TOPCONDITIE

Blijven
puzzelen
Er zijn veel producten en middelen op de
markt die bemestende waarde hebben.
Daarnaast zijn er ook veel producten
die invloed hebben op de bemestende
waarde of op een andere manier groei
stimuleren of een plant weerbaarder
maken. Door dit ruime aanbod wordt het
steeds lastiger om een keuze te maken,
want welk product is het beste?
Tekst: Lilian Braakman | Fotografie: René Faas

O

m aan te geven hoeveel keuze er is, geeft teeltspecialist Arjo van den Berg van Agrifirm-GMN een
duidelijk voorbeeld: producten op basis van zeewier (kalk of extract). “Er zijn misschien wel vijftig
bedrijven die vlak naast elkaar zitten in de regio Bretagne
(Frankrijk) en ongeveer hetzelfde product leveren. Het is
voor ons een heel gepuzzel om te zien welk product op welk
gewas en welk moment het meeste voordeel oplevert.” Voor
Biostimulanten geldt hetzelfde verhaal. “Er zijn twintig
tot dertig fabrikanten die ongeveer hetzelfde product op
de markt brengen. Daaruit moeten wij de beste kiezen. We
kunnen niet alle producten voeren.”
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Het kaf van het koren scheiden doet Cebeco Agrochemie. Zij
hebben relaties met nationale en internationale bedrijven
die actief zijn met de ontwikkelingen, productie en distributie van gewasbeschermingsmiddelen, specialiteiten meststoffen, basisstoffen en biostimulanten. Het bedrijf ondersteunt
Agrifirm-GMN met de inkoop van deze producten. “Dat is
ook nodig, want er komt veel van over de grens dat perfect
werkt onder folie in Zuid-Europa”, laat Van den Berg weten.
“In Nederland zijn de temperaturen een stuk lager en is het
groeiseizoen anders. Het is vervolgens onze taak om over
de producten een extra filter te gooien om te zien of het
geschikt is voor de bloembollenteelt.”

BEMESTENDE WAARDE
De aanwas van nieuwe middelen en producten is ondanks
de selectierondes nog steeds groot. Van den Berg leest vaak
genoeg mooie flyerteksten en etiketten van nieuwe middelen en producten op zijn scherm. “De vraag is: wat doet het
echt?” Om daarachter te komen wordt er volop getest. Zo
liggen er al meer dan honderd proeven op het Experticecentrum Bloembollenteelt. Heel veel van deze proeven hebben
iets te maken met bemesting of het stimuleren van groei of
weerbaarder maken van een plant. Van den Berg: “In haast
alle proeven zitten alternatieve producten die bemestende waarde hebben of die de plant weerbaarder en vitaler
maken.” Hij noemt onder andere proeven op het gebied van
vuur, luizenbestrijding en virus.
Vandaag de dag wordt een variatie aan bemestingsproducten
– compost, champost, diverse soorten (bewerkte) organische
mest en kunstmest – ingezet. Al deze stoffen zijn nodig om
voeding en organische stof in de bodem te krijgen. Van den
Berg noemt dat noodzakelijk. “Zelfs in de Noordoostpolder
verschraalt de bodem, terwijl het jong, gebruikt land is.”
Om het gebruik van kunstmest te verminderen, kan gekozen
worden voor gecontroleerd vrijkomende meststoffen. Met
name in het Noordelijk Zandgebied op zandgronden wordt
gebruik gemaakt van een kunstmestvariant met coating die
langzaam oplost door vocht of warmte. “Door de coating is
er minder kunstmest nodig, is er minder uitspoeling en is
de gift te sturen. Wanneer voeding nodig is, hoeft de kweker
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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.

alleen maar water te geven en dan komt er voeding vrij. Dat
de voeding al op het land ligt, geeft kwekers rust.”

