DEBEMESTINGVANBIÖEMISTERIJGEWASSEN

:Algemeen
Debemestingvaneenbloementeeltgewas isevenalsvanelk anderland-of
tuinbouwgewas-afhankelijkvandebestaandebemestingstoestand inde grond.
Voor.de bepaling,vandevoorraadbemesting isdaarom eenvolledigbasisonderzoek-noodzakelijk.Het-centrumAalsmeerricht zich-opdebepaiingsmethodieken
vanNaaldwijk.Dienovereenkomstig maakt,menookgebruik,van.deadviesbasis,
dieNaaldwijkdaarbijverstrekt.Overigensworden,dezenormenindebloementeeltmet.een.grote soepelheid,gehanteerdmet uitzonderingvandiem.b.t.
keukenzout-engioeirestgehalte,waaraanwelnauwkeurig.de'handwordt.gehouden..Voorafkandusreeds.wordengeconstateerd,.datde bemestingsadvisering
i n d e bloementeelt goeddeels.opempirische basisberust.
Rozen
:.'-'••',
Deroosvraagt eengoeddoorlatende grondmet eendiepe grondwaterstand.
Voorhetoverigekomt iedere grondsoortvoordezeteelt inaanmerking.De-'bodemvan.eenrozekasdientvaneendrainagesysteem te zijnvoorzien.
De gronddientvoorhet plantendrie stekendieptewórdenomgespit..
Vopr:-de.handhavingofverbeteringvande structuurwordtvèry-ölgèns1,5tó.t
?-W^göeciverteerde'stalmestmet.defraisondergewerkt.Ishet'qrgahlsché'-'
stpfgëHalteyan.degrond.lagerdan 10'%,danishet'wenselijk'.'dateer'bbv'eö"dien"tur'fmolmdoordebovengrónd wordt gefraJLsd(8'tot 10'balenper lÖO-rir).
De.zgn.tuinturf (doorgevroren zwartveen)lijktvoordit.doeleveheehs'zéér
ge.S.cïiikt..Omhet grondoppervlak,tegen structuurbéderfvanwege,hétwatergeven
tebehoedenwordthet afgedektmet eenlaaghaaldénbosgrohdófsomsook,wèl
veenaarde.
Afhankelijk vanhetbasisonderzoek (volledig).^kantegelijk"met;.de.stalmest4à5kg superfosfaat,worden.uitgestrooid.
'C
Ongeveer4''wekennaheiplantenwordt 2à3kg.zwavelzureammoniak;~ôfv
kalkairanonsalpetergegevenomde zetlingenbetertelatenaanslaan.Daarde
roos'tamelijk zoutgevoelig is,moetmenbij'de.bemestingvooralhet zouteijfergoedinhet ooghouden.',
"Gedurendehet-zomerseizoenwordt,twee„ofdriekeeroverbemest.Dit
kanhetbeste geschieden aahdehandvan,eenbijmestonderzóek (gloëï^est,
stikstofenkali),waarbijmenzichwederomhoudt aandedoorNaaldwijk
aangegevenrichtlijnen.'
indiendeproduktie inhetnajaareh/ofde.wintervalt,ishet zääkde
'bemestingstoestahd'ookdanoppeiltehouden.Daarentegendientmenvlak
vooreenrustperiode zuinigte zijnmetmeststof,aangezien.dekarïsop
smeul (Botrytis cinerea.)dooreenteweinig groeiendgewasaanmerkelijk,
wordtvergroot.
Nahet invoerenvanberegeningsinstallaties isgeblekendatdevoedingscijfers indegrondveel snellerdaalden.Hetbelangvaneenregelmatigbijmestonderzóekwordt daardoornogmeerbenadrukt.
•'Een'rozeteeltkanvele jarenduren,-'gemiddeld8 à9jaar.Het isgebruikelijk'r--ookweer'uithet oogpuntvan struct'uürinstandhouding-elk ?
"jasr'öfomhet andere jaardé-stalmestgift (1à 1,5m stalmestper 100m )
te1herhalen.Deze-stalmest wordt dangegevendirect'naeenrustperiode,als
de:plantenzijningesnóeid.Thanskande stalmestnietwordenondergewerkt..
Omammoniakbeschadigihg van hetbladtevoorkomen"dientmendestalmestop.
eendonkeredagbinnentebrengenenvervolgens goedmetwater "inte spoelen".Omhet risiconogmeerteverkleinenkande stalmestvoorafmetturfmólm irideverhouding 1"s-1wordenvermengd."Eenanderemethode isdéuit"gelégdestalmestaftedekkenmet eenlaag-turfmolm,waarna-flinkmetwater
wordtihgespoëld.
•

Mangaangebrek komtopdegrondenmethogepHvrijveelvoor.Déze ziekte
laat zich echter gemakkelijk genezendoor eenbladbespuitingmeteen0,5$-op;
lossingvanMn-suifaat.
-'•••'
•'•'•"'•''•••'
• Eenveel ernstiger-kwaalbijverscheidene rassen'ishet'ijzergebrek.De
indirecte'oorzaakismeestal eentehogepHvah'de bodem alsgevolgvan een
grotekàArijkdom (zgn."lime-iridüced chlorosis").Vroegerbeperkten zichde
bestrijdingsmaatregelentothetgebruikvanzuurreagerendemeststoffen,(b.y.
'zwavelzure.ammoniak)ë n h e t onderwerkenvan'zurematerialeninde"grond.:(turfraopny yéënaarde).Thanskanmenhet ijzergebrek"effectief'bestrijdendoorbe'méàtingmetijzercheiateh.Eencomplicatie dieM è r b i j optreedt,."i's,.-dateen
ijzèrchelaatbemestingbijde.roos een zeerkwaadaardige vorarVanmangaangebrek opwekt.Daarom'luidt thanshetpraktijkadvies ingevalvanij'Éérte&ortbij
rozen:40gram Chel y$0 Feperm^ uitstrooienendaarna goed inspoelen gecombineerdmeteenregelmatige bladbespuitingmet0,5%mangaansulfaat.i-V::..'-..-..1
Freësiar^^"•"•

' ..x--v-.-.

