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VOORKOM TE LAGE PH
EN BORIUMGEBREK
Een te lage pH en boriumgebrek kosten veel geld. Daarentegen kost laat optredend
magnesiumgebrek geen opbrengst. Weet dus wat er aan de hand is voor u actie
onderneemt.
pH (>5,8) en droogte verhogen deze
gevoeligheid. Het advies is om percelen
die gevoelig zijn voor boriumgebrek altijd
met borium te bemesten. Een gift van
400 à 500 gram borium per hectare is
voldoende om gebrek te voorkomen. Dit
kunt u doen met vaste borium(houdende)
meststoffen of met vloeibare. Een gift bij
of vlak na het zaaien is vaak het effectiefst, maar u kunt de vloeibare boriummeststoffen ook meegeven met twee
LDS-bespuitingen.
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