Bijpratenoverbemesting(1)

GEENHOKUSPOKUS
Minofmeerregelmatigzultuindekomendenummersvanonsbladworden
bijgepraatover:bemesting.Wijgeloven,datweeengrootaantallezershiermeeeenplezierdoen.Immers,inhet
gehelecomplexvanteeltmaatregelen
wordtdoorvelendebemestingalsde
moeilijksteervaren.Datishetuiteraard
niet,want,strooi10kgNPK-meststof
12+10+18perareendemeestegewassenkunnengoedgroeien.Datzehet
nietaltijddoen,ligtaanandereomstandigheden.B.v.gebrekaaneenspoorelement,eenteveelaanchlorideenz.
Datdehiergenoemdewerkwijzeook
nietaltijdeconomischverantwoordis,
iseenanderekwestie.Maar,omopde
zakenterugtekomen,omallemogelijkealofnietstorendeeffectentekennen,datisnietzoeenvoudigendaaris
ookenigescheikundigekennisvoornodig.Vandaar:bijpratenoverbemesting.

Hetligt dus indebedoeling,om in dekomende maanden de kennis omtrent de
bemestingwat optevijzelen en mogelijk
hierendaarwatonbegripwegtewerken.
Laten we beginnen met u in kennis te
brengen met desamensteller:dr. ir. J.P.
N. L Roorda van Eijsinga. Zij die hem al
kennen weten, datu zich niet door titels
en een lange naam behoeft te laten afschrikken. De schrijver is in dienst van
het Instituut voor de Bodemvruchtbaarheidte Haren in Groningen,maar brengt
hetgrootstedeelvanzijntijddoormetbémestingsonderzoek op het proefstation
teNaaldwijk. Hij begonzijn loopbaan aan
deproeftuin te Venlo. Erstaan veel (wetenschappelijke) publikaties op zijn
naam, maarwellicht schreef hij toch nog
wat teweinig voor u als praktische tuinder. Daar gaat nu in ieder geval wat aan
gebeuren, mede op verzoek van de bedrijfsvoorlichters, die bij hun werk ook
dikwijls te maken hebben met de vraag
naar meer kennis. We laten nu dan de
heer Roordaaanhetwoord.

„Jeziethetniet"
£nJ«elejaren getedenzat ikmet een tuinder tussen zijn komkommergewas. De
tuinder verteldedat hij zijn grond had laten onderzoeken en het advies had gekregen 5 kg 12+10+18 per are bij te
mesten. De tuinder bestelde een aantal
zakken en begon te strooien. Op 1 1 / 2
kapnawasdekunstmestopendaar werd
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dusnietbijgemest.Detuinder daagde mij
uit, deze 11/2 kapaan te wijzen. Ik ben
niet opgestaan, want ik kende het
antwoord:de 11/ 2 kapwaren niet terug
tekennen.Nudevraag:heeft die tuinder
voor nietsgemest? Datkan,maar hetbehoeft helemaal niet zo te zijn. Om dit te
begrijpen twee dingen. In de eerste
plaats iseenproduktieverschil van enkeleprocentenaan een gewas niet te zien,
dat begint meestal pas bij 10%. Een
tweede, het verband tussen bemesting
en opbrengst vertoont een kurve, een
kromme lijn. Datzietuinbijgaande figuur
waar de resultaten van een bemestingsproef metslazijnweergegeven.
De proef werd jaren geleden uitgevoerd
opeenzandgrond te Breda. Er werd bemest met verschillende hoeveelheden
kalkammonsalpeter(KAS).
Zoalsuuit defiguur kunt aflezen, is zonder bemesting de produktie laag. De
grondwasdusarm,hetgeenopeenzandgrondna flink spoelen niet zovreemdis.
Werd 2 1 / 2 kg KAS gegeven, dan is de
produktie goed en die wordt nauwelijks
meer verbeterd door 5kgte strooien. Bij
deze hoeveelheid lag de hoogste opbrengst.Gevenwenógmeer,dangaatde
produktieweer —langzaam— achteruit.
In dit voorbeeld kon alle sla worden
gesneden en geveild voor 21 kg. Alleen
deslavandeveldjeswaar nietswerdgemest moest apart worden geveild. Dit
voorbeeld betrof sla; bij langdurende

Opbrengstenvansla,geteeldopzandgrond
enbijgemestmetverschillendehoeveelhedenKAS.
Bijeengiftvan5kgligtdehoogsteopbrengst.Veelmindergeefteensterknadelig
effectenbijveelméérneemthetkropgewichtmaarlangzaamaf
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teeltenligtdezaakingewikkelder doordat
wordt bijgemest, maar is inprincipe hetzelfde.
Kerenweterugnaarde komkommertuinder die het advies kreeg 5 kg mengmeststof bij te mesten. De gehalten in
zijn grond lagen iets beneden het gewensteniveau.Washetgehalte aanvoedingsstoffen echt laag geweest, dan had
hij het advies gehad van ten minste 10
kg.Alshij indatgevaldebemesting weggelaten had, dan had hij dit zeker wel
kunnenzien.
Conclusie: In een normale situatie, bij
een goed bemeste grond zal het wel of
nietuitvoeren van het bemestingsadvies
niet direct aan het gewas zichtbaar worden. Nuwe deverklaring en achtergrond
kennen, is deze conclusie niet vreemd
meer.
Nogweleenopmerking endat betreft het
water geven. Het watergeven heeft veel
invloed.Wehebbendatalgezienaanhet
voorbeeld vande sla:na flink uitspoelen
wél eenreactieopde bemesting. Ook bij
langdurendeteeltgeldtdatbijdroogtelen
dereactieopdebemesting gering is.Een
„natte" tuinder zal bij een te lage bemestingstoestand eerder effect zien dan
een„droge" tuinder.
J. P.N.L.RoordavanEysinga
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