TOPCONDITIE

Bemesting
staat niet los
Dertien bedrijven hebben zich verenigd
in NLG Holland. Hoe kijken zij naar
bemesting? Voorzitter Colja Corts en
deelnemer Cock Hulsebosch zijn daarover
helder: bemesting is niet los te zien van
de totale bodemstrategie. En dat werkt,
stelt Cock Hulsebosch.
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“B

emesting leeft als onderwerp echt in de groep
telers van NLG Holland”, stelt voorzitter Colja
Corts. Sinds de oprichting in 2012 hebben zich
dertien bedrijven aangesloten die actief zijn
op zand- en kleigrond in Noord-Holland. Gezamenlijk doel is
om te komen tot een duurzame vorm van bloembollenteelt.
In de optiek van NLG Holland is bemesting geen op zichzelf
staand iets, aldus Corts. “Bemesting heeft met heel veel
andere zaken te maken in de teelt, zoals het vergroten van
de weerbaarheid van planten en daarmee de hoeveelheid
middelen die je nodig hebt om je gewas gezond te houden.
Ook is er een relatie tussen bemesting en de onkruiddruk. In
de optiek van de deelnemers aan NLG begint een geslaagde
teelt niet met een voldoende beschikbaarheid van stikstof,
kali en fosfor, maar met een bodem die in topconditie is.”
Deelnemer Cock Hulsebosch van Gebr. Hulsebosch uit
Schagerbrug beaamt dat. “Onze adviseurs zijn Roelf Havinga
van Team Ecosys en Henk Jan Bakker van Greenbalance en
die waren hier heel duidelijk over. Zorg dat je stopt met het
strooien van stikstof, kali en fosfaat via kunstmest. Als je bij
de bodem begint, dan heb je al voor tachtig procent gewonnen.” Voor Hulsebosch reden om organisch bedrijfsafval
zelf te composteren en groenbemesters op te nemen in het
teeltsysteem. “Ook daar zijn we wel anders gaan werken. We
kozen aanvankelijk voor maar één groenbemester, maar zijn
binnen NLG een eigen mix gaan ontwikkelen. Nu we zeven
jaar verder zijn, zien we dat dit goed gaat en ook aanslaat in
de sector.”
Corts vult aan: “Door het gebruik van groenbemesters breng
je via de organische stof die dat oplevert onder meer stikstof
in de grond. Daardoor kun je minderen met kunstmeststikstof. Wel blijft het de uitdaging om meststoffen op het juiste
moment beschikbaar te hebben voor de bollen. Met kunst-
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Door eigen gemaakte compost te gebruiken is minder kunstmest nodig.

mest kun je heel gericht bemesten, terwijl dat met organische bemesting minder precies te regelen is.”

INHOUD BEKIJKEN
Omdat de bodem het uitgangspunt is voor de bemesting,
nemen de deelnemers van NLG regelmatig een bodemmonster dat wordt beoordeeld via de Albrechtmethode. Dat
geeft inzicht in tekorten en overschotten aan mineralen en
sporenelementen in de bodem. Bij tekorten aan mineralen
of sporenelementen kunnen de leden al bij het composteren
een aanvulling meegeven, bijvoorbeeld via gesteentemeel,
zwavel en compostthee. Hulsebosch kiest er daarnaast voor
om kali beschikbaar te maken in de grond door zeewierkalk
toe te dienen. “Door deze vorm van calcium aan de grond
toe te voegen, kan de kali vrijkomen. Er zit immers meestal
voldoende kali in de grond, alleen is die moeilijk opneembaar voor planten. Zeewierkalk stimuleert het bodemleven
dat ervoor zorgt dat de kali vrijkomt.”
Wat stikstof betreft, dat komt in het voorjaar soms traag
vrij. Dat heeft Hulsebosch niet weerhouden om toch over te

23 april 2021

23 april 2021
022-23 Topconditie 91.indd 22

16-04-21 14:13

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.

stappen van kalkammonsalpeter naar zwavelzure ammoniak. “Dat is een langzaamwerkende stikstofmeststof, die
beter is voor het bodemleven. Daarnaast heb je minder
stikstof nodig als je bodemleven op peil is.” Verder passen ze
bespuitingen toe met sporenelementen, waaronder mangaan. “Je moet het blad blijven voeden”, aldus Hulsebosch.
Wat betreft de kwaliteit van hun eindproducten, is Hulsebosch tevreden. “We hebben onszelf als doel gesteld toen
we hiermee aan de slag gingen, dat de opbrengst minimaal
gelijk moest zijn aan de manier van telen zoals we dat altijd
hadden gedaan. Dat is gelukt. Van onze afnemers krijgen we
geen opmerkingen over de inhoud van de bollen. We telen
hyacinten op contract voor twee bedrijven die snijhyacinten
broeien. Die zien zelfs een nageltje extra bij onze bollen.”
Corts vergelijkt de manier van omgaan met bodem en bemesting door de NLG-leden met een vorm van precisielandbouw. “Daarbij wil de teler precies weten wat een bol nodig
heeft. De deelnemers aan NLG doen dat door in de bodem
en in de plant regelmatig metingen te doen, bijvoorbeeld
via bladsapanalyse en brixmetingen. Dat inzicht helpt om
beter inzicht en een steeds scherper beeld te krijgen van de
ontwikkeling en de behoefte van het gewas.”

MINDER UITSPOELING
Een aantal deelnemers aan NLG neemt deel aan het project
Bodem en Water van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Daarbij gaan deelnemers na hoe grond beter
water vast kan houden, waardoor er minder mineralen in
het oppervlaktewater terechtkomen. Het project is in 2019
gestart en in 2020 zijn de eerste resultaten gemeld. Hoewel
het de resultaten van maar één jaar betreft, ziet Corts al wel
een voorzichtige trend. “Uit de eerste resultaten blijkt dat in
de percelen met meer organische stof er minder uitspoelt.
Dat is nu net wat we met NLG doen. Door zelf composteren
en de NLG-mix te telen komt er meer organische stof in de
grond, waardoor de opslagcapaciteit van water groter wordt.
Daardoor spoelen na een natte periode minder meststoffen
uit, die daardoor weer beschikbaar blijven voor de plant.”

ONKRUID
De stelling dat anders bemesten ook leidt tot minder
onkruid, is nog de meest harde noot om te kraken. Niet
verwonderlijk, vindt Colja Corts. “In de natuur neemt de
onkruiddruk af naarmate er meer planten komen en het
bodemleven verbetert. Op net omgewerkte grond komen
veel onkruiden voor. Als je die grond niet omwerkt, zie je
na een paar jaar die onkruiden verdwijnen. In de bollenteelt
bewerk je eigenlijk elk jaar wel de grond. Maar er is wel een
effect van het type meststoffen op de onkruidontwikkeling.”
Dat beaamt Cock Hulsebosch. “We zijn nu zeven jaar bezig
en het lijkt er op dat we een effect zien, maar we zijn er nog
niet. Ik vertrouw erop dat dit ook goed komt.”
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