,De.me^ststafbehoefte is.afhankelijk'vandesoort.Zeneemt'toe in.de'volgerdeïSuper/Zaaigeel,Réfracta alba'(wordtnietveelmeer geteeld), KnolFreesia.,yoo'r:degeschiktheidvan'de grond wordthet'hümusgéhaltë bepalend
geacht:demaximaal toelaatbare grenzen zijnvoor.Super,Zaaigeel,Réfracta
alba.énKnol-Freesiaresp..10,20,25.en'j>0.'$.Overigenskan.'Freesia'op''zand-,
veen- of zavelgrondworden geteeld-.
' ..•.',v
Dezelfdevolgorde geldt eveneensvoordestikstófbehoefte dèr4'.soorten;
bijdé bemestingwordt resp.'50,75,75en100 fovan'hetNaaldwijkse N-grênscijfer nagestreefd.
'.-.'..,.
Aan.Super.,wordt matig kali.gegeven,aanKnol-Freesianormaal'.Bij!dé
fosfaatbemestihghoudt'meh'zich aanhet.gewonevoorschrift.Super en'Zaaigeel
zijn zeer zoutge.vpe.lig-degtóeirestmoet hierbij zeer iaag : worden gehouden
(ongeveerdehelftvanhet aangegeven'grenscijfer).
...Indepraktijkwordt aan Super'T'HK stalmestper100.m 'gegeven'',.aan
Zaaigeel 1,5m en''aanKnol-Freesia 1,5-2 xnr. Destalmestgift dient zóvpoeg
mogelijk te.gebeuren.Voorafmoetdegrond twee steken diepwordenomgespit.
'/'Enigé:'.tijdna'het;plantenwordt ongeveer2,5kg'kalksalpéter'jper 100m
gegeven...Ditgebeurt.'echterpas,'wanneerhetblad"'ë.èfi.gelige.'tirit'gaat aànhemen als"gevolgvah eeriTichtëN-armoede (3-8wekennahet,planten).'
..Mendient-namelijk,vooraltevermijden,datdegroeï'vandeFreesiain.
de periodebuiten'.al.tewelig wórdt..Dit'zou andersmoeilijkhedenopleveren,
wanneer'het glas,oyer'.het gewas,..wórdtgebracht. '_..".•/".'.''.'.''^l".. " ,.,>:-.'"
..Tegen,detijd.datde.Freesia.'onder'het''glas'komt,wordt"meestai,.ïhog..een
;
kleine''gift'A.'&.F.6-1'8-28(2'3kg per1Ö0 m2) verstrekt..;
^_.;'•-j y?*";.'.
Anjers"

"-.%.. ' . '..

.,-.'.•:,.-:. .........

~:c:Voor eengoede groei.vandevanjer..is.het^yanbelang, dat;het.organische
stofgehalte..'van..de.grondnietaltelaag.is. Ligtditcijferb.v.;benedende
S'$>;-&an•is'heti-aanteradenëeriflinke s,talraestbe.mesting;,^e;geven'éïi'bovendien,^turifmoliff:doorde20:cm-bovenlaagheent®;werken;!,(b#y.,5balen,gerj00
m?}üT.Overigens..'komt elke soort grondvogrde-tee2fe::yan^-^njers;in;"a^^erking,
vooropgesteldrdathet^profielinorde is..:(goede,do.orlatejndheid.x.r-ni;^t:te
-hoge;grondwaterstand,minstens,60em-jrwy.). .--. ;.;i„...-.-»ii-vio••-.••./•• -vc—•;*•(..;-'••••/!."•'•Deoanjerbehoort...:tötdezeer.meststofbehoeftige;;.gewassen.;.-In,het lichte
jaargetijdewordenproduktieenkwaliteit zeer gunstig.beïnvloed:doorhoge
stikstofgiften..-Inhetdonkere-jaargetijde:;envlak,daarvppr.diepat-men,-evenwel zeer zuinigmetdestikstofbemestingomtespringen. In.deze periode
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,moetvde.groei-vande:anjernamelijk;zoveel.mogelijkwordenafgeremd,.,daar,
vanwegehetiichttekort zeergemakkelijk'eenveelteslapgewaskan.'ontstaan.Hetisbeterdeplantendanrelatiefvanmeerkalitevoorzien.'
Behalveindevolle grondwordt de,anjerookveelintablettenge-,
teeld,diti.v.m.bepaaldevoordelen,diedezemethodem.b.t.deziektebe.strijdingheeft,.zoalsdemogelijkheidvangoedontsmetten enz*Alsopvul.materiaalvoorde-.tablettenwordtvaakveenaarde.uitde.omgeving gebruikt
..ofsomsookeenmengselvan75.$vee-naardeen2§ %klei.Dezeveenaarde
heeftniet-zeldenindrogende eigenschappenmet allegevarenvandienvoor.
eenslechtewaterhuishouding tijdensdeteelt.Inzulkegevallenkan,men
dit:risicotendele^opheffen.door;de.veenaardemetturfmolmtevermengen
(b.v.5.balenper100,m?).. ...
Als.voorraadbemesting geeftmenin.depraktijktenallentijde22,5 ra stalmest-per 100m^,meestal,gecombineerd.,,met kà5kgsuperfos...faat(opzuregronden.thomasslakkenmeel)..• .
.,.-..;. Hoewelmenaanneemt,,dat-de anjerniet,pH-*gevaelig.is,zalmenih.het...
algemeennaar...een,pH;jstreven,,die:tussen6,5,en,.,7,2in.ligt,.
. .,,.,;.
.-.-.-;•-•Kortna.hetplanten:geeftmen3u-à-^.kg.kalkammonsalpeterofkalksaï-.-.
peteromde;grpeien-de,bewpr^eiing,•te,siirajuïeren.:...,,.;....
:•..-..•:,
zeer,pverylpedig,.wat.er,gegeven..Dekans.op'.•
;-Inde;zofflermaandenwordt!-,
uitsppelingsver.liezen.is-daardoorzeer,grooi.vporal,b i j d e teelt'optabletten.Omdezeredenenookvanwegehetreedsvermelde feit,datdeanjer
zéérveelvoedingvraagt,,dientergedurende•,;ditseizoendegrootste aandachtaandegeregelde overbemestingteworden,beleed.-..Dgze.overbemesting
•••"-gesehiedt-"verreweghet-ef-f-ee-ti-e-fst-aan-dehand-van^het-zgn,-abonnee-^bij-.
mestônderzoek,datbijdè -aïijëps 'öM-'de6~'8wekendient;plaatstevinden.
"Gezegdkan'wordendatmenbij^ditbemestingsadvdes;ingevalvan'de.stik-:'.
stofbemestingindezomerzich'insteltppeenietshogerN4-nive.au''dandoor
Naaldwijkwordtvoorgeschreven,terwijl,menvoorts!naarN 5K-verhouding
van1 Ï.1streeft.VandaardaterindeizomerrelatiefmeerNdanKwordt
gegeven,temeerdàarermetdestalmest^reeds"'grote'hoeveelhedenKinde
grondzijngekomen.Inverband'hiermedekandemengmeststofASP16-812voordezomerbemestingvananjers zeergeschikt wordengeacht.Ihafhankelijkheid uiteraardvandeanalyse-uitslagwordtperkeer3à5:kg
vandezemeststof gegeven.Tegenhet eindvandezomerbeperktmendeNgiftenenzalmeneerderASP.9+10+25ofzelfsASF6+18+28aanwenden.
Zoalsgezegd"dient meninhetnajaarenindewintervrijwel geen;
stikstoftegeven.Veelbehoefteaanbemesting,iseroverigensnietin
dezeperiode,enerzijdsvanwegedegeringemeststofonttrekking uitde
gronddoordeplantalsgevolgvandetragegroei (lagekastemp.nl.:
ca.10°C)enanderzijdsdoordegeringekansopuitspoelingsverliezen,
"aangezienermaar zeerweinigwordtgegoten.
•-Met"deoverbemestingkaneind februari -'beginmaart.wordengestart,
wanneer'delichtintensiteitdusweertoeneemt.:Vooralde'stikstöftöestähd
'inde'gronddientdantijdigop'peiltë:wordengebracht,daar.deversnelde
'groei-weerhogere eisen'aande stikstofvoorz-ieninggaat stellen'.. .
Tussenteélten (violier,winter-Lathyrus',winterbloeiende leeuwenbek,
Euphorbiafulgens)•••••.-••
Bijdezegewassen,geldt.in"hei.algemeen,datmenvoorzichtigmoet
:zijnmet.de stikstofbemesting',aangeziendetëeltduurmaarbetrekkelijk';
kort.is. Indienhethumusgehaltevoldoendehoog is.,:wordtmeestal.géén
...stalmestgegeven maar,alleenvaneenmen'gméststpfb.v.NPK12-.10-18.

