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Wanneer weingedachten teruggaannaardeeerstehelftvan1983dan
treedtéénzaakdirektopdevoorgrond n.1.deBoriumaffaire.
Andereontwikkelingenenproblemenwerden sterkoverschaduwd doordeze
kwestie,waardoordeindrukbestonddatalleaandachtenenergieuitsluitendenalleenhieropgeconcentreerd werd.Eninfeitewasditook
zo.Totdantoewerddepotgrondwereld nognietgekonfronteerdmeteen
schadegevalvandergelijkeomvangenhopelijk zalditooknooitmeer
voorkomen.Zoalseenieder intussenwelweetwarendegevolgencatastrofaal.
Plantenworteldennietofnauwelijks,warensterkchlorotischenvertoonden
ernstigegroeiafwijkingen.Hetmeesttriestwaswel,datdezeproblemen
niettevoorzien zijngeweest.Nalatigheid inwelkevormdanookofonnauwkeurigwerkenwastotaalnietinhetgeding.Hetschadegevalhadinfeite
elk anderpotgrondbedrijfkunnentreffen.Voor allebetrokkenen,inhet
bijzondervoordemedewerkersvanhetpotgrondbedrijf endekwekersmaarook
voordevoorlichting,washeteenzeermoeilijkeperiode.Echter allezaken
hebbeneenkeerzijdeenineendergelijkgevaltrachteeniederhierlering
uittetrekken.Nieuwe ideëenomtrentonderzoekenkontrolevanbasismaterialen
werdengeopperd eneentevolgengedragslijnwerduitgezet.
Totopditmomentechter zijnnogmaarweinigvandezevoornemensinde
praktijkgerealiseerd.Inhetafgelopenjaar zijnerwederombasismaterialen
aangeboden tegensterk konkurrerendeprijzen.Erzijnpotgrondfabrikantendie
somsgeneigd zijnhieropintegaan.Datmennietvoldoendegeïnformeerd is
omtrentkwaliteitenherkomstwordtdanvoorliefgenomen.Dezegedragslijn
isonjuistenwelhierom:
Delaatstetijd zijnveenproduktenenpotgrondmengselsmeerderemalenin
negatievezininhetnieuwsgeweest.DenkenwehierbijnaastdeBoriumzaak
bijvoorbeeld aandeteeltvantomatenopveenbalen.Ineenaantalgevallen,
waarbijdesubstratennahetstomenvoorde 2emaalgebruiktwerden,verliep
detomateteeltnietzonderproblemen.Datditvoorafteverwachtenwas-er
werd bijvoorbeeld geennieuwestyromulldoorhetgestoomdesubstraatgemengddeednietsterzake.Deteeltvantomatenopveen inzijngeheelstondter
discussie.
Denkenwevervolgensaandeteeltvananjersinveen.Ditgewasblijkthet
inbekalktenbemestveenmosveenofturfstrooiseluitstekend tedoen,gezien
ookdeervaringenuitde70-tigerjaren.Hetmengseldataanvankelijkopgang
maaktebestonduitmatigevettetuinturf,vermengdmetkleienstalmest.
Alhoewelhetmengselvoorafgestoomdwordt,zijnditnunietdirektvoorbeelden
vanverantwoorde "schone"materialen.Heteersteschadegevalmetditmengsel
isintussen aangemeldenditkanafbreukdoenaandethansindepraktijk
heersendegedachteomanjersinveentegaantelen.Verdernogdeklachten
overonkruidwelkeregelmatig binnenkomenenhetisduidelijkdatdepotgrondwereld zichgeennonchalanceopwelkgebieddanookmagenkanpermiteren.
Juistnuishetgewenstdepraktijk tetonendatrisico'szoveelmogelijk o
moetenwordenuitgesloten.Datslechtsdiematerialenworden aangekocht,welke
naonderzoekhungebruikswaarde hebbengetoond.Dezegegevenskunnenonderling
wordenuitgewisseld,zodanigdatdebedrijfstak zichzosolidemogelijkkan
opstellen tenopzichtevandetuinbouw.Zekernuandereproduktendanveensubstratenalsteeltmedium zijnteverkrijgenmoetmenaantonendatveenmengselsnog immereengoedenbetrouwbaarproduktzijn.
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Bovenstaande,datinhoofdzaak betrekking heeftoppotgrondbedrijvenwelke
aandeberoepstuinbouw leveren,geldt innietminderematevoordeverpakkers.
Vooralindeze sektor,waarpotgrondvoorparticulier gebruikwordtsamengesteld,isdekwaliteitsomsver tezoeken.Descherpekonkurrentieende
gehanteerdebodemprijzen sluitendeaankoopvankwaliteitsveenprodukten veelal
uit,wataandekwaliteitvandepotgronden istezien.Numagterechtworden
opgemerktdatdeR.H.P.hieropdienttoetezien,hetgeen indepraktijkgebeurt.Echtervandaagwordtgewaarschuwd,morgen isdekwaliteitvandepotgrond
inderdaad redelijkenovermorgenlooptmenweertegeneen"interessante"aanbieding aan,waaropdanwordtingegaanenditmetallegevolgenvandien.
Uiteraard isditnietdehandelwijzevanalleverpakkers,maarmeerderebedrijven,
waarondervooralpotgrondhandelaren,zijngevoelig voordezemaniervanwerken.
Hetzaleeniederduidelijk zijn,datdezewerkwijzenietlanger kanenmag
wordengetolereerd.Per slotvanrekening isdegehelebedrijfstak hier inhet
geding.Mochteropkortetermijngeenuitzichtzijnopeenalgemeneverbetering
danishetnietdenkbeeldigdatdeR.H.P.-commissie zichgedwongenzietde
kontaktenmetde"verpakkingssektor" teverbreken.Ofditvandaagofmorgen
daadwerkelijkgebeurtzalingrotemateafhangenvandeopstelling indezevan
genoemdebedrijven.
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BoriuminPotgronden

