Bewaarcoach
Neem eens computerles
Wat is beter, handmatig ventileren of met een computer? “Als ik met de hand
ventileer, heb ik nooit last van een storing”, zei een teler onlangs nog tegen me. Het
storingsprobleem waar deze teler het over heeft zit ‘m vooral in het vooraf instellen
van de computer. Veel bewaarders hebben daar moeite mee, zeker in de eerste
weken van bewaring, waarbij je met veel factoren rekening moet houden.
Wondheling, verschillende knoltemperaturen bij het inschuren, condensvorming,
grote verschillen in dag- en nachttemperatuur, luchtvochtigheid en later ook de
terugkoeling van het product.
Nu hoeft met de hand ventileren beslist niet slechter te gaan dan met de computer
ventileren. Als je maar weet waar je mee bezig bent. Zo wist de teler die met de hand
ventileert me precies te vertellen, hoeveel grammen water er op dat moment in de
buitenlucht zaten. En ook wist hij, dat wanneer hij met een lagere
buitenluchttemperatuur ventileerde dan binnen, hij zijn product aan het drogen was.
Ik trof diezelfde week ook een teler mét bewaarcomputer. Hij wist absoluut niet hoe
het ding werkte, waarop ik hem vroeg waarom hij hem dan gekocht had? Het
antwoord kwam neer op de opmerking: ik dacht dat het eenvoudiger was dan het is.
Oftewel je drukt op de knop en klaar is Kees. Maar ook met een computer werkt dat
niet zo. Ik heb de betreffende teler een computerles van onze vertegenwoordiger
aangeboden en na twee uur studie wist hij van de hoed en de rand. Kijk, als je
eenmaal exact weet hoe de computer werkt is het wel makkelijker, nauwkeuriger en
bespaar je een stuk controletijd. Nu de teler de computer kent, kan hij na enkele
instellingen op elk gewenst moment met de ideale luchttemperatuur voor de
wondheling ventileren. Of de dagtemperatuur nu 25 graden Celsius is en die in de
nacht 10 graden Celsius, met de juiste computerinstelling hoef je je daar geen
zorgen over te maken. Met de hand wel, want dan moet je zelf voortdurend meten en
de ventilatie bijstellen. Voor de teler die nu zijn computer kende, ging een wereld
open. “Ik wist niet wat ik zag”, was zijn reactie na één dag ventilatie door de
computer. Het product was veel egaler en sneller gedroogd dan in alle jaren
‘handwerk’.
Wat ik met dit voorbeeld wil aantonen, is dat heel veel telers niet optimaal
gebruikmaken van de technieken die ze in huis hebben. ‘Het is te ingewikkeld’ en
‘het kost teveel tijd om het te leren’ zijn veelgehoorde tegenargumenten. De ervaring
leert echter, dat je met een goede instructie al na een paar uur oefenen meer uit de
computer haalt dan ooit tevoren. Daar hoeft u niet mee te wachten totdat het
september of oktober is. Oefen bijvoorbeeld in juni of juli al een paar keer. Dan weet
je ook gelijk of alle apparatuur goed werkt en voorkom je veelal een hoop van de
gevreesde storingen op het moment van bewaren.
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