WETEN WAT EEN AANPLANTING
NODIG HEEFT
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Dirk Coomans, coördinator van het
Coördinatiecentrum Voorlichting en
Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB)
startte met een uiteenzetting over de
structuur en de opdrachten van het
CVBB. Behalve het begeleiden van waterkwaliteitsgroepen en het aanleggen van
een netwerk van referentiepercelen heeft
het CVBB ook de opdracht om land- en
tuinbouwers individueel te begeleiden.
Wat de referentiepercelen betreft, worden
er diverse teeltsystemen van aardbeien in
vollegrond opgevolgd. Momenteel zijn er
geen referentiepercelen voor hardfruit,
omdat er ook weinig problemen mee zijn.
Toch is de vraag gesteld naar een referentieperceel.
Tessa De Baets van pcfruit bracht extra
informatie aan over de dienstverlening
aan telers. Ieder bedrijf kan op eigen
initiatief hierom vragen. Dit houdt één of

al snel 40 tot 80 kg stikstof vrijkomt uit
mineralisatie. Fransen kwam, rekening
houdend met de afgevoerde N via de
productie, verliezen via vervluchtiging en
uitspoeling en vastlegging in de groei van
bomen en gras, uit op een behoefte van
91 kg N/ha/jaar. Het is belangrijk de
hoeveelheid organisch materiaal in de
bodem op peil te houden. Bij het toedienen van kunstmest moet je oppassen
voor het priming-effect. Een kleine stikstofgift kan het bodemleven en de mineralisatie zodanig stimuleren dat de
hoeveelheid ammonium en nitraat die
uiteindelijk vrijkomt veel hoger is dan de
initiële gift.
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Reststikstof in fruitaanplantingen

meerdere bedrijfsbezoeken in, aangevuld
met staalnames en adviezen. De waarde
van dit pakket bedraagt 350 euro, waarvan 300 euro gesubsidieerd wordt. In de
praktijk moet de teler ook de btw op de
totale factuur betalen zodat de kostprijs
bruto 71 euro bedraagt. In het pakket kan
elke analyse die leidt tot een meer beredeneerde bemesting worden opgenomen,
zowel grond-, blad- als vruchtstalen.
Verplichte stalen komen echter niet in
aanmerking. Ook niet de analyse van
vruchten met het oog op de bewaring.
Nick Fransen, die vanuit pcfruit ook
meewerkt voor het CVBB, schetste een
beeld van het stikstofleverend vermogen
van de bodem. Vooral in het zuiden van
Limburg waren in een aantal fruitaanplantingen overschrijdingen van de
nitraatresidunorm. Een vuistregel is dat
bij 2% organisch materiaal in de bodem
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De Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van de Vlaamse overheid (ADLO),
pcfruit en het CVBB tekenden samen voor
de organisatie.
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De studiedag duurzame bemesting in de fruitteelt, die begin december plaatsvond
in Hasselt, kende behoorlijk veel interesse. Bemesting heeft zodanig veel aspecten
en raakvlakken, dat je hierover altijd wel iets kan bijleren. – Patrick Dieleman
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Er wordt nog te veel blind
bijgestrooid.

