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

Alle soorten vaste
planten eenzelfde
bemesting geven zou het
meest eenvoudig zijn. In
de praktijk is bemesten
in de zomer maatwerk.
De teler moet rekening
houden met een aantal
factoren, zoals de stand
van het gewas en het
type stikstofmeststof.
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De bemesting van vaste planten
in de zomer is echt maatwerk. Elk
gewas lijkt zich nu in een ander
stadium te bevinden en heeft daardoor een andere benadering nodig.
Bij bemesten is het niet een kwestie
van ‘Baat het niet, dan schaadt het
niet’. Te veel gewas kan zeer nadelig
zijn voor de uiteindelijke ondergrondse groei, terwijl een gewas dat
niet dicht staat te gevoelig is om de
zomer door te komen en ook nog
eens een onkruidprobleem geeft. De
teler moet eigenlijk per gewas bepalen wat nodig is en dat ook zorgvuldig uitvoeren.

WETEN WAT NODIG IS
Wat betreft bemesting reageren op
de gewasstand is vrij moeilijk. Gevoelsmatig wordt er op gewassen die
nog niet volgroeid zijn meer extra
stikstof gegeven dan op gewassen
die dicht staan. Als er echter stikstof wordt gemeten, dan zit er in

de meeste gevallen bij de nog niet
volgroeide gewassen meer stikstofvoorraad in de grond dan bij de
gewassen die al volgroeid zijn. Op
zich is dit niet echt raar. De volle
gewassen hebben veel meer stikstof
opgenomen, terwijl de net groeiende gewassen dit nog moeten doen.
Gewoon stikstof blijven strooien
als belangrijkste maatregel om het
gewas dicht te krijgen is dus niet de
standaard oplossing. In veel gevallen
is het geven van iets meer water een
veel beterere oplossing om de plant
sneller aan de groei te krijgen dan
bijmesten.

WERKINGSDUUR
Een belangrijk aandachtspunt is ook
de duur van de werking. Een meststof met veel ammonium geeft een
krachtige groei, maar deze zet ook
wat langer door dan een bemesting
met een stikstofmeststof met veel
nitraat. Is er dus veel en krachtige
groei nodig, kies dan voor een ammoniumhoudende stikstofmeststof.
Is er alleen een korte vegetatieve
groei nodig, dan kan beter voor
een nitraatstikstof worden geko-

zen. De keuze hangt ook af van de
groeikracht van een soort. Als de
plant na het dicht staan makkelijk te weelderig doorgroeit, is een
ammoniumbemesting niet aan te
raden. Te veel gewas zorgt ervoor
dat de onderste bladeren van het
gewas alleen maar door de plant
onderhouden moeten worden, terwijl ze geen bijdrage leveren aan de
assimilatie.

AFWIJKEND JAAR
We hebben dit jaar een zeer droog
voorjaar gehad. Hierdoor is veel van
de aanwezige voeding in de grond
nog niet vrijgekomen. Ook de telers
die meer organisch hebben bemest,
hebben hier nog niet hun grote
voordeel van gehad. Deze voeding
komt echter nog wel vrij en is niet
verloren. Normaal is het al zo dat
er in de nazomer veel voeding vrijkomt door mineralisatie, maar dat
zal dit jaar misschien wel meer zijn
dan in een nat voorjaar. Ook met dit
van nature vrijkomen van voedingsstoffen zal bij de inschatting hoe er
wordt bemest rekening gehouden
moeten worden.

31 juli 2020

31 juli 2020

045 teeltverbetering 72.indd 45

31 juli 2020

45

23-07-20 10:45