Uit,proevenmetEuphorbia fulgens isgebleken, dateenvroege bloei veel sterker wordt beïnvloed door dewatergift enige maanden voor hettijdstip v a nbloei
te verminderendandoor dewijze v a nbemesting.
Potplanten (Cyclamen, Gloxinia, Cineraria enz.)

'

'Voor'een"goede^ontwikkeling^van een potplant geldt -evenals voordiev a n
elk ander gewas - dat'hetgroeimedlum steeds'in optimale conditie moet'verkeren.Hetisovenwèi duidelijk, datinditverband hetrelatief geringe 'grondvolume (gemiddeld;0,4'- 1 liter)bepaalde eisen stelt'aan de bereiding ende
bemesting v a ndè potgrond.
•
f'J''
'De samenstellingv a n'depotgrond dient gericht te zijn'öp het verkrijgen
v a n eenzo.gunstig mogelijke structuur..Bijzondere-nadruk moet hierbij gelegd
worden opdé aanwezigheid v a neengunstige vochthoudehdhéid-haast een gunstige
luchthuishóüding.Hétdoormengen v a n organisch materiaal (turfmolm, tuinturf,
bladgrond, West-eindermolm)heeft primair ten doel ; deze eigenschappente Vérbeteren.E e ngoede maatstaf;voor de structuur v a neenpotgrond is de'verhouding,invqlume-percenten tussen vaste';stof,vocht ëh lucht. ïh de volgende
tabel staan een aantal structuurgegëvehs behorende bijeenserie klei-turfmolmmengselsmet systematisch gevarieerde mehgverhoudingen alsmede behorende
bijhet.zgn.AaTsmeérsVmengsel. (Potgróndproef 1959Proefstationvoorde
BloemisterijteAalsmeer; bepalingen verricht doorhet ï'.Bi té Groningen).
Tabel 1.:'Enige strüctuurgégëvens behorende bij-•
een..kleiturfmölmmengselserie
':en'Aalsmeers-mengsel.
r >'•••"•»" '•' •

-Samenstelling
in vol . delen
'KleiTurfmolm
6 ;';•-

Q':-.

"'5 - '•' 1;:- '
'4
:"2
3 '

•

•2'

1
0 ;

:

v o l .'

Vol.gew.•dr.,gr.;n.'

'"%*>&

91,0 '7;

: 66,8. .
.;!71,2V

85,9

77,9

4

81,6

"'44,4:

86,2

52,V

','.;:6 :,

94,0
•;82,3

Beschikb.vocht.
•;;:.r-• tussen...
pF 1,0 -.4,2;
. 'r-,'..,". 2 2 ^

•••:55,6

, 10,8
41,0

:Ih':VOl, $ : b i j pF 1,0
Lucht
-.Vaste, Vocht
stof

'";3^,5'\.. . ':

;

28,8

.;22,1.

55,2

••"'• 18,4

62,7 -

,,..13,8:,,,

7 > 3 ,, .

48,0;';• .;;.•

25,7

42>0 .-24,8

.33,2

41,7 . ,

6

39,6

;,,.;;;; ' 3 4 , 7

•-•.•..-•••:,••.26-,5,/,,-.-

75,6 .;' ;'

y
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Aalsmeersmengsel-

•-Por.

:

48,5

22,7

.53,2-

.24,7

67,6

:

14,0

9,6

76,6

•6,0

79,2'

17,7 \

65,8

•-•DekleiwaseenuiterwaardekleiuitdeBetuwemet 44$ afslibbaar.Uit de
tabel-Valtduidelijk op te;maken,datverhogingvanhet.gehalte aanturfmolm
een'Structuurverbeteringvanhetmengselteweegbrengt..Het-poriënvolumewordt
groterevenalshet gehalte aan;beschikbaarvocht
-tussenpF 1,0-.en.4,2.;Verder
blijkthetvochtvolumeooktoetenemenenhet luchtvolume aftenemen -althansbijeenpF-van 1,0. (EenpFvan 1,0wordtvoordenormale,omstandigheden
ineenpotgrond representatiever geacht daneenpPvan 2,0). "''
-,;j
Qua structuurkanhetAalsmeersemengsel.als zeergunstig aangemerktworden.Dedoorsnee-samenstelling'vandezepraktijk-potgrond.iss 4delenWesteindermolm*.2delen^bladaarde,2delenverteerde/.'stalmest'ên ijs deel scherp'zand.
Behalve een"goede
structuurdient"depotgrond'vanzelfsprekendovereen
;
goedevoedingstoëstand'tebeschikken.Voor debemesting zijndevolgendefactorenvanoverwegend belang: aardvande potgrond, specifieke voedingseisen

;