Regenwormen zijn de landbouwarbeiders bij uitstek. Ze mengen organische en minerale bodembestanddelen en onderhouden de porositeit met hun gangen.
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Bodemleven
Afhankelijk van de bron zouden er per ha
4 tot 20 ton levende organismen aanwezig
zijn. Tommy D’Hose van het ILVO nam ons
mee in de boeiende wereld van onder
meer bacteriën, schimmels, aaltjes en
regenwormen. Het bodemleven vervult 3
belangrijke functies met betrekking tot
landbouw: het regelen van de nutriëntenstroom; het opbouwen en het onderhouden van een goede bodemstructuur; en
het onderdrukken en weren van ziekten
en plagen. Vers organisch materiaal
wordt door de bodemorganismen omgezet in nutriënten die bruikbaar zijn voor
de plantengroei. Dat is een samenspel
van hogere organismen zoals regenwormen en springstaarten, die het organisch
materiaal verkleinen, bacteriën en
schimmels die het organisch materiaal
rechtstreeks consumeren en allerlei
nematoden en mijten die de bacteriën en
schimmels opeten en de overmaat aan
voedingsstoffen uitscheiden. Bacteriën en
schimmels klitten bodemdeeltjes aan
elkaar, zodat de bodem luchtiger wordt.
Regenwormen zijn dan weer de landbouwarbeiders bij uitstek. Ze mengen
organische en minerale bodembestanddelen en onderhouden de porositeit met
hun gangen. Dat het bodemleven ziekten
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vermijden beperken we ons tot de mededeling dat zowel enkelvoudige als samengestelde meststoffen aan bod kwamen,
net zoals gecoate meststoffen en producten met een nitrificatieremmer. Die
blokkeren tijdelijk de omzetting van
ammonium-N naar nitraat-N, zodat de
stikstof geleidelijker vrijkomt. Over deze
laatste ontspon zich tijdens de vraagstelling een discussie, maar Missotten
reageerde dat fruittelers er in de praktijk
heel goede resultaten mee halen.
Ann Gomand van pcfruit vertelde over
haar bevindingen in een aantal bemestingsproeven bij appel en peer. Uit de
vruchtanalyses in vergelijkende proeven
tussen kalknitraat, vloeibare N en ammoniumnitraat blijkt dat kalknitraat meestal
aanleiding geeft tot hogere N-gehaltes.
Zeker wanneer men pas bemest kort voor
de bloei moet de fruitteler voor kalk
nitraat opteren. Uit de proeven met
mengmest en digestaat blijkt dat die de
stikstof trager afgeven. Bij peer moet
gecombineerd worden met een snelwerkende stikstof. Wat fosfor betreft, is er
een grote buffer aanwezig is in de bodem.
Uit bemestingsproeven blijkt dat er na
3 jaar nulbemesting nog steeds voldoende fosfor aanwezig is. Overdadige fosforbemesting is duur en heeft weinig zin. De
norm van 55 eenheden P2O5 is voldoende,
maar deze moet wel behouden blijven om
de toepasbaarheid van mengmest en
digestaat mogelijk te houden. Ook met
kalium is gematigdheid nodig. Uit een al
9 jaar lopende bemestingsproef blijkt dat
pas na 8 jaar het vruchtgewicht achteruit
begon te gaan. Op percelen met een hoge
K-reserve kan men de K-bemesting
gerust één of enkele jaren overslaan. Op
percelen met irrigatie is er een grotere
kaliumopname. Dan geeft een grote
bodemvoorraad vaak een te grote opname, met bewaarproblemen tot gevolg
door een slechte K/Ca-verhouding.
Verder brachten Geert Latet en Toon
Vanrykel van DAT/pcfruit vanuit hun
praktijkervaring zeer interessante bijdragen over bemestingsadviezen bij respectievelijk aardbeien en pit- en steenfruit.
Tom Deckers van de afdeling Teeltonderzoek van pcfruit belichtte de verschillende analysemethodes. Hij besloot dat
een combinatie van analyses van bodem
en blad de basis moet zijn voor het opvolgen van de voedingstoestand van fruitaanplantingen. De Kema-analyse moet
de bijbemesting in de periode juni-juli
meer inzichtelijk laten verlopen. Die
analysemethode wordt vandaag nog
onvoldoende gebruikt in de fruitteelt. Er
wordt volgens hem nog te veel blind bij
gestrooid. n
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heeft normaal gezien iets meer organisch
gebonden stikstof, waardoor het iets
trager zou moeten werken. In proeven op
pcfruit ondervond men vorig jaar echter
het omgekeerde. Stalmest heeft als
voordelen dat het hoge gehaltes aan
organisch materiaal bevat, een trage
stikstofbron is die relatief goedkoop is en
een constante samenstelling heeft. Bij
champignonmest of champost beperkt
het hoge fosfaatgehalte de maximaal toe
te passen hoeveelheid tot 18 ton/ha.
Voordelen zijn dat meer dan de helft van
het organisch materiaal wordt omgezet in
humus en dat het positief is voor het
bodemleven. Het heeft een constante
samenstelling. Voor 18 ton worden 32,4
eenheden N gerekend. Daardoor houdt
de fruitteler nog ruimte voor het inzetten
van kunstmest. Een nadeel is de hogere
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en plagen kan voorkomen of onderdrukken is geen fabeltje. Dit effect berust op
mechanismen zoals competitie voor
voedsel, water en ruimte, of simpelweg
doordat allerlei bodemorganismen
verwekkers van ziekten en plagen opeten.
Met een aantal teeltmaatregelen kan
men het bodemleven stimuleren en op
peil houden. Niet-kerende bodembewerking heeft als voordeel dat de bewoners
van de strooisellaag, bodemschimmels
en pendelende regenwormen behouden
blijven. Organische bemesting heeft
doorgaans een positief effect op het
bodemleven. Belangrijke aandachtspunten zijn voldoende afwisseling en ondiepe
plaatsing. Ook compost draagt bij aan het
gehalte aan organisch materiaal in de
bodem, de bodemstructuur, het bodem
leven en het ziektewerend vermogen.
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Wanneer men pas bemest kort voor de bloei moet de fruitteler voor kalknitraat opteren.

Organische bemesting
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Jef Helsen van DAT, de adviesdienst van
pcfruit, stond stil bij het beheer van het in
de bodem aanwezige organisch materiaal
en de voor- en nadelen van de diverse
types organische meststoffen. Analyses
zijn belangrijk: zowel van de bodem, om
de precieze behoefte te kennen, als van
de mest in kwestie zelf.
Voordelen van mengmest zijn het hoge
N-gehalte, de snelle werking en de
kostprijs. Nadelen zijn vooral het lage
gehalte aan organisch materiaal en de
wisselende samenstelling. Een aandachtspunt is de stuurbaarheid. De
organische stikstof moet eerst worden
omgezet via mineralisatie. Daardoor
komt niet alle toegediende stikstof vrij op
hetzelfde moment. Digestaat afkomstig
van biogasvergisting heeft dezelfde
voor- en nadelen als mengmest. Het
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kostprijs en men moet opletten voor het
zoutgehalte bij jaarlijkse toepassing.
Gft-compost is minder geschikt als
groencompost omdat het een hoger
fosforgehalte en ook een hoger zout
gehalte heeft. Dat is zeker gevaarlijk bij
mengen in het plantgat. Helsen noemde
ook nog gedroogde kippenmestkorrels en
schuimaarde en papierschuim, die beide
een goedkope bekalking zijn. Hij besloot
dat organische meststoffen best gecombineerd worden met anorganische bemesting. Uit fertigatie-analyses blijkt dat
wie organische bemesting toediende in
de zomer geen hoge giften meer hoeft te
geven.

Kunstmest
Chris Missotten van pcfruit bracht een
overzicht van voor fruitteelt geschikte
meststoffen. Om een opsomming te
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