Bijpratenoverbemesting(2)

Waarombemesting?
Wepratenverderbijoverbemestingen
weloverhetwaarom.Aandeordekomendeelementendieeenplantnodig
heeftvooreengoedegroei.Elkvan
dezeelementenisineenbepaaldemate
indegrondaanwezig.Problemenkunnenerkomenwanneerdegrondniet
aandebehoeftevandeplantenkanvoldoen.Diekansisvooralbijkunstmatige
substratengroot.Metbemestingtrachtenwedeplantendattegeven,watze
nodighebben.

Elklevendwezenheeftvoedingnodig. De
plant heeft nodig:zuurstof, koolzuurgas,
water enverder de voedingselementen.
Deze laatste kunnen we onderscheiden
inverschillende groepen.Eénervanisde
groep van de hoofdvoedingselementen
(die in bedtrekkelijk grote hoeveelheden
nodig zijn). Hiertoe behoren stikstof (N),
fosfaat(P),zwavel(S),kali(K),kalk (Ca)en
magnesium (Mg). Verder zijn er zes
spoorelementen, waarvan de planten
slechts eenkleine hoeveelheid („spoortjes") nodig hebben,te weten ijzer(Fe),
mangaan (Mn), koper (Cu),zink (Zn),borium (B) en molybdeen (Mo). Tussen
haakjes staan deindechemie gebruikte
symbolen.

Hoeveelheden
Als hetombemesting opnormale grond
gaat hebbenweaandeze 12 elementen
voldoende. Dit wil niet zeggen dat niet
meer elementen door de plant worden
opgenomen of niet noodzakelijk zouden
zijn voor degroei. Chloride (Cl), natrium
(Na)enkiezel (Si)kunnen als voorbeeld
dienen vanelementen dieopzijn minst
nuttigzijn,maarvermoedelijk zelfsnoodzakelijkvoor eengoedegroeivanbepaaldeplanten.Dezeelementen enookzwavel komen inzulke hoeveelheden bij ons
indenatuur voordatwezemeestal maar
vergeten enookkunnenvergeten zonder
inmoeilijkhedentekomen.
De chemie kent ongeveer 100 elementen. Demeeste komen indegrond voor
enwordendusopgenomendoordeplant.
Dehoeveelhedenzijnechter somszogering datzezelfs metde meest moderne
technische hulpmiddelen niet of nauwelijks zijn aantetonen. Door verontreiniging van o.a. industrieën heeft echter
somsophopingplaats.
Opditmoment heeft uernogniet meete
maken, maar inhetonderzoek ismenal
bezig metkwik encadmium. Deze behoTuinderij 19(1979)— nr. 11(29mei)

ren tot de zogenaamde zware metalen
die vanwege degezondheid niet invoedingsmiddelen aanwezig zouden moeten
zijn.Ookdezeelementenwordendoorde
plantuitdegrond opgenomen. Zolanger
maar nietteveelvanindegrondzitener
dus nietteveel wordt opgenomen, isdit
toelaatbaar. Menis bezig normen opte
stellen waaraan groenten moeten voldoen. Als maximaal toelaatbaar voor
kwik wordt als voorlopige richtlijn wel
0,05 dpm (delen per miljoen) genoemd.
Dit wil zeggen dat in 1ton produkt niet
meer dan 50mgkwik zoumogen zitten.
Volgens het voorlopig onderzoek met
kasslakunnenwe aandezeeisgemakkelijkvoldoen.