14,8
16,5

van-'de-betreffendepotplant,-teeltduurvooralmet:hetoogop..denoodzaakvan
overbemestingentenslotteookdeteeltwijze',dieuiteraardvanbedrijftot
bedrijfkanverschillen.Zozalhetvoordebemestingverschiluitmakenofmen
meteen"lichte"potgrondmetveelorganischestofdanwelmeteen"zware"potgrondmét.,veelklei-te-doenheeft.Eenbehoeftiggewas(b.v.Cyclamen)zalvoorts
meerbemestingverlangendaneengewasmetgeringerevoedingseisen (b.v.Gloxinia).,.Wanneerdeteeltduurlangis(b.v.bijCyclamen)moetvooreenjuisteoverbemestingwordenzorggedragen.Opeenbedrijf,waarmengeneigdisomveelwater
tegevenenalspoedigafteschermen,'kanmeerbemestingwordengegeven.
Sommigepotplantensoorten (Gloxinia,'Primula-,obconica,.-Cineraria-enz.)•.ondervindengauwlastvanijzerchlorose..DeindirecteoorzaakiseentehogepH.
Dezegebreksziektekanzeerafdoendeworden"voorkomendoor"bijdepotgrondberèidirigervoorzorg'tedragen,datdepHvandepotgrondbenedeneenbepaalde
grenskomt(b.v.maximaal6,3)•EenpH-verlaging.kanmenbijeenpotgrondbewerkstelligendoorhet'doormehgenvanzuurreagerendematerialen(turfmolm,
tuinturf,bladgrond enz..).Curatiefkanin'gevalvanijzergebrekwordeningegrependoortoedieningvanijzëreheïaàt(50ccl'yah-£^-oplossing'Chel3J5C-Fe
perpot),
'.'.'".
.
Bepalendvoor.depotgróndbereidihgeni.h.b.voorde''basisbèmestingë;ijn
hetkeukenzout-enhetgloeirestgehalte.Hoewelerpotplantenzijn.(b.v.'.Cyclamen),dietamelijkzoutresistentzijn,bewandeltmendeveiligV.wegwanneer
.menzichstrikthoudtaandenormen,diedoor..Naaldwijkvoordeze"waardenzijn
opgesteld.
.','.."
../Eentehoog"zoutgehaltevandegrondhoöpkanmenverlagendoorerzoutarmebestanddelenbijtevoegen,zoalsturfmolmof'bladgrond..
Hetistrouwensaltijd„noodzakelijkvan'de'klaargemaaktegrondhoöpvoor
het,..gebruik'een,basismonster'::te,..'latennemen.Men'kandan..controlerenofde
chemischesamenstelling'van,.de'.'potgrondweljuistis.'."
..,
Dezevoorzorg'isvooral'vanBelang,wanneermenveelstalmestinde'potgrondverwerkt (b.v.zoalsbijhetAalsmeersemengsel).Stalmestenspeciaal
inversetoestandkanhetzoutgehaltevandepotgrondflinkverhogen.Raadzaamisdaaromouderottestalmesttegebruiken.Verderwordtdoorde-stal**••
mestgiftrelatiefveelmeerkalidan.directopneembarestikstoftoegevoegd.
Hetmonsterkantevens.aangevenhoeveelstikstofmoetworden,bijgegevenom.
eenmeer'harmonischeN-K-verhouding.teverkrijgen.Bij.hetAalsmeersemeng-,
selb.v..wordtmeestalnog-g-.tot \ kgkalkammonsalpe.teralsmede1totl^.kg
superfosfaatperm3gegeven.
'.'Bij.'potplantennieteenwatlangere"teeltduuris,zoalseerderopgemerkt,
overbemestingnoodzakelijk..Wanneerstalmestindepotgrond,aanwezig,is,dan
heeftereennaïever
ingvan'stikstofplaats.Op'potgrond.zonderstalmest"zal
menmeteenstikstofbehoeftiggewasalsCyclamendan.ookeerderstikstofgebreksverschijnselen (geligblad)zienoptredendanópeenpotgrondzonder
stalmest,althansindienmen.deoverbemestingnalaat.Depraktijk'voorziet
indeoverbemestingdoordegrond.'vandebakken,waarindepottenin'dezó-'
merzijningekuild,,tebemesten,meestalmet'méhgmeststqffen(zgn.kuilgróndbemesting).Dezemethode'heeftechterookweerhaarbezwaren,aangezien'de
potwanddevoedingselementenniet'altijdinvoldoendematedoorlaat.Mét"het
oogopdevoedinginhet'lateregröei'stadiumwordtb.v.opDuitsebedrijveh
vaakgebruikgemaaktvanhoorn-enbeendermeel,diebeidevantevoren'door
depotgrondworden'vermengd(b.v.vanbemestingbijCyclamenin'Friesdorf:''.
4kghoornmeel,3kgbeendermeel,2kgpatentkali).
Dezeorganischemeststoffenzijnindepotplantenteelt inNederlandvrijwelonbekend.InDuitslandwordtdeoverbemestingookvaakgegevenindevorm
vanopgelostemengmeststoffen,diewekelijksmetbehulpvan-eëhmestverdünner
(b.v.Gewa)wordenverstrekt.Deconcentratievandeoplossingvarieertvan
2 - 4 o/oo.
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'.-"•••Ophetogenblik-kentmeninNederland'alnaarhetgelangdestreekverschillendemengsels.'Omerenkelevantenoemen:
';-;
-...hetAaismeersemengsel (zieboven)

.......

i!

Het'tentse-'mengsel-'"-:4delenkleigraszodengrondy"1deel'stalmest,1deel.
•'• •

.•'••::••.•...•.•••"bladgrónd

:.•-:•;

hetVeluwse,mengsel, ;2.delenklei-f3delenbladgrónd.+1deel.stalmest,-f-',
:,.,.. 1deelscherpzand
., ....,,..*
;

het'Westlaiidsë'mengsel;j5delen-tuingrond+ 1deelverteerdemest.

. ,;.,I)ezestreekmengselszijnsamengestelduitbestanddelen,,welkeindebetreffendestreek,metdegeringstemoej/tetekrijgen,zijn.IndeloopderJaren
heeftmendeteeltwijzegeheelaanhet-streekmengselaangepast.
•Hetisevenwelduidelijk,,.dat.,hetbestaanvandezestreekmengselsde.be.mest;ingsadviseringvanpotplantennogmeercompliceert.Beter.warehetindien
erinNederlandeenpotgrond,met een.vastesamenstellingbestond.De"Ein-.
heitserde"inDuitslandmoetalszulkeenpogingnaaruniformeringvandepotgrondgezienworden.Dezepotgrondwerdontworpen.doorprof.Fr'ühstorferen
bestaatvoor50vol..$,uitklei,;.uit de ondergrondgedolvenenvoor50vol. %
-uitbolster.De.pHis:doortoevoeging-metdolomietmergel(-2 -5kg)gebracht,
;roppH-water5,0-5^5.-:
DebemestingvoordeP-Erde(verspeengrond)isalsvolgt:200gramNals
za,250,gram.J^O^alssupen^00gramK^Oalszk,totaal3kgmeststoffenper
m-5.VoordeT-Erde(potgrond):dedubbelehoeveelheid.AandeP-Erdeis-rode.
tichelsteenslagtoegevoegd,om.dezevandeT.-Erdeteonderscheiden,
..;,DeEinheitserdewordt.op.Nederlandsebedrijven'nietgebruikt.
Tenslotteisvermeldenswaard,,dat,.op.sommige.Duitsebedrijvenookwordt
..geëxperimenteerdmetdeteelt,van,potplantenopveen(b.v,bolsterveen),als"
zuiver0substraat. ,-•..'.'.*'•
.............
Seringen

'.

