T E E LT V E R B E T E R I N G

Afgelopen juni was
de droogste uit de
geschiedenis. Hoewel
het normaal eind juni
begint te regenen, ging
de droogte dit jaar in
juli gewoon door. Nu
vertrouwen we er maar
op dat augustus zich
als een van de nattere
maanden in het jaar
zich een beetje aan deze
statistiek houdt.

Wat doet de droogte met de teelten?
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De gevolgen van de droogte zijn
voor iedereen, op elke grondsoort en
in elk gebied in Nederland anders.
Op dit moment moet vooral nagedacht worden over de stappen die in
de komende maanden gezet moeten
worden. Dit kan alleen als goed
duidelijk is wat de invloed op de
plant en de bodem is geweest van de
acties die tot dusver genomen zijn.

WATER GEVEN
De beschikbaarheid van water en
de kosten van beregenen buiten
beschouwing gelaten, is het in een
droge periode beter als het grondwater diep zit, en niet erg hoog staat,
zoals in de Bollenstreek. In de hoger
gelegen gebieden is er geen keus en
moet water gegeven worden om de
planten van vocht te voorzien. In
de Bollenstreek kun je makkelijk
te veel of te vaak water geven. Dit
resulteert in een inactieve plant.

Als er te veel opdrachtigheid is en
de grond ligt te dicht, dan verdampt
er veel water rechtstreeks uit de
grond, zodat het overblijvende vocht
in de grond steeds zouter wordt.
Dit is vooral het geval als de bovengrond voor het zicht lekker vochtig
blijft. Als de bovengrond los wordt
gemaakt, wordt deze opdrachtigheid
naar het oppervlak onderbroken en
blijft de ondergrond veel vochtiger,
zonder dat er verzilting optreedt.
Voor de plant is het het beste als het
grondwater wat verder weggetrokken wordt en er van bovenaf water
wordt gegeven.
De hoeveelheid water die in één
keer gegeven kan worden, hangt af
van de vochtvasthoudendheid van
de grond. Op de grondmonsters
staat deze maximale watercapaciteit van de grond weergegeven.
Als er meer water wordt gegeven,
kan er sprake zijn van uitspoeling.
Bij opdrachtige gronden is het wel
beter om meer water in één keer te
geven dan steeds een klein beetje.
Ook op hoger gelegen percelen is
het belangrijk om het vochtvasthou-

dend vermogen van de grond in de
gaten te houden en hier de grootte
van de beregeningsbeurten op af te
stemmen.

BEMESTING BIJSTUREN
Als er geen water is gegeven, zit
alle voeding nog in de grond, omdat er nauwelijks mineralisering
heeft plaatsgevonden. De eerste
regenbui zal dan het effect hebben
van een zware bemesting. Als er
wel veel water is gegeven, heeft er
wel mineralisering plaatsgevonden
en heeft de plant hier een groot
deel van opgenomen. In dit geval
kan er als het gaat regenen vrij snel
een tekort optreden.
De hoeveelheid voeding die uit de
grond vrijkomt, is sterk afhankelijk
van de hoeveelheid organische stof
in de grond. Als er de laatste jaren
veel met compost is gewerkt, zal
de hoeveelheid voeding die hieruit
vrijkomt groter zijn dan in een
normaal jaar. In hoeverre er met
de bemesting bijgestuurd moet
worden, hangt dus helemaal van de
situatie af.
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