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Veel ondernemers kijken angstig naar de bemesting

Bemesting: belangrijk onderdeel van de teelt
Veel ondernemers vinden de bemesting een
moeilijk onderdeel van hun bedrijfsvoering.
Daarom baseren veel tuinders zich blindelings
op het bemestingadvies of op de adviezen van
hun teeltbegeleider. Het is niet erg als een teler
zich laat adviseren, maar een goede
ondernemer moet zelf wel de hoofdlijnen
kennen en deze in de gaten houden. Daarom
start “Onder glas” in dit nummer met een
serie artikelen over bemesting. De artikelen
worden geschreven door Yara Benelux en door
Blgg-Naaldwijk.
Een plant moet de voeding krijgen, die u wilt geven.

TEKST EN BEELD: DICK VAN VLIET, YARA BENELUX
Als er in de glastuinbouw over bemesting
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