;.;,-'.Dit.iseentweejarigebui
tenteelt,waarbij..men..erinheteerstejaar
naay,streeft,devegatatievegroeizoveelmogelijktestimuleren.Hiertoe
wordengrotehoeveelhedenstikstof.aangewend.Indeloopvanhettweedejaar
moetvoorhetgewashetgeneratievestadiumaanbreken«Deuitlopersmogen.;
daarominhettweede.,jaarniettelangen.tedunworden.Dittrachtmeno.a.
te;bereikendopruiterr,st:zuinigmetNomtespringeninhettweedejaar...Uit.
praktischeervaringblijkt,dathetvolkomenweglatenvanNinhettweede
jaar/goed.mogelijkis.:
.DeSeringenakkers,inAalsmeer,wordeniederetweejaar,opgehoogdmet .
baggeri.v.nuklinkenhet.afvoerenvan-grondmet,destruiken.DepHvan:
dezegronden.isdaarornmeestal,hoog:7 -•••.7->5.. Hierdoorbestaat,het.,gevaar.
..voor....bet _optreden.-:van•mangaangebrek*Mn-gebreksverschijnselenin-.
Seringenbladbeschadigenhetbladmoe.s,.onherstelbaar,zodatbespui
ting,met,,,,
eenoplossingvanMnSO^lF/^geen:remedieis.IndiendepHhoger.dan..7is,...•••dan-moet.deNgegeven.wordenalszwavelzureammoniak.Tevensverdienthet.
aanbeveling-deakkersoptehogenmetzureveenaardei.p.v...bagger.,.Beide.
maatregelenveroorzaken:eendalingvandepH.vandegrond,hetgeen,eenin-...
directebestrijdingvanmangaangebrekbetekent.....

1),Géschrevendoor:ir..H.-.3*Wezenberg,
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Hortensia
-De.teelt.van_Hortensia'sindevollegrondbuiten.komt.inAalsmeerveel.vuldigvoor..Devoedingwordt,hierpasbelangrijk,wanneer.deplanteninhet
voorjaarin-,de.kasgetrokkenworden.Naasteengoedebloem,wenstmenroyaal
blad.De.Hortensiaris-,ookdankbaarvoor.eenN-voedingviahetblad.Bladbespuitingen.met.-£/£-ureumoplossinggeveneenzeergoedebladkleur.
(Indiendeoorzaak,vandegelebladkleurijzergebrekis-ditkomt.zeer
.veelvoor,.-,vormteendoseringvan50cc-£%Chelj5j50Feeenafdoendebestrijding.A.B.).•...,.- ..-•'.-•.Bijverschillende-Hortensia-variëteiten(b.v.Holstein)-kan.debloemkleur
beïnvloed
-wondendooraluminium..-Men-verkrij,gteenblauwebloemkleuralsde
plant,.instaatisAlopte.nemen.BijafwezigheidvanAlontstaat..een,..rose. •
kleur.Tussendetweeuiterstenzijntalvankleurnuancesmogelijk,,diemeestalmiskleurengenoemdwordenendeplantminderwaardigmaken.
DepHvandegrondbeïnvloeddeAl-voedingvooreenbelangrijkdeel.
BijeenlagepH(4,5-5)blijftAlmobielenkandusdoordeplantopgenomenworden.:ToevoegingenvanextraAl-zoutenverhogendekansvoorhetontstaanvaneendiep:'blauwebloemkleur.BijeenhogerepH(6,5)wordthet
mëeste:Aliridebodemvastgelegdenisdusvoordeplantonopneembaar.Een
hogepHbevordertdushetontstaanvaneengoederosebloemkleur.Voorhet
telen'vanroseHortensia'sverdienthetookaanbevelingdégrondtebëkalken
alsnahetonderzoek'blijkt,datdepH'niethooggenoegis.
-.:...
Azalea
DevoornaamstesubstratenbijdeAzaleateelt
Ondersubstraatwordthierverstaanhetgroei'medium'-wa-arop'deAzaleawordtgekweekt;'Indepraktijkspreektmen;-meestalvan"grond".
Indepraktijk-blijkenvoor'difr'doél'verscheidenematerialente:worden
aangewend.ZogebruiktmeninBelgië'somsbok-ëikebladgrondofeénmerïgàel
vansparregrondeneikebosgrond.In-verrewegdemeestegevallenwordtech-•
terdenaaldëngroridtoegepast.Hieronderverstaatmenhetbosstrobisël,'dat
menopdebodemvandennenbossen (Pinussylvestris)'aantreft.
MenkanopIfetogenblikstellen,datdenaaldëngroridletterlijken
figuurlijkdebasisvormtvandeAzaleacultuur.
Uitproevenisgebleken,datbepaaldeveenachtigematerialenuitde
oostelijkehoogveengebieden,zoals "tuinturf"enturfmolmzich-als'substraatookgoedlenenvoordeAzaleateelt.
Allegenoemdematerialenwaarvansommigemetzeerverschillendehérkomsthebbenechtereenbelangrijkeeigenschapmetelkaargemeen,namelijk
datzetamelijkzuurreageren.Ditkomtovereenmethet'Jfeit>dat:"Azalea,
zoals'alleEricaceeën'eenzuurminnendgewasis.
';;-'
DeAzaleasteltvoortszeerhogeeisenaandestructuur'vanhet'sub-straatinhetbijzonderaandedoorluchtingvandegrond.Compactematerialenofdie,welketijdensdeteeltspoedig"inelkaarzakken"zijnniet
geschikt.Wate.rstagnatie:gepaardgaandemeteenluchttekortisvoordeAzaleawortelsuitdenboze.
Naaldëhgrond'
ZoalsgezégdisnaaldengrondhetmeestgebruiktesubstraatbijdeAzaleateelt.Sommigenstellenprijsopdeaanwezigheidvanzoveelmogelijkmos
in'dezenaaldengrond*Belgischekwekersdaarentegenhebben'liefstmaarzo
1)Geschrevendoorir.H.J.Wezenberg.

.-'••"•'
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weinig mogelijk mosinhun grond. Anderen stellen de wenselijkheid vanveel...;
of weinig mos afhankelijk vandeouderdom van het gewas-inhet zeer jonge
•stadium weinig mos -naarmate hét gewas ouder wordt meer mos. Deze gehele kwestie van het-mos dient zonder twijfel teruggebracht tewordenopdehoge wàterhoüdendheid van het mos; höë-'meermos des te-groter het waterhoudend vermogen
Van dé naaldëngrond. Indien men-het watergëVen afstemtophet waterhoudend
vermogen van-de-naiäldengrorid,moet het echter mogelijk zijn een goed gewaste
kweken bij uiteenlopende mosgehalteri 1 vandenaaldëngrond.
De naaldëngrondiszeer-goed doorlatend-; terwijl het vergeleken met andere
materialen betrekkelijk weinig water vasthoudt. Het isdaarom weleens noodzakelijkomophete zomerdagen meerdere malen per dagtegieten.Naaldëngrond bevat van nature'eennietteverwaarlozen voorraad aan voedingsstoffen. Ter'illustratie worden hieronderdeanalysecijfers van twee haaldengrohdmonstevè weergegeven:'
Org.