HULPMIDDEL
Bodembemesting is de basis, meent Van den Berg. Maar er
zijn meer producten die het effect van bemesting verbeteren of zelf bemestende waarde hebben. Een product dat
kan helpen is bladbemesting. “Ik zie bladmeststof als een
hulpmiddel. Het is een snoepje, geen bord vol eten zoals
bodembemesting. Heb je een gebrek, dan kan bladbemesting
het namelijk niet oplossen. Via het blad kun je hooguit wat
bijsturen. Zeker bij de tulp is dat lastig door de waslaag. Dat
vraagt om passende inzet van de meest efficiënte bladmeststoffen. Hyacint en lelie kunnen beter bladmeststoffen
opnemen dan tulpen.” Een ander hulpmiddel is mycorrhiza.
“Mycorrhiza-schimmels hebben zijdelings invloed op de
samenwerking met de wortels en elementen.”
Een steeds groter wordende productgroep bestaat uit
biostimulanten. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zegt hierover:
‘Biostimulanten zijn geen werkelijke voedingsstoffen, maar
ze stimuleren wel de natuurlijke voedingsprocessen van
planten. Dit zijn eerder meststoffen dan gewasbeschermingsmiddelen, omdat deze stoffen, mengsels en micro-organismen louter bedoeld zijn om de plant te helpen voedingsstoffen efficiënter te gebruiken, of de plant weerbaarder
te maken tegen schommelingen in de temperatuur, de
hoeveelheid licht, of water (abiotische oftewel niet-levende
stressfactoren) en de kwaliteitskenmerken te verbeteren, of
de beschikbaarheid van voedingsstoffen in de bodem vergroten. Ze vergroten de efficiëntie van meststoffen waardoor
planten minder voedingsstoffen nodig hebben.’ Producten
die voldoen aan de genoemde definitie voor biostimulanten
vallen daarmee onder de regels voor meststoffen.

Arjo van den Berg: “Wat doet het product echt?’ Om daarachter te
komen wordt volop getest op het Experticecentrum Bloembollenteelt.

Een voorbeeld van een in de bloembollensector goed gebruikte biostimulant/bodemverbeteraar is Vivisol. Op het
etiket van fabrikant DCM is te lezen dat Vivisol zorgt voor
zowel de fysische als biologische bodemvruchtbaarheid, bodemfosfor vrijmaakt en opneembaar maakt voor de plantenwortels en zorgt voor een optimale gezondheidstoestand van
planten en wortels. De toelichting van Van den Berg: “Het
zorgt voor een actiever bodemleven, maar heeft ook bemestende waarde. Het hoofdelement is gemalen druivenpitten.”
Biostimulanten hebben allemaal een natuurlijke oorsprong.
Andere voorbeelden zijn wormencompost en -extract, insectensubstraat, zeewier, gefermenteerde gisten en plantenextracten. Biostimulanten bevatten volgens Van den Berg ook
vaak hoofd- en sporenelementen om de werking van het
product te versterken. Van den Berg licht zeewierextract toe:
“Dit is wortelstimulerend en goed voor de stevigheid van alle
soorten grond. Maar er zit nog meer in. Zeewier groeit onder
de beroerdste omstandigheden. Daarom is het sterk en
groeit als kool. Ook bevat het allerlei planteigen hormonen
in lage maar voor de plant aantrekkelijke concentraties. We
testen dit product volop. Er zijn al producten op de markt en
de interesse voor zeewierextracten groeit, maar het wordt
nog niet grootschalig ingezet in de bloembollenteelt.”

VERNIEUWING
Alternatieve producten – zoals biostimulanten – zijn de
laatste jaren in opkomst. Daar is een goede reden voor: “De
markt is er nu rijp voor. Veel biostimulanten zijn niet nieuw,
maar waren destijds te duur, niet goed beschikbaar of er was
een alternatief. Zo kijken we nu wat er kan met gefermenteerde gist. Een ander voorbeeld is silicium. Dit was eerst
te duur en slecht beschikbaar voor de plant. Nu is het zo
doorontwikkeld dat het wel opneembaar is.” In een dichtgetimmerd schema met chemie voegt een biostimulant niet
zoveel toe, meent Van den Berg: “Het wordt een heel ander
verhaal door het wegvallen van veel middelen. Nu moeten
alle zeilen bijgezet worden om een gewas vitaal en weerbaar
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