Inhetachteronsliggendejaar ishetspoorelementboriumnogalinhet
nieuwsgeweest,zijhetindenegatievebetekenis.Vanditelementendus
ookvandeoverige spoorelementen (ijzer,mangaan,zink,koperenmolybdeen)
heeftdeplantmaargeringehoeveelhedennodig.Alseenbepaald spoorelement
inonvoldoendemateaanwezig iskunnengebreksziektenoptreden.Ookhettegenovergestelde kangebeuren,datwilzeggenalsdeconcentratie tehoogiskunnen
deplantenovermaatverschijnselen krijgen.Ditlaatsteisin1983hetgeval
geweestmethetspoorelementborium.Bijeenaanzienlijk aantalkwekerswas
deschade,alsgevolgvanhetgebruikvanpotgrondmeteenzeerhoogboriumgehalte,zodanigdatde (pot)plantenonverkoopbaarwarenendeteeltvoortijdig
moestwordenbeëindigd.Hetbehoeftvanzelfsprekend geennaderbetoog,dat
degedupeerde telersschadeclaimshebbeningediend bijdebetreffendepotgrondproducent.Naarwehebbenvernomenwordtdegeledenschadegeraamdop
ongeveer 4miljoengulden.
Waaromborium inpotgrond?
Potgrondenwordensamengesteld uithoogvenen,datwilzeggenuitveensoorten
diezijnontstaanonder invloed vanvoedselarm regenwater.Alsgevolgvandeze
ontstaanswijzebevattendezesphagnumvenenverwaarloosbaar weinigspoorelementen.Bijdebereidingvanpotgrondenmoetendezeelementen,waaronderborium,
wordentoegevoegd.Volgensdehuidige inzichtenmoeteennormaalbemeste
potgrond perm-^0,5gramboriumbevatten.Ditniveauwordtbereiktalsper
m^1,7 kgPg-mixwordtgedoseerd.Dezemeststof,dienaaststikstof,fosfaat
enkaliookallespoorelementenbevat,heefteenboriumgehaltevan0,03%.
Alsvanpotgrondenwaaraanperm^1,7 kgPg-mix istoegevoegd-endiedus
0,51gboriumbevatten-monsterswordengenomendanwordenalsregelin
het1: lh volume-extractboriumcijfersvanplm.10gevonden. (Deboriumgehalten
wordenophetanalyseverslaguitgedrukt inmicromolBper literextract).
Boriumgebreken-overmaat
Desymptomenvanzoweleentekortalseenovermaataanboriumzijnvooreen
aantalgewassen zeerwelbekend.Zoisbijjongetomateplanteneentekortaan
boriumheteerstzichtbaar aandeoudstebladeren.Kenmerkend isdatdebladpunteneenoranje-gele kleur krijgen.Devaatbundelszijnminofmeerverstoptenverkleuren bruin.Debladeren zijnbrosenvallengemakkelijkaf.
Bijeentekortaanboriumblijftdegroeiachter.
Bijkomkommer zijndesymptomenvanboriumgebrek heteerstzichtbaar aande
topvandeplant.Dejongebladerenzijnmisvormdmedealsgevolgvanhet
opkrullenvandebladranden.Degroeivandeplanten isgedrongenenzijmaken
eenstuggeindruk.Bijeenernstig tekortaanboriumstervenhetgroeipunten
detopjesvandejongezijscheutenaf.
Bijboriumovermaat,zowelbijtomaatalskomkommer,verdrogenderandenvande