CaCOJ ..pH

••-'ßtof"'.

Nldgr. I 6 0••'

0,1

Nldgr, II. 70..'

'0,1

.NaCl Gloei- . Nw. Pw- Kw;- IVfe rMn. Fe Al
•a z,
az. az az
'r-. ;; rest.
(
4,6 36- 0,21 ".1 8 •25 - "40 200 '':.15 4' 10
iM 27. ";o,jp\
15" 20 200 62 4,2 6,0
•

t

é

,:-rVoorsen nadere aanduiding vandebetekenis der vermelde,;analysegrootheden wordt verwezen.naarhe.tNaaldwijkse analyseformulier..,.,.
Het organische-stofgehalte varieert van6Ö-70 %°,depHvan 4,2 -4,6;
het gloeirestgehalte iszeer laag, hetgeen zeer gunstig is.Het direct be-,:,
schikbare stikstofcijfer isrelatief hoog, fosfor enkali en magnesium eveneens.
.-,..
Deze betrekkelijke voedselrijk'äöm zalrlatër"bij'de'besprekingvan de bemesting een wezenlijk kenmerk voor naaldëngrond blijkentezijn.
Bij het stekken,wordt een mengsel van naaldëngrond met ca. ij-zaagsel-.gebruikt, bij het vers.penengezeefde,naaldëngrond..
De bedden buiten worden gevuld met naaldëngrond.Deondergrond van deze
bedden moet uiteraard goed doorlatend,zijn.Dedikte..vandeze laag is.meestal
ca.15cm.Voor een 1-jarige cultuur zou echter reeds kunnen worden.volstaan
met een laag van 10-Ijj.cm. .
. -,
De vraag kan worden gesteldofhet re,s$antvandenaaldëngrondinde
bedden het jaar daarop opnieuw kan worden gebruikt.In1961^-werd door-Drs.
ScholtenenP . v . d . Zwaard hieroverophet.ProefstationteAalsmeer een onderzoek yerricht. Vergeleken,werden: 1. oude grond onbehandeld,;.2, behandeld,met
Trapex (l50ccper m 2 -verdund tot 10.l) J>..Vapam; 4. Zine.b;5« gestoomdj....
6. verse grond.;
...,*,,"
...Verse grond kwam.verreweg als debeste uit de-bus, vervolgensdemet,,..
Trapex behandelde grond.
.^
•• ,.,..
De conclusie hieruit isdus, dat men bij de Azaleateelt in-het algemeen
beter van;verse.naaldëngrond uit kan gaan. ....,.,, .:,,
"Tuinturf"•"•'... .V.,'.;.,.'.
•'...•,"'
"•;
'••:,••,'>'•'•
Aangezien in dë'nietalteVerre toekomst rekening móet'wórden gehouden'
met een teruggang indeaanvoer van naaldëngrond, dient tijdig naar een'ge-'
lijkwaardig vervangingsmiddel worden uitgekeken. Het blijkt dat "tuinturf"
als zodanig zeer goede perspectieven biedt.
'."-^-'-..-*•'..:
.,Zowel turfstrooieel als "tuinturf"isafkomstig uitdeoostelijke hoogw
veengebieden^ T.urfstrooisel-echterwordt:gewonnen,uitdeopéén na bovenste...
laag yan.het ye.enprofiel,d ezgn...bolster..Dit is-'jong, zeer weinig verteerdmosveen, dat vrijwel geheel uit veenmossen bestaat.Dekleur van turfstrooisel
is zoals men weet, lichtbruin.
'.' .
-v:'
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"Tulnturf"eehterkonrtruiteennógdiepergelegenlaag,hetzgn.zwartveen:.;T)ïtïsoua,sterkvergaan-mosveen,hoofdzakelijksamengestelduit;Vé'enmos:sénV';me'tdaarnaast-echter"hetvezeiigewollegrasenhöutresten.Vooralvanwegedeeigenschap,datzwartveennaindroginggeenwatermeeropneemt,was
het'uîtsluitendgeschiktvoorde'aanmaakvan'stöokturf.
Menheeftthansevenwelontdekt,dathetzwartveendoorhettelaten
dööryriè'zéfr'dezë'ongunstigeeigenschapverliest.'-Ditdoodgevrorenzwartveen
"noemt"-'men"ttiihtürf".Deze'heefteeri-dohkerTDÄine.kleur'"en'ismooirulen
'iets:vézelïgferv:ciahturfétrooiselvanwegedé;'aahwëzigh'ël'dvanlok(wollegras).
Devoorraadzwartveen-degrondstofvoor"tuinturf"-inons'landis
voorlopignogruimschootstoereikend]zekanwordengeschatopenigetientallenmiljoenm?."Tuinturf"heefteenbuitengewoongunstigestructuur;...bij!,
eenpFvan1,5.isdeverhoudingvastedeeltjes .1water.:lucirtnogaltijdomstreeks10.;55.*-,35..Hetgevaarvoor:luchtarmoedeisbij:"tuinturf"dusgering.Vanwegehet,grotewaterhoudendvermogen'.en.degeringeredoorlatendheid
zal"tuinturf"-minder,vaakbehoevente.wordenbegotendannaaldengrond..
"Tuinturf"iszoutarmenbevatnietveelvoedingsstoffen,hetgeenuit.'
devolgendeanalysekanblijken.
....

.Org.. CaC03.pH -NaCl Gloei- Nw/ Pw Mg .Mn Fe Ä1'..Kw
stof
rest.
az. az. az. az
0,0 4,3 '35 0,25 ' •' 9

"Tuinturf" 91

2 -200. .J :•"5

V

5:

."Tuinturf"isdusveel
yoedselarmerdannaaldengrond.Bij.deteeltop
:
"tuinturf"'komt-het.erdusopaan.devoed.ingstoestandinde-gronddoor.een.,
juiste-^beraeiSt-ingoppeiltebrengenen-tehouden..•
..
'••
Ofdeovergebleven"tuinturf"hetvolgendejaaropnieuwgebruiktkan
:worden,.-isnog.niet
:onderzocht.Aangezien"tuinturf"quastructuurveelstabieler-.;isdannaaldengrond,ishetzeker.-nietonwaarschijnlijk,,da;üL;,he:kant.woord.cop:;deze,-vraagpositiefzalluiden.-.Resumerendkanalvastworden.gezegd,
dat-"tuinturf"ziehuitstekendleentvoordeAzaleateelt,mitsde.kwaliteit
•ervangoed--Is,,-dejuistebemesting.wordt:toegepastenvoldoendewaterwordt
gegeven.
•

-

'

.

.

