiepartij
groot genoeg wordt om de handel

in te gaan, moet er al een nieuwe
selectie klaarstaan. Eigenlijk kost dit
alleen aandacht en geen planten. De
originele partij wordt helemaal leeg
verkocht en de selectiepartij wordt
alleen gebruikt voor uitbreiding. Bij
mutatie is vaak de negatieve selectie voldoende. Als echt elk jaar alle
afwijkers worden verwijderd, kan
een partij niet degenereren. Bij een
mutatiegevoelig gewas, zoals Astilbe, is dit een blijvende bezigheid.

VOORDELEN
Sterke planten hebben niet alleen
het voordeel dat er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. Ze
groeien ook eerder dicht en zullen
dus minder aandacht nodig hebben
bij de onkruidbestrijding. Als de
planten eerder dicht staan, hebben
ze minder last van hete periodes
in het voorjaar. Ook kan de bemesting eerder worden aangepast aan
ondergrondse groei dan aan groei
van bovengronds gewas. De tijd dat
de ondergrondse plant kan groeien
wordt dus langer.

POSITIEVE SELECTIE
Echte positieve selectie is dat de
sterkste en best groeiende planten
uit de partij worden geselecteerd en
alleen deze planten voor plantgoed
worden gebruikt. Zeker bij matig
groeiende gewassen kan dit op een
vrij korte periode van een paar
seizoenen een veel sterker groeiende partij opleveren. Let wel op
dat dit niet inhoudt dat je zomaar
tijdens het plantgoed klaarmaken
de grootste planten selecteert om te
vermeerderen. Op het veld moet al
een selectie plaatsvinden. Te vaak
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