oudstebladeren,waarnazijgaanomkrullen.Dezeverdroging kanzodanigernstig
zijndatdebladeren afvallen.Hetverschijnselverplaatst zichvandebasis
naardetopvandeplant.Bijernstigboriumovermaatontstaan inhetbladweefsel
kleinebruinevlekjesdievooralbijkomkommerssamenvloeientotgroteperkamentachtigevlekken.
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Boriumovermaatin1983
Inhetvoorjaarvan1983kwamenbijonsklachtenbinnenvaneenplantenkwekerenwatlaterookvanverschillendepotplantenkwekers,datdegroei
vanhungewassenveeltotzeerveeltewensenoverliet.Opmerkelijkwas
dat inhetalgemeendeklachtenwarenterugtevoerentotdepotgrond
afkomstigvanéénpotgrondfabrikant.Laboratoriumonderzoek vandepotgrond
toondeaan,datdeslechtegroeivandeplantenveroorzaaktwasdoorboriumovermaat.Vanzelfsprekendrijstdevraaghoedeoverdosering aanborium
indepotgrond isterechtgekomen.Aanvankelijkwerdgedachtdatdegebruikte
Pg-mixeentehoogboriumgehaltehadgehad.Echter alspoedigbleekdatdit
niethetgevalwas.Laterbleekdatdeboriumschadevooralsamenhingmethet
gebruikvaneenbepaalde kalkmeststof.Praktischgesproken ishetvrijwel
zekerdatdebetreffendepotgrondfabrikant (Comtu)geheelonwetend kalk
(Dolokal)aandepotgrond heefttoegevoegd,diezeerveelboriumbevatte.
Devraagishoedezeextreemgrotehoeveelhedenboriumindekalk zijngekomen.
Helaaskanhetantwoordopdezevraag (nog)nietwordengegeven.HetLandbouwkalkbureauheefttoegezegd nategaanofDolokalenDolomietvannature
spoorelementen kunnenbevatten.Inhetbijzonder zaldanookwordengekeken
naardeaanwezigheid vanborium.Deresultatenvanditonderzoekwordenafgewacht.
Detoekomst
DeaffairebijpotgrondproducentComtuwordtdoordemedewerkersvandeR.H.P.
gezienalseenbuitengewoon incidentengeenredentothevigepaniek.Eénen
anderheeftdeR.H.P.welaanhetdenkengezetofdergelijke rampzaligeschadegevallenvoorkomen kunnenworden.Wezijndanookvoorstanderomdegrondstoffen
dievoorhetsamenstellenvanpotgrondenwordengebruiktintensieverenuitgebreider teonderzoeken.Daarnaastzaloverlegmetdekalkproducentennoodzakelijk zijndit,indienmogelijkomtekomentoteenspecialekalkmeststofvoor
debereidingvanpotgronden.Dezekalkmeststof zouaaneenaantalbijzondere
kwaliteitseisenmoetenvoldoen.Zozouereengarantie ingebouwdmoetenworden
voorhetmaximaaltoelaatbaarboriumgehalte.
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2DÉfrzoekmethod^_naar_d^_aan^ezig^eid_y
Produkten
Deaanwezigheid vanonkruidzaden inpotgrondenvormtreedsenigejareneen
probleemwaarmeevooraldekwekersvanpotplantenenvan boomkwekerijgewassen
