VASTEPLANTENVARIA

Nu positie bepalen met bemesting
In de rubriek Vasteplantenvaria geeft teeltadviseur Henk van
den Berg zijn visie op actuele onderwerpen en belangrijke thema’s in de vasteplantensector. Dit keer aandacht voor de bemesting die dit seizoen in elk deel van het land anders benaderd
moet worden.
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D

e beoordeling van de mate waarin bemest moet worden, is van veel
zaken afhankelijk. In hoeverre is door
regenval voedsel verdwenen en hoe is de wortelcapaciteit in natte gebieden? Maar ook: wat
is de potentiële voorraad van de grond en wat
is de hoeveelheid gewas dat op de plant staat?
De term Leaf Area Index (L.A.I) is vrij onbekend, maar kan erg veel duidelijkheid geven
over de gewasontwikkeling.
De kwaliteit van de bodem bepaalt in grote
mate hoeveel voeding er is uitgespoeld en wat
de nalevercapaciteit van deze grond is. Percelen die veel organische stof bevatten, zullen veel minder last hebben van uitspoeling
dan schrale gronden. Daarentegen is bij precelen met een hoog organischestofgehalte,
waar jaren geen vers materiaal op is gebracht,
de nalevering van elementen veel lager dan bij
percelen die op peil gehouden zijn.

BIJMESTEN
Naast het feit dat er voeding weggespoeld is,

hebben de planten in natte gebieden een minder diep wortelgestel. Hierdoor kunnen ze
later, als het aan de droge kant wordt, minder
gemakkelijk bij het water komen en dus ook de
dieper in de grond vrijkomende voeding niet
opnemen. In de wateroverlastregio’s zal, als
het droog wordt, eerder water gegeven moeten
worden dan in de gebieden waar het normaal
vochtig is geweest. Ook moet met de toekomstige bemesting rekening gehouden worden.
Telers in de natte gebieden moeten waarschijnlijk meer bijmesten.
Voor de kortere termijn gelden weer andere
spelregels. Na een langdurige regenbui ontstaat er vaak een tijdelijk stikstofgebrek, ook
op de goede gronden. In de eerste dagen na de
bui wordt de plant snel geel en verliest enige
tijd zijn groei, totdat er door mineralisatie weer
stikstof vrijkomt. Voor zware gewassen is dit
helemaal geen probleem, maar voor gewassen
die nog niet goed dicht staan en waar bovengrondse groei nog noodzakelijk is, is het nuttig
om snel bij te mesten. Kalksalpeter heeft dan
de beste papieren. Deze stikstofvorm is het
snelst beschikbaar en zorgt er niet voor dat er
nog veel over is als de mineralisatie weer op
gang komt. Het laatste dat we willen is een te
weelderig gewas in de nazomer.

Naast de stikstofbemesting is het ook belangrijk om het gehalte Kalium en Magnesium in de
gaten te houden. Onder normale omstandigheden is het al raadzaam om in de nazomer extra
Magnesium toe te voegen, nu zeker.

GEWASBEOORDELING
Het beoordelen van het gewas is in deze zeer
belangrijk. Een bijmestmonster zal onvoldoende zijn. Deze geeft eigenlijk niet aan wat de
plant nodig heeft, maar wat hij achterlaat. Als
er vrijwel geen voeding in de bodem zit en de
plant staat er erg mooi bij, dan komt dit doordat de plant alle voeding die mineraliseert
direct opmaakt. Dit betekent niet automatische dat hij hierna nog tekort heeft. In de regel
zien we bij gewassen waarvan we op het eerste
gezicht denken dat er voeding nodig is, hogere cijfers in de monsters dan de bij de gewassen die er goed bij staan. Betrek dus altijd het
gewas bij de beoordeling van een analyse.
L.A.I. meet de hoeveelheid lichtonderscheppend blad dat aan de plant zit. Een L.A.I. van
5 betekent dat er 5 vierkante meter lichtonderscheppend blad per vierkante meter grond op
het gewas staat en dat is optimaal in Nederland. Een hogere index betekent dat er meer
bladeren mee-eten, maar die verder niets toevoegen aan de groei van de plant. Staat er te
veel blad (een L.A.I. van meer dan 7), dan zal
de plant de onderste bladeren laten vallen. Het
is dus de kunst om precies een L.A.I. van 5 te
bereiken. Op dat moment werken alle bladeren mee aan de groei, waardoor een optimale ondergrondse groei ontstaat. Dit is ook de
reden dat te zware gewassen bij het rooien
vaak tegenvallen.
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