T E E LT V E R B E T E R I N G
Houd bij de bemesting
rekening met de
behoefte van de plant,
het seizoen en het
organischestofgehalte
van de grond. Daarmee
is de bemesting wel
samengevat. In de
praktijk blijkt dat echter
niet mee te vallen.

Grond en gewas bepalend
voor bemesting
Tekst: Henk van den Berg,
teelt- en bedrijfsadviseur
Fotografie: René Faas

De behoefte van de plant verschilt
per stadium. Bovendien verschilt de
manier waarop de grond zijn voedingsstoffen afgeeft per grondsoort
en ook per seizoen. Er zijn dus vele
variabelen om aan te denken als
het om bemesting gaat. Kennis van
de grond en inzicht in de ritmes en
groeikracht van de verschillende
gewassen is dus van groot belang.

REACTIES VAN DE GROND
Een grond met meer organische
stof kan meer voeding bevatten dan
een grond zonder of met weinig
organische stof. Ook grond met veel
organische stof kan arm zijn als
de organische stof te oud is en niet
meer afbreekt. Deze grond kan nog
steeds veel voeding vasthouden die
mineraal gegeven wordt, maar deze
voeding komt niet meer uit de voorraad. De reactie van een grond met
veel vastzittende organische stof of
van een grond die veel organische

stof bevat en actief is, is totaal verschillend. De inactieve grond zal in
de nazomer veel minder voeding
naleveren dan de actieve grond,
zelfs als het organischestofgehalte
hetzelfde is. Alleen de organische
stof verhogen zonder naar de activiteit hiervan te kijken, kan dus
wel eens een reactie geven die niet
wordt verwacht.

ORGANISCHE STOF IN BEWEGING
Als het organischestofgehalte al
hoog is, is de toevoeging van compost met veel effectieve organische
stof helemaal niet meer zo nuttig.
Beter is het om op deze gronden
met kleine hoeveelheden dierlijke
mest te werken om de aanwezige organische stof in beweging te krijgen.
Bij een grond die voldoende organische stof bevat en ook nog eens
goed actief is, is zeker in de nazomer nalevering van voedingsstoffen
te verwachten. Deze nalevering is
in principe gunstig, maar er moet
wel rekening mee gehouden worden
met de rest van de bemesting. U
moet dus voorbereid zijn op deze
nalevering en de giften minerale
bemesting hierop aanpassen.

De behoefte van de plant loopt
niet altijd gelijk met de afgifte van
voedingstoffen vanuit de grond.
Als bekend is dat er uit een koude grond weinig voedingsstoffen
vrijkomen, kan hier in het vroege
voorjaar ook weinig van verwacht
worden. Zeker als duidelijk is dat
de plant globaal tweederde van de
stikstofbehoefte heeft in de eerste
derde van de teelt, kan in het voorjaar op de meest vruchtbare grond
een tekort verwacht worden. Dit
tekort hoeft niet eens een probleem
te zijn, als we niet zouden willen dat
de gewassen zo snel mogelijk dichtgroeien om onkruid tegen te gaan.
Een extra stikstofbemesting als de
plant begint met groeien, is dus in
de meeste gevallen raadzaam.

NALEVERING STIKSTOF
Andersom ligt het in de nazomer.
We willen dat de plant bovengronds
niet meer zo veel gewas maakt. Terwijl er juist dan veel nalevering is
vanuit de grond. De nazomerbemesting zal dus op een actieve grond
met veel organische stof niet meer
nodig zijn, of zelfs negatief kunnen
werken. Nadenken dus.
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