Tuinders en onderzoek gaan organische bemesting onderbouwen

samen werking

Praktijknetwerk Biokas

Voor de organische bemesting van gewassen onder glas is dringend behoefte aan rekenregels. Want dan kan de tuinder
uitrekenen hoe hij de micro-organismen in de grond kan helpen bij het onderdrukken van ziektes en tegelijk ervoor zorgen
dat de plant genoeg nutriënten krijgt zonder dat er verliezen optreden naar de omgeving. Tuinders en onderzoekers
werken daaraan in het Praktijknetwerk Biokas.

Biologische glastuinder Frank de Koning: 'We weten nog niet zo veel van wat er met de meststoffen in de
bodem gebeurt. Het is goed daar meer over uit te zoeken.'
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>> Ziektes weren
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>> Eenvoudige rekenregels
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