TOPCONDITIE

Meer inhoud,
meer knoppen
In het bemestingsplan al rekening houden
met de eindgebruiker? Dat kan en wordt al
gedaan in de leliesector. Toch is er nog ruimte
voor verbetering. Hoe dat kan, waarom het
nodig is, welke onderzoeken er al gedaan zijn
en welke nog lopen, leggen Marco Jonkman
en Thijs Wester van Agrifirm-GMN uit.
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A

dviseurs van Agrifirm-GMN zien dat leliekwekers
in hun bemestingsplan rekening houden met hun
eindgebruiker: broeierĳ of export. Leliespecialist
en adviseur Marco Jonkman van Agrifirm-GMN
licht toe: “Er is overleg tussen kwekers, broeiers en exporteurs. De resultaten van opplantingen van exporteurs
worden onderling besproken. Exporteurs krĳgen tevens
terugkoppelingen van hun klanten die ze delen en broeiers
bespreken ook de opbrengst.” Niet alles gaat zomaar heen
en weer. Volgens de adviseur wordt er met name over de
bolkwaliteit gesproken als er te veel problemen ontstaan. De
bolkwaliteit is voor de ene kweker belangrĳker dan voor de
andere. “Sommige kwekers kĳken meer dan anderen naar
het aantal knoppen en de kwaliteit van de bolinhoud. De
basisbemesting is het begin, maar met elkaar – kweker, afnemer en adviseur – is het bemestingsplan te optimaliseren
waardoor de bolinhoud zal verbeteren. Krĳgen afnemers een
betere bol, krĳgen ze ook meer knoppen. Dan ben je als kweker koopman.” Soms vraagt de afnemer om meer bolinhoud.
Jonkman: “Exporteurs en broeiers komen bĳ de kwekers zelf
op het land kĳken om te zien hoe de gewassen erbĳ staan en
gaan dan voor de beste.”
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In deze serie Topconditie draait het om de
vraag hoe telers met bemesting het beste
resultaat kunnen behalen. De topconditie
kan betrekking hebben op de bodem, het
bodemleven, de bodemweerbaarheid, het
gewas en het bemesten zelf.

Met bemesting kan een betere bolinhoud gerealiseerd
worden. Daarvoor is een bemestingsplan nodig en die begint
bij de bodem. Jonkman: “De meeste bedrijven nemen elk
jaar grondmonsters en bespreken deze met ons. Dat doet
nog niet iedereen. Een gedeelte levert oudere monsters aan.
Grondmonsters gebruiken wij, samen met de ervaringen van
afnemers en ons eigen onderzoek, om een bemestingsplan
te maken.” Volgens Jonkman kan het plan nog beter, “maar
daarvoor is wel tijd nodig.” Concreet moet een kweker
volgens hem tijd investeren en grondmonsters nemen. “Dat
kost een paar honderd euro. Maar met meer inzicht is verbetering mogelijk waardoor een hoger rendement haalbaar is.”
Jonkman geeft nog een reden: “Door het wegvallen van bestrijdingsmiddelen zoals Mancozeb, wordt bemesting steeds
belangrijker om te zorgen voor vitale gewassen.”
Bemesting maakt het mogelijk om lelies te telen op duinzandgronden. “Tegenwoordig kunnen er door bemesting
op duinzandgronden weer goede lelies geteeld worden. De
organische stof in deze grond is laag en de pH is hoog. Kwekers moeten daar rekening mee houden. Daarnaast moet er
vaker overbemest worden omdat in duinzandgrond nutriënten eerder uitspoelen.” In gronden in het oosten en zuiden
– waar kwekers nu voornamelijk lelies telen – is het precies
andersom. Daar is het organischestofgehalte hoger en de pH
lager. “Dat vraagt om een ander bemestingsplan.”

ook dat dunner planten zorgde voor een hogere fotosynthese, gezien er meer licht beschikbaar was. “Hierdoor zat er
meer suiker en zetmeel in de bol en kon deze beter bewaard
en ingevroren worden. Dit zou meer knoppen kunnen opleveren na bewaring.”
In het verleden heeft Agrifirm onderzoek gedaan naar de
werking van kali en stikstof. Jonkman over dit onderzoek:
“Als er meer kali en stikstof in de bol zit, dan komen er meer
knoppen.” Zo simpel is dat alleen niet. “Dit zijn maar twee
elementen. In het plan moeten alle elementen meegenomen
worden. Fosfaat zorgt bijvoorbeeld voor meer wortels en
een betere opbrengst. Meer groei betekent niet automatisch
meer knoppen, want bij meer groei is meer voeding nodig.”
Ook Wester is bekend met de resultaten van deze proef en
geeft aan dat de afbroei betere resultaten gaf, wat kan resulteren in meer knoppen.
Op dit moment lopen er meerdere onderzoeken waarin gekeken wordt naar het aantal knoppen bij lelies. Zo doet het
Expertisecentrum Bloembollenteelt bodem- en bolanalyses
bij diverse leliekwekers. Later volgt een afbroeiproef. Met
deze proef waarvoor dezelfde cultivar wordt gebruikt, is
hopelijk te zien wat kwekers onderling anders doen en wat
voor effect dat onder andere heeft op de bodem, bolinhoud
en aantal knoppen. Ook is Wester bezig met een trapsgewijze bemestingsproef met kali. Tot dusver waren er bij deze
proef nog geen grote verschillen te zien op het veld en de
bolopbrengst was goed. De afbroeiproef is nog niet gedaan
en daar hoopt Wester meer uit te halen.
In een afbroeiproef wordt gekeken naar vitaliteit, gewicht,
lengte en aantal knoppen. Tijdens open dagen zijn veldproeven
het meest zichtbaar, maar na oogst gaat het verder met bolproeven en afbroeiproeven. Deze resultaten zijn minder zichtbaar voor kwekers, maar komen volgens Wester bij adviseurs
terecht die het vervolgens meenemen in het bemestingsplan.
Wester en Jonkman zijn van mening dat er nog verbetering
mogelijk is op het gebied van bemesting. Ze zijn het eens over
het doel: een zo compleet mogelijke bol met degelijke bolinhoud produceren die goede afbroeiresultaten laat zien.

SUIKER EN ZETMEEL
De vraag of bemesting voor meer knoppen kan zorgen is
niet zo simpel, volgens Jonkman. “Bemesting is slechts een
onderdeel. Het gaat tevens om de verzorging van het gewas,
de beregening, de plantdichtheid, het rooitijdstip en wat
er na de oogst gebeurt. Hoe leliebollen worden bewaard en
ingepakt, heeft ook invloed. Als dat niet goed gaat, kun je
knoppen kwijtraken.” Onderzoeker Thijs Wester van het
Expertisecentrum Bloembollenteelt beaamt dat. Wester
beschrijft een onderzoek waar gekeken is naar de plantdichtheid in combinatie met een bemestingsproef. “We hebben
met verschillende plantdichtheden gewerkt. Qua bemesting is gekeken naar overbemesting met stikstof, langzaam
werkende gecoate stikstof en snel opneembare stikstof. Een
hogere plantdichtheid gaf zoals verwacht meer stuks van de
roe, maar kleinere bollen.” In de afbroeiproef kwam naar
voren dat – bij eenzelfde bolmaat – de dikker geplante bollen minder knoppen gaven dan de bollen die dunner geplant
waren. Als kanttekening laat Wester weten dat het hier ging
om een ras die moeilijk knoppen maakt. Uit de proef bleek
12 februari 2021

12 februari 2021

022-23 Bemestingserie 86.indd 23

12 februari 2021

23

04-02-21 09:44