.

*

.

.

Bemeat
ing-vanAzalea
Inleiding •).-,

Detoètepassenbemestingdient'uiteraardtewordenafgestemdop!idè-•
specifiekevóedihgseisenvanhetdesbetreffendegewas.
Aangezien'Azaleazuurminnendis,moet'hetgebruikvanalkalisch'reagerendemeststoffen,zoalschilisalpeterof'kalksalpeterwordenvermeden.Eerder'
knmtZwavelzureammoniakalsstikstofmëststofinaanmerking.
."•.•.;•••'..;:
'Azaleastaatvoortsbekendalseen-zóutgevoeliggewas.Hierbij-moet-worden'aangetekend,dattussendeAzalèàvàriëteitenverschilleninzoutgevoeligheidbestaan.Totdezoutgevoelige'gewassenwordt 'b.v.PaulSchäme:gerekend,
terwijlHexeveelminderzóutgevoeligis.'
"'- "C;Violaceamoeto.i.ookonderdemeerzoutgevoeligevariëteitenwordengerangschikt.Eengeringerezoutgevoeligheidgaatmeestalgepaardmet-eerigroterebemestingsbehoefte.InverbandmetdezoutgevoeligheidvanAzaleamoeten
zoutophopingenindegrondwordenvoorkomen.
.•
Eenzware.,meststof
giftineensisbijvoorbeeldnietaan.teraden;beter
warehetdiehoeveelheidovermeerderegiftenteverdelen.
Hetliefstnogzoumendemeststoffenalsverdundeoplossingenmoeten
toedienen.
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.De.optimaleN.: P:K-verhoudingvoordebemestingvanAzaleais.naar
Duitseonderzoekingen>:1:2.Dezeverhoudinggeeft.eenrelatiefgrote,
behoefte,aan.stikstofaan,eengeringebehoefteaanfosforeneenmiddelmatigebehoefte,aankali.
.• ,.•
Vanzelfsprekendmoetdebemestingooksamenhangen,metdereedsaanwezige
hoeveelheidvoedingsstoffeninhetaangewende substraat.......
BijdebesprekingvandeAzaleasubstratenwerd aan.de.'handvananalyseuitslagenreedsuiteengezet,datnaaldenbosgrdndalseenvan.naturevoedingsrijk.substraat,"tuinturf"daarentegenalseenyoedingsarm substraatmoetwordenbeschouwd...-:..
Moutkiemen''.'.
•Deze;langzaamwerkendeorganische-meststofwordtindepraktijknogaltijd:h;etmeest"gebruikt.Degangbaarheidervanmoetwordenverklaarduit1het
fëity'dat'hét'-'zoütgehalte'êrniet:doorwordtverhoogd,althanslangnietin'
diematealsbijkunstmesthetgevalis.Dekansopzoutschadebijmoutkiemen
isdanookgering.
MoutkiemenbevatteneenhoogvoedingspercentagetVw.4 %stikstof,T #>fosfor,2,5 %kalien0,25%magnesium.
Devoedingselementenkomendoordeontledingvanhetorganischemateriaalgeleidelijkvrij.Ditproces,datmineralisatieheet,isechterafhankelijkvandemicrobiologische activiteit,die.ophaarbeurtdoorhetweer;
wordtbeïnvloed.Bijkoudweerontledendemoutkiemenveelmindersneldan
bijwarmweer.
Dewerkingvanmoutkiemenisbijkoudweerdaaromvaakonvoldoende-.
Ophaaldenbosgrondlevertbemestingmetmoutkiemengoederesultaten.
Hetisgebruikelijk ominjuni 1 0 0 - 1 5 0 grammoutkiemenperm 2 uittestrooienji.v.m.delangzamewerkingishetwellichtbeterdemoutkiemen;.'
reedseerdertoetedienen.
:vvJ.
Op "tuinturf"daarentegen is, zoalsproevenhebbenaangetoond,bemesting
metmoutkiementenenenmaleontoereikend,althans,bijeengiftvan150gram
per'm .Hiervoorkunnentweeoorzakenwordenaangewezen: 1;e0pnaaldenbos-•
grond'kalihetgewas,-,terwijlhetmineralisatieproces'geleidelijk op..gang
komtvoorlopigterenopdenatuurlijkevoedselreserve;"dezeisechter:.afwezig
bij"tuinturf".2eNaaldenbosgrondbeziteengrotemicrobiologischeactiviteit;"tuinturf"isdaarentegenbijwijzevansprekeneensterielegrondstof.
Bijgebruikvan"tuinturf"alssubstraatgevenwijdaaromdevoorkeurJaan,anorganischemeststoffen.
In 1963werddebemestingmetmoutkiemenopnieuwmetdebemesting/niet.
kunstmestvergeleken.Thansbedroegdemoutkiemgift^400gramperm,verstrektintweeetappen"nl.deene.helftkortnahet'plantenendeandere,
helftongeveeréênmaand daarna.Alskunstmestwerdeennieuwemengmeststof.gebruiktt.w..Kristallijnno2NPK.18-6-18.Hiervanwerdintotaal
200gramperm,verdeeldover TÖetappenmettussenpozenvan'eenweek.Per
keerwerd-dus.20'gramperm 2 gegeven,opgelostin5literwater.(d.i.4gram
perliter).Opalie.vierlproefveldenbleek,datdebemestingmetkunstmest.
beterwasdan.debemestingmetmoutkiemen.Ditverschilwasop'eenuitzonde-,
ringna,groterop"tuinturf"danopnaaldengrpnd,. :..'\..
Anorganische'bemesting,.
".'".'' """; "'..".'
••Proeveninvoorgaande jarenhebbendusuitgewezen,datkunstmest.,.mits•-•:
bijjuistedoseringenbijtoereikende.bevloeiïng,beslist-niet::onder-behoeft
te:äöen;.vö-or-moutkiemen^Integendeel,zelfsop"denaaldenbosgrondvakken
bleekdekunstmest-merkbaarbeter-dande-fflöutkiëmèn. '••-•'
-} '