Waarombemesten?
Wekerenterugtotdevraagwaarombemesten. Deplant wilde 12voedingselementen opnemen en dan graag zonder
veel moeite. De elementen zijn in de
grondwelaanwezig,maardeconcentratie aan goed beschikbare voedingsstoffenzaldoorgaanstelaagzijn. Omtezorgendatdeplant gemakkelijk elementen
kan opnemen verhogen wij de concentratie aan voedingselementen in de
grondenditkanviabemesting.
Om nu te weten hoeveel we moeten
mesten
moeten
we
de bemestingstoestand vandegrond kennen.
Hiertoe makenwegebruik van grondonderzoek. Daarover een volgende keer
meer.
Aandehandvanhetgrondonderzoek zullenvooral stikstof,fosfaat enkali moeten
wordenaangevuld.Omdat dezeelementen degrootste aandacht vragen zijn de
N+P+K-meststoffen ontwikkeld.Viadeze
mengmeststoffen kunnen ineenmaalde
belangrijkste voedingselementen wordenbijgemest.Inenkelevandeze mengmeststoffenzitmagnesium,zodat bij gebruik hiervan ookdit element op niveau
blijft. Kalk (calcium) vormt eenwat bijzonder element. Kalk wordt normaal
gegeven in de vorm van koolzure kalk.
Ook indegrond komenwekoolzure kalk
tegen, soms zichtbaar in de vorm van
schelpdeeltjes.
Inkasgrond hebbenwegraag eenkleine
reserve aan koolzure kalk (ten minste
0,2%). Deze reserve kan ervoor zorgen
datookinhetbodemvochtwatcalciumis
opgelost. Opdit ogenblik wordt calcium
in het bodemvocht nog niet geanalyseerd, maar hierin gaat verandering komen.In hetbodemvocht komen calcium,
magnesium en kalium als positief geladen deeltjes voor, dezogenaamde katio-

nen. Mengeeft de lading aan met +of
++voor één- resp. tweewaardige kationen. We mogen verwachten dat vooral
de verhouding tussen de drie kationen
Ca++, Mg++en K+erg belangrijk zal blijken.

Spoorelementen
Bijhetgrondonderzoek wordt doorgaans
weinig aandacht aande spoorelementen
besteed. Dit heeft twee oorzaken: inde
eerste plaats komt (kwam) gebrek aan
spoorelementen weinig voor en in de
tweede plaatsstuit debepalingvan sommige elementen optechnische moeilijkheden,metanderewoorden debepaling
is niet gemakkelijk uit te voeren of kan
wel maar kost veel geld.
Vandezesspoorelementen zijn ertwee,
ijzer en mangaan, waaraan nogal eens
gebrekis.Deoorzaakligtdanaaneen(te)
hoge pHvande grond envaak ookeen
slechte structuur.
Boriumgebrekkomtafentoevoor, vooral
opzandgrond,bijgebruikvanschoonwater (ook bronwater), vaak na bekalken.
Hetgebruikvanveenoftuinturf werkthet
gebrek nogindehand.Aanhet element
boriumzalindetoekomst meer aandacht
moetenwordenbesteed.
Zink-enkopergebrek zijn onder glas volledig onbekend. Molybdeengebrek kennen we alleen bij sla en tomaat bijopkweek op veen en uiteraard ook bij
bloemkool (klemhart), indien geen ofonvoldoende molybdeen aandepotgrondis
toegevoegd.
Totvoorkort kondenwevolstaan metde
opmerkingdatgebrek aanspoorelementen zelden voorkwam.Nuechter deteelt
op veenbalen, steenwol, voedingsoplossing endergelijk opgang maakt, kunnen
alle genoemde gebreksverschijnselen
gemakkelijkoptreden,wanneer erfouten
bij de dosering worden gemaakt. Ook
zienwedathetgebruik vanstalmest afneemt, hetgebruik vangezuiverd water
toeneemt endatkan ertoebijdragendat
ookbijdeteelt ingrond meer symptomen
van gebrek aan spoorelementen zijn te
verwachten.
Tot slot dit:letten we vroeger vooral op
een tekort, we zullen ook waakzaam
moeten zijn voor een overmaat. Twee
jaargeledenwerd inWateringen eengevalvanzinkovermaatbijanjersgeconstateerdineenkaswaar verzinkte regenleidingenwaren schoongemaakt.
Mangaanovermaat, na stomen en bij
lagepHkennenweookallanger.
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