incontainersmoeilijkhedenhebben.Deteeltvanpotplantenduurtnueenmaal
langerdandeopkweekvangroentegewasseneneventueelaanwezigeonkruidzaden
hebbeninheteerstgenoemdegevalalletijdomteontkiemenenuittegroeien.
Daarbijmoetvoortswordenbedachtdathetnoodzakelijk isdatpotplantenuitermateverzorgd opdeveilingmoetenwordenaangevoerd.Deaanwezigheidvan
onkruidenwordtnietgeaccepteerd.Dezeonkruidendienendanookophetpotplantenbedrijftewordenverwijderd,hetgeenextratijd (=geld)vergt.De
gemaakteonkosten,welkesomsaanzienlijk kunnenzijn,trachtmenvervolgens
bijdepotgrondleverancier teverhalen.Hetstrevenvanpotgrondproduktiebedrijvenom "schone"veenprodukten aantekopenisdanookbegrijpelijk.
Echter bijdeaanvoervanveenproduktenvaltmeestalnietdirekttekonstateren
dathierinkiemkrachtigeonkruidzaden aanwezig zijn.Omnutochwatmeerzekerheid hieromtrenttehebbenbrengtmen,wanneer aaneenbepaaldveenprodukt
wordtgetwijfeld,hiervaneenmonsternaarhetProefstation teNaaldwijkvoor
eenkiemproef.Dezekiemproefbeoogteventueelaanwezigezadenondergunstige
omstandigheden telatenkiemenendoorgroeien,zodatdeterminatiemogelijkis.
Daardegevolgdeonderzoekmethodeookophetpotgrondbedrijfkanwordenuitgevoerd lijkthetzinvoldezenaderteomschrijven.
Vanhetteonderzoekenveenproduktwordtca.2litermateriaalintensief
vermengdmet8gramDolokalen1gramPg-mix.Hetaldusbemesteenbekalkte
veenwordtdaarnametschoonwater,b.v.leidingwater,flinkvochtiggemaakt.
Hetvochtigemengselwordtvervolgensineenspecialeopkweekbakgebracht.De
opkweekbak istweedelig.Eenondoorzichtigeplastic-onderbak,plm.30cmlang,
plm.20cmbreedentenminste5cmdiep.Dezeonderbak kanwordenafgedektmet
eendoorzichtigeplasticbovenbak,waarinzich2ventilatie-openingenbevinden.
Deopkweekbakmetdaarinhetteonderzoekenveenproduktwordtineenruimte
geplaatstwaardetemperatuurnietbenedende21°Ckomt.
Voordemeesteonkruidzaden zaleenperiodevanca.4wekenveelalvoldoende
zijnomteontkiemenenenigermateuittegroeien.Varensontwikkelen zichminder
snel,daarommoetvoordezegewasseneenperiodevantenminste 6wekenworden
aangehouden.Omteonderzoekenofeenveenproduktheide-zadenbevatmoeteen
watanderewerkwijzewordengevolgd.Hetteonderzoekenveenmateriaalwordt
zondertoevoegingvanDolokalenmetdehelftvandenormalePg-mixdosering
weggezet.Daarheide-zadendoorgaanstraagtotkiemingkomenzaleenaanzienlijk langereonderzoektijdsduurmoetenwordenaangehouden.
Alsmendekiemplantjeslaatuitgroeien isherkenningmogelijk.Omdematevan
vervuiling tekarakteriseren kandevolgendewaarderingwordengehanteerd.