n

De'beterewerkingvandé'kunstmestkwamnietalleentotuitdrukking,in
een-móóiergewas,dochpokineenbeterebloeikwaliteit (meerbloemenper.
plant).Anderzijdswerddetrekbaarheid -ditintegenstellingmetdepopulaire'praktijkopvatting-nietongunstigdoordehogekünstmestgiftenbeïnvloed. •"'
'
Eengoedebemesting,vooralmetstikstof,bevordertdevorming.van
bloemknoppen.Ineenproefbedroeghetgemiddeldeaantalbloemknoppenper
plant27bijdelaagstestikstoftrapen35bijdehoogstestikstoftrap
(resp.18en72gramNper m 2 ) .
In'-eerdergenoemdeproef,waarinde.vergelijking-tussenmoutkiemenen
kunstmestplaatsvond,bleekechterookeenbijzondere,invloedvandebemestingopde'knopvormingaanlatergevormdescheuten.;Na-de.vorming,vande
eindknop,,;lopenerrondomdezeknopaan.hettakelnd,nieuwescheutenuit.Indiendebemestingstoestandvoldoende is,gaandeze'scheutenalspoedigover
opdevqrming-v-atteenbleemknop.-Isdebemestingstoestandechtervoldoende,
dan-groeien,deze-^scheutenuittot'langedieven,diemoetenwordenafgeknepen.
Dit;laatstekonvooralopdemétmoutkiemenbemeste"tuinturf"-vakkenworden
waargenomen.
.
Voordepraktijkwordtdevolgendebemestingswijzeaanbevolen:'
Voorhetplanten'wordtgeen-mengmeststofoverdebeddenuitgestrooid;een
voerraadbemestingontbreektdus.Alle'bemestingniétdehoofdvóëdingsstoffen
:
stikstof,"fosforëhkaliheeftverspreidóvernagenoeg
degehelegroeiperiode
viaderegenleidingplaats.Enerzijdswordthierdoor'hetgevaarvoorzoutséhadenagenoeguitgeschakeld,anderzijdswordtvooreen"constant-voedingspeilin
het'gr'oeimediumzórggedragen.
-'••''
•-•:"'
"'Nogal-recent'zijndoordeNederlandsemeststoffénindüstriéeenaantal
nieuwemengmeststoffenindehandelgebracht,diespeciaal'voorhet'bemesten
:
viaderegënleidihg"geschikt'zijn-'vanwegehunpraktischvolledigereri?snelle
opl-ö'S'baarheidinwater.-Vóór-het-bemestenvanAzaleakomeninaanmerking
Kristallijnno.2 18*-•$'- 1 8 (AlgosN.V.)en^Deltaspray2 0 - 5 - 2 0 (Deltachèmle).
'Dezemeststoffenbevattengeenmagnesiumensporenelementen.Vooralbij
•"tuinturf"alssubstraatishetnoodzakelijkvóórhet'planteneenhoeveel;
heidvan50gramSporumixAperm- (d'.i.'5"kgper
100m 2 )doorde'grond''In
hétbëdhêehte"werken.Bijdezebemestingsmethodedientmenervanuitte
gaan:
1.datoyerhetgehelegroeiseizoenintotaalongeveer240.gram.perm (d.i.
24kgper1Ö0m 2 )mengmeststof..wordtverstrektj
2.datdeconcentratievandeoplossing,dieuitdesproeidoppenkomt2gram
perliterbedraagtenniethoger;
Methetbemestenviaderegenleidingbegintmenêènàtweewekennahetuitplantenopdebedden(meestaldusomstreeks10juni).Menstoptermeeomstreekseindaugustus.Binnenongeveer12wekenmoetdusdeopgegeventotale
dosisvan240gramperm 2Kristallijnno.2ofDeltasprayzijntoegediend.
Ditkomtneerop20gramperm perweek,welkehoeveelheidmenliefstnog
overtweekeerperweekuitspreidtb.v.dinsdag10gramperm 2 envrijdag
nogeensdezelfdegift.
Bovenvermeldbemestingsadviesgeldtvoorzowelnaaldengrondals"tuinturf".Mendientevenweltebedenken,•datmenslechts-hetgrootstebemestingsrendementkanverwachtenwanneervoldoendewaterwordtgegeven.
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Dit gaatopvoornaaldengrond,dochnoginveel sterkere mate voor
tuinturf".Ditmateriaalmoet gedurendedegehele cultuur constant over
de gehele laagdikte goedvochtig blijven.Bijvoldoende vochttpestandmoet
hetmogelijk zijnmetdehand uit de."tuihturfn enige waterdruppelsuitte
knijpen.Hetonderdompelenvandewortelkluitenderstekkeninwater voor
het plantenbehoortooktotdemaatregelenterbevorderingvaneenjuiste
waterhuishouding inhet.groeimediüm.
•/-,.,,,r
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De Chrysantkanworden aangemerkt als-relatiefzouttolerant.Ditgewas
heeftvoorts eenhogebehoefte zowelaanstikstofalsaankalium. Gezonde
plantendieneneenN-gehaltevan'ongeveer,4/0 -4,5%'infretbladte-bezitten-eneenK-gehaltevanTOOmaeqper100 gram droge stof.Detijdivan:'toedieningvandesstikstofisbelangrijk.Het stikstofniveau in'degrondmoet
vooral gedurendedeeerste zevenwekenhoog zijn.Ditheeft eengunstige(
invloed op.debloemopbrengst.Aan'de anderekant geeft handhavingvan-eeflpi
hoog stikstofniveauindegrondtot aandebloei aanleiding totdevorming"
vanbrosblad.Eenhoge stikstofgift gecombineerd meteenlagekaliumgift"
blijktvoorts de,houdbaarheid vandebloemen ongunstigtebeïnvloeden'.
•-.Eigen onderzoek met stikstofbemestingbij:potchrysantenheeft aange-toondi.-dat'stikstof eengunstige-.invloedheeft op.de-biqeiaanleg,.dever T ;
takki.ng,deplanthoogteen-diameter.Voor potchrysant kan.het-volgende-; -ü
•bemestingsadvies.-alsrichtsnoer dienst,doen:•
's<V•-..::
...•'-.Het grondmengselisb.v.1vol.deel zand;f.-7vol.dln.turfstrooisel (oJV-;-;.
"tuinturf");hetturfstrooiselisvoorafbekalktmet $kgDolokalper,-nK. .:
Aanmeststoffenverder toevoegen 2,6.tkgkalkammonsalpeter,1,2kgsuperfosfaat,.800-gram-zwavelzurekali.en200.gram Sporumix:A.-perm5...Mendient de
grond.indepottenvoortdurend voldoende vochtig tehouden.Deigrondinde
plastic-potten,hetmeest gebruikt.voor-.potchrysant,.droogtnamelijk-gemakkelijk -uit.Ongeveer5wekennahet Mitplantenbegintmenbijtemesten,;Dit
geschiedt tweekeer perweekmeteen4 /oo-oplossingvanKristallijn18,-'
6 -l8.ofDeltaspray 19-5-19'm..b.v.:.de.yregenleidingofandersmetrde
gieter.Mahet-,bijmestenhet gewasgoedmet-schoonwater-nabr-oezenvHet;bijmesten..-duurtvier achtereenvolgende,wßken;.
•<•• :
;;
Het substraatmoet eenhoogorganische-st.ofgehalte:.;be.zitteni.v.m.de
hogemeststofgiften (ca.30 # ) .
.Mangaangebrek komt bijdechrysant nogal eensvoor, speciaal alsde
'pHvande grondhoog is.Hiertegenkanmen spuitenmet een0,3^-oplossing
vanmangaansulfaat, liefstbijdonker weer.
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