Bijpratenoverbemesting(7)

Bemestingmetkali
Wehebbenaioverstikstofals
hetmeestbelangrijkevoedingselementgesproken.Na
stikstofmoetkalials voedingselementvan betekenis
wordengenoemd.Devraag
wordtwelgesteldofkaliwel
zobelangrijkis. Voorwe
antwoordgevenopdeze
vraageigenlijkeersteenanderevraag:Overwelkgewas
pratenwe?Hebbenwehet
oversla, dankunnenwestellendatkalidaarvoornietzo
belangrijk is. Hebbenwehet
overtomaat,daniskaliwél
vanveelbetekenis.Voorslais
eengehaltevan 1 mmolK(=1
meaqK)per11^volume-extract in debouwvoorruim
voldoende:voortomaathoudenweliever2à 2 1/ 2 mmol
Kaan.
Er zijnnogalwat mensendiedeN/K verhouding belangrijk vinden. Een N:
K t O-verhoudingvan 1: 2 isdejuiste verhouding, zowordt dan gesteld. De redenatie dat stikstof het gewas slap maakt
en kali voor het evenwicht zorgt, gaat in
zijnalgemeenheidzekerniet op.Wehebbenditaleenseerder benadrukt.
Bij grondonderzoek via de 1 : 2 volumeextractiemethode noemen we voor tomaat eenstikstofgehalte van ongeveer 5
mmol N optimaal naast een kaligehalte
van 2 1 / 2 mmol K per 1 extract. De
N/K-verhouding omgerekend naar die
v a n N : K , O i s d a n 1 : 3 1 / 2 . Dezeisuiteraard nog hoger in kali dan de soms geroemde 1:2verhouding.

we een geval meegemaakt van kaligebrekineenkasteelt. Datwas ineenkomkommergewas van een tuinder die gewend was veel stalmest te geven. Nadat
hij enkelejarengeenstalmest hadgegeven, tradkaligebrekop.
De tuinder had nagelaten in plaats van
stalmest een kalimeststof toe te dienen.
Stalmest bevat, naast andere voedingselementen, relatief veel kali. Bij gebruik
van stalmest zal doorgaans een kalibe-
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Neusrotkan indirectmedewordenveroorzaaktdooreen teveelaan kali.Teveelkali
remtnamelijkde opnamevancalciumen bij
calciumgebrektreedtneusrotop
Linkseen gezondtomatenblad;rechtsbladerenmetkaligebrek.Er isnietveelkansdat
uditbeeld in de praktijkooittezienkrijgt

mesting niet of slechts in geringe mate
nodigzijn.

Teveelkali
Door het gebruik van stalmest, N + P+
K-meststoffen, eventueel enkelvoudige
kalimeststoffen, is het kaligehalte in de
meeste kassen hoog, naar onze mening
vaak té hoog. Vrijwel alle glasteelten
groeien uitstekend bij een kaligehalte
rond 1 mmol Kper liter extract. Tomaat
groeit het beste bij 1 1 / 2 mmol K, maar
dan letten we niet op de kwaliteit. Om
goedgekleurdetomatenteoogsten moet
het kaligehalte rond 2 1 / 2 mmol liggen.
Omdatwebewust of onbewust elk risico
van eentekort willen vermijden, mikken
we op een zeer ruime bemestingstoestand en zo komt er van de
geschetste kennis niet zo heel veel
terecht. De meeste kassen hebben een
kaliniveauvanrond2mmol, inplaats van
d e l mmolK.Opzichiseenwathoogkaligehalte nietzoerg, ware het niet dat andereelementendanmindergoedworden
opgenomen. Dezeonderlinge tegenwerking — antagonisme genoemd — is een
bekend verschijnsel in de bodemkunde,
waarmeewijgoedrekening moeten houden. Kalikomtinhetbodemvochtvoor als
het éénwaardige kali-ion (K+). Eénwaardige ionen worden gemakkelijker opgenomendandetweewaardige, endat zijn
vooral Ca++ en Mg++. Te veel kali remt
dus de opname van magnesium en calcium; zo ontstaan vaak magnesiumgebrek en calciumgebrek. Dit laatste uit
zich onder andere in neusrot. Om deze
problemen te voorkomen is het raadzaam het kaligehalte niet boven 1 à 1,5
mmol Kper 1extract te laten uitkomen,
we houden uiteraard dan geen rekening
meteentomatenteelt.
Dr.ir.J .P.IM. L.Roordavan Eysinga

Vrijwelnooit gebrekaankali
Wat doet nu kali voor de groei van planten?Hetiseennoodzakelijk element voor
degroei. Krijgtdeplant teweinig kalidan
is de groei geremd. Is er een ernstig tekort,dan isdegroei sterk geremd en zullenzichsymptomenvankaligebrek in het
bladvertonen. Over de symptomen kunnen we kort zijn, omdat ze in kassen in
feite niet voorkomen. Het beeldvan kaligebrek inde bladeren uit zich door chlorotische verkleuringen, gedeeltelijk tussendenerven maarvooral langsdebladrand(randjesziek).Maaréénkeer hebben
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