Aantalonkruiden/literveen
0
1
2
3
4

Waardering
onkruidarm
lichtvervuild
matigvervuild
vervuild
sterkvervuild

Begrijpelijk zaleen iedertenaanzienvandeonkruidvervuiling zijneigen
normenhanterentotwaaraankoopvanveenverantwoordis.
Onslijkthetbesluit,alleenveenaantekopenvanveldendievallen inde
kategorie "onkruid arm",eenverstandigebeslissing.
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Hettelenvanboomkwekerijgewassen inpottenheeftzichdelaatstejaren
sterkuitgebreid.Praktijkervaringen enproevenhebbenbijherhaling
aangetoonddatinpotgrondenmeteenhoog luchtgehaltedebesteresultaten
mogenwordenverwacht.
Potg_rond_A

60%tuinturf
40% turfstrooisel
perni3toevoegen:
eventueel+501zand
4à5kgDolokal (pH4,8
1,0 kgPg-mix

PotgrondB

- 5,2)

30%tuinturf
20% turfstrooisel
50%veenmosveen
perm3toevoegen:
eventueel+501zand
4à5kgDolokal (pH4,8
1,0 kgPg-mix

PotgrondC

- 5,2)

100%veenmosveen
perm3toevoegen:
3kgDolokal (pH4,8
1,0kgPg-mix

PotgrondD

- 5,2)

45%tuinturf
30% turfstrooisel
25%gecomposteerdeboomschors
perm-3toevoegen:
eventueel+501zand
4à5kgDolokal (pH4,8
1,0 kgPg-mix
25gChel138Fe (EDDHA)

PotgrondE

- 5,2)

25%tuinturf
15% turfstrooisel
35%veenmosveen
25%gecomposteerde boomschors
perm^toevoegen:
eventueel+501zand
4à5kgDolokal (pH4,8
1,0 kgPg-mix
25gChel138Fe (EDDHA)

- 5,2)
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HetstekmediumdatdoorR.H.P.potgrondfabrikantenwordtgeleverd zalqua
samenstellingeenkleineaanpassingondergaan.
Destekgrond voordeboomteeltmoetworden samengesteld uitgeselecteerde
"zachte"turfstrooisel (kwaliteitAalsmeer fijn).Hardestukjesturf,
vezeldeeltjesenwortelrestenwordenalshoogstongewenstbeschouwd.
Ermoet15volumeprocentengrof (scherp)gewassenrivierzandwordendoorgemengd.Hetzandmagnietfijnzijn.InverbandmetdevrijlagepHvan
ditstekmengselishetnoodzakelijkdatdefabrikant2kgkalk (koolzure
magnesiakalk met10%magnesium)perm 3doormengt.
Indepraktijk isgeblekendatdezebekalkingnoodzakelijk is.Hettoevoegen
vananderemeststoffen isinditstandaardmengselnietgewenst.
Desamenstellingwordtdus:
85% turfstrooisel
15% gewassenrivierzand
perm3 :2kgkoolzuremagnesiakalk (10%MgO)
Stekgrondvoordedoorteelt
Hetbovengenoemde stekmediumvoordeboomteeltvaltonderdeR.H.P.regeling
enisdusmetuitzonderingvan2kgkalk,onbemest.
Vooreenaantalgewassen,diegemakkelijk bewortelenenrechtstreeks inde
potofmultipotwordengestekt,kanwordenoverwogenomnaastdebovengenoemde
kalkgift200gtripelsuperfosfaaten50gLibremixBperm 3 doordestekgrond
temengen.Hetstekmedium isdanvoorzienvanfosfaatenspoorelementen.
Navoldoendebeworteling kanmetN+P+Koplosmeststofwordenbijgemest.
Desamenstellingvandeze"doorteeltstekgrond"wordtdus:
85% turfstrooisel
15% gewassen rivierzand
Perm 3 :2kgkoolzuremagnesiakalk (10%MgO), 200gtripelsuperfosfaaten
50gLibremixB.

