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

De regels rond de
fosfaatbemesting zijn
aangepast. Het lijkt erop
dat de ruimte, zeker in
het westen van het land,
gemiddeld iets kleiner
is geworden. Ging
voorheen de berekening
van de fosfaatruimte
over het Pw-getal, nu
wordt deze bepaald
door een combinatie te
maken van het direct
beschikbare fosfaat en
de voorraad (PAL).
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In de praktijk lijken de nieuwe
regels bij grensgevallen best redelijk uit te pakken. Als het fosfaat
erg vast ligt en de hoeveelheid
direct beschikbare fosfaat is laag,
dan is er eerder de mogelijkheid
om extra te gebruiken. Er hoeft
dus niet eerst een heel groot tekort
te ontstaan voordat er ingegrepen
mag worden. Op zich een heel goede zaak.
Jarenlang was het binnen de fosfaatregels niet mogelijk om de organische stof op de duinzandgronden
op een gezonde manier in stand te
houden. Een en ander heeft geleid
tot een uitgebreid meerjarenonderzoek, waaruit een rekenmodule is
ontstaan. Deze is vrij te gebruiken,
maar weinig mensen weten dat
die bestaat. De module berekent

Soms mag
extra fosfaat
de organischestofverwachting als
de jaarlijkse toepassingen worden
ingevuld. Deze rekenmodule geeft
aan dat een evenwicht wel in stand
kan worden gehouden, maar dat er
geen reparatie mogelijk is.

GEZONDE GROND
Toch is het veel kwekers in de
Duin- en Bollenstreek gelukt om
binnen de regels een gezonde grond
te behouden. Door weloverwogen
gebruik van mest en compost lijken
er mogelijkheden te zijn. Dit vraagt
echter wel veel inzicht van de teler
in de bemesting en vraagt ook om
regelmatig een bodemanalyse te
laten uitvoeren. Omdat de regels nu
eerder toestaan dat bijgestuurd kan
worden als het fosfaat zakt, zijn er
mogelijkheden voor de duinzandgronden.

Let wel goed op hoe de fosfaatruimte wordt gebruikt. Het fosfaat
in kunstmest telt voor honderd
procent mee en voegt niets toe
aan het organischestofgehalte van
de grond. Dit geldt trouwens ook
voor de koemestkorrels. Ook het
fosfaat in dierlijke mest wordt voor
honderd procent meegerekend,
maar voegt wel organische stof toe.
Bij het gebruik van compost is er
een fosfaatvrijstelling van vijftig
procent. Hierbij komt dat compost
meer bijdraagt aan de opbouw van
organische stof dan dierlijke mest.
Te veel compost kan er echter voor
zorgen dat de activiteit van de grond
vermindert, waardoor soms toch
dierlijke mest nodig is. Kortom, het
is een vrij ingewikkelde materie die
alleen maar kans van slagen heeft
als er goed over wordt nagedacht.
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