Bijpratenoverbemesting(10)

Deorganischebemesting
Hetantwoord opdevraag „ M o e t ik wel
of geenorganische besmetting toepassen?" is voor veel tuinders erg moeilijk. Dit antwoord isook niet eenvoudig
te geven, ook al omdat in tegenstelling
tot kunstmeststoffen, de kosten van
toepassingvaneenorganische bemesting niet geheel zijn te verwaarlozen.
Vergelijken we de prijs van 2 0 0 kg
kunstmest met 10 m 3stalmest, die beideovereenkasoppervlak van 1.000m 2
zoudenkunnenwordentoegediend,dan
zalhetverschil maar 100 à 2 0 0 gulden
bedragen. Maar, danmoet demest nog
welwordeningeredenenverspreid.
Tegenover de hogere kosten moet een
hogereopbrengst staan. Hierover straks
meer. Eerst devraag welke organische
mest.

Als we de leerboekjes openslaan komen
we veel soorten organische mest tegen.
Het aantal dat vaak wordt gebruikt, is
echter nietzogroot.
Opeenrijtjegezet:
Stalmest, in al zijn vormen, waaronder
ookdunnemestof Schiedammer;
Kippemest eveneens in veel vormen,
maar vooral te onderscheiden invers en
gedroogd.
Afgewerkte champignonmest.
Veenprodukten.
Daarnaast moet als bronvan organische
stof hetversnipperde,afgedragen gewas
worden genoemd. Vroeger werden nog
staalgrondenstrogebruikt.Ook stadsvuil
en rioolslibcompost kunnen worden genoemd, maar deze en vooral de laatste,
zijn tegenwoordig uit de gratie omdat
men voor het hoge gehalte aan zware
metalenvreest.
Over veenprodukten, o.a. tuinturf, kunnen we kort zijn. Ze worden vooral gebruikt als bodembedekking op slempige
grond.Hetisgoedtewetendanveenproduktenzuurwerken envrijwel geenvoedingsstoffenbevatten.

Kippemestisanders
Onder de genoemde meststoffen moet
speciaal kippemest nog apart worden
vermeld omdat deze bijzonder rijk kan
zijn. Dat geldt vooral voor het gedroogde
produkt.
De meeste organische meststoffen bestaanvoor eengroot deel uit water. 70à
80 % zijn vrij normale waarden. Verse
kippemest isvannaturealrijkaanvoeding.
Wordtdezemestgedroogd,danneemt de
concentratie aan voedingsstoffen toe.
Gedroogde kippemest is wat betreft de
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Meeropbrengstaankomkommer«bijtoepassingvanstalmestpluskunstmestinvergelijkingmetalleenkunstmest,uitgezettegendeouderdomvandekas

rijkdomaanN,P2Os enietsminder KaO,
te vergelijken met een weinig geconcentreerde NPK-korrel. Een dergelijke
meststof moeten we dan ook niet met
een kruiwagen inrijden. We gebruiken
immers slechts 10 à 20 kg per are, in
plaatsvande 1à2tonperarediegebruikelijkisvooreenorganische meststof.
Met 10à20kggedroogdekippemestvoegenwewel enigeorganische stof aan de
grondtoe,maar als menvoorzichzelf de
conclusie trekt: „Nu heb ik een organische bemesting toegepast", houdt men
zichaardigvoordegek.Vaneenechteorganischebemestingispasdansprakeals
men100à200kgorganischestofper are
toedient en daarvoor is nodig 1 m 3 stalmest,veen,stroofdergelijke.

Werking
Dewerkingvanstalmesttenaanzienvan
deproduktiekunnenweafleidenuitproeven. We hebben er in de loop der jaren
een aantal uitgevoerd. Vergelijken we
eenbemestingvanalleenkunstmest met
een bemesting van stalmest, aangevuld
met kunstmest, dan geeft de laatstgenoemde behandeling — stalmest plus
kunstmest — doorgaans de hoogste opbrengst. Er zijn ook situaties waarbij
vooraf reedsvalt tevoorspellen dat stalmestongunstigzalwerken.Ditisbijvoorbeeldhet geval indien de grond (te) zout
is. Gaanwe sla telen op eenzoute grond
— die meestal ook veel voedingsstoffen
bevat — dan zal stalmest eerder schade doen, in de vorm van een geringer
kropgewicht en meer rand, dan dat er
voordeel van mag worden verwacht.
Deze verwachting werd in proeven bevestigd.
Bij komkommer werden, verdeeld over
verschillende jaren, acht proeven uitgevoerd,waarbijvergelekenwerden debehandelingen a) alleen kunstmest met b)
stalmest aangevuld met de benodigde
kunstmest.Voorbeideobjectenwerd aan

de hand van grondonderzoek vooraf en
tijdens deteelt, de soort en hoeveelheid
kunstmest uitgezocht die tot de hoogste
produktiezouleiden.Deopbrengstvande
veldjesmetalleenkunstmest isop 100%
gesteld en vervolgens werd uitgerekend
hoeveelprocent stalmest plus kunstmest
méér—eventueel minder —zou hebben
opgebracht. Bijalleachtproevengaf stalmestpluskunstmest eenhogere produktie;inééngevalwas dit zelfs 20%méér;
ineenandergeval slechts2 %. Wanneer
mogenwenuhet resultaat 20 %meeropbrengstverwachten enwanneer moeten
we op 2 % rekenen? Bijgaande figuur
geeft het antwoord.Zoalsvaker isgebleken, is het antwoord eigenlijk heel eenvoudig enook goedte begrijpen. In nieuwe kassen—omhet nauwkeurig te stellenopgronddieniet eerder onder glas is
geweest—verdienthetaanbevelingvoor
komkommers enhetzelfdegeldt ookvoor
andere gewassen, flink stalmest te gebruiken. Is de kas een aantal jaren oud,
dan zal de produktieverhoging door toepassing van stalmest niet meer dan 2 à
3% bedragen. Of dat rendabel is kunt u
zelfvooruwgevaluitrekenen.Inhetalgemeen kunnen we stellen; gebruik stalmest innieuwekassen;laterzalhet aanbevelingverdienenaf entoestalmest toe
tedienen.

Soortengebruik
Nogietsoverdesoortstalmest endetoepassing. De boeren gaan tegewoordig
steeds meer over op het drijfmestsysteem. Hierbij worden de vaste en
vloeibare uitwerpselen samen bewaard.
Voor detuinders is toepassing van drijfmesterggemakkelijk.Dehandelaar spuit
mest ter plaatse inde kas of warenhuis,
zodathet inrijden vande mest niet meer
nodig is.Dewerkingvandevoedingselementendieindrijfmestzittenisgoed. We
hebbenintegenstelling metbij voorbeeld
strorijke mest niet te maken met eventuele vastlegging van de stikstof aan de
koolstof in de organische mest (het
C/N-quotient).
Behalve een fosfaatwerking heeft stalmest eenduidelijke kaliwerking,enzoals
zojuistreedswerdaangeduideen,afhankelijk van de aard van de mest, min of
meer wisselende stikstofwerking. Bij
toedieningvanstrorijkemestkangemakkelijk stikstofgebrek optreden; bij toepassingvanvooralvarkensdrijfmest isop
eenroyaalstikstofaanbodterekenen.
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