-8-

Grondmengsels_voor_bloembakken
Dekeuzevanhetgrondmengselvoorde"bloembakken"inhetstedelijkgroen
zalmedewordenbepaalddoordediktevandeteeltlaag,degroottevan
hetbewortelbaarvolume,defrequentievanwatergevenenhetgewas.
Bloembakken 1=BI1
Voordikketeeltlagen (50cmenmeer)zalinhetalgemeenvooreenstevig
mengselwordengekozen.OndermengselBI1wordtditbeschreven.
Hogeregewassen (heestersofconiferen)moetenineenstevigegrondworden
geplantanderswaaiendezegewassenonderbuitenomstandighedenscheef.
Hetjaarlijksaanvullenvangrondmoettoteenminimumbeperktblijven.
Bloembakken 2=BI2
Voordeoverige teeltlagentot50cmdiepkanwordengekozenvooreen
matig stevigmengsel,datgeschiktisvoorheestersofconiferen.
Doorhettoevoegenvanzandenkleiwordthetmengselzwaarder,waardoor
degewassenbeterovereind blijvendanineenpuurveenmengsel.
Doorhettoegevoegdeorganischemateriaalontstaatereenvoldoendevochtcapaciteit.
Ookvoorperkgoed en"bolgewassen"isdezegrondgeschikt.
Dezematig stevigegrondwordtondermengselBI2beschreven.
Bloembakken 3=BI3
AlsderdemengselzoudeR.H.P.-A boomteeltpotgrond kunnenwordengebruikt.
Ditiseenveenmengsel,waaraaneengeringehoeveelheid zand istoegevoegd.
Ditkanwordengebruiktvoorondiepebloem-ofplantenbakken toteen
dieptevanca.50cm.
Devochtcapaciteitvanditmateriaalishoog.
Hierinkunnenwordengeplantperkgoed,"bolgewassen",laagblijvende
heestersenconiferen.
Demengselsvoordebloembakkengrond zijn:
BI1=Bloembakken 1 (aanvulgrondvoor beplantingen)
Stevige_grond
55%tuinturf
30%zand
15%klei/zavel
Bemesting:
BekalkentoteengewenstepH-watervan5,5-6.VoorEricaceaeeenpH-water
van5tot5,5
1,5 kgPg-mix/m^
BI2=Bloembakken 2 (aanvulgrond voorbeplantingen)
Matigstevigegrond
50%tuinturf
25%turfmolm
10%zand
15%klei (zavel)
Bemesting:
Alsbloembakken1
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Bemesting : >••.
Alsbloembakken 1
BI3=Bloembakken3
t^E?]ïï_5E2 n Ê I veenmengsel
60%tuinturf
40%turfmolm
50à801zandperm^
Bemesting:
Alsbloembakken1
Opmerking:
Inzichtindekalkrijkdomvanhetzandendekleiisnodigomeenjuist
bekalkingsadvies tekunnengeven.
DegrondmoetwordenbemesttothetniveauvaneenR.H.P.-potgrond.
Eenextravoorraadsbemesting vooréénofmeergroeiseizoenen,doorhet
toevoegenvaneenlangzaamwerkendemeststof isinprincipemogelijk.
Voor bakkenmetperkgoedb.v.perm^3kgOsmocote4à5maanden
werkzaam.Voorbakkenmetboomkwekerijgewassen b.v.perm^2à3kg
Osmocote8à9maandenwerkzaam.
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