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

De bemesting in het
voorjaar dient twee doelen.
Op de eerste plaats is het
natuurlijk voeding voor
de planten. Daarnaast
is het om onkruid eronder
te houden. Onkruid is
een van de meest
schadelijk factoren in de
vasteplantenteelt, dus
is het van belang dat de
planten na het opkomen zo
snel mogelijk dicht groeien.
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Als de bemesting alleen bedoeld zou
zijn voor de groei van de planten,
zou een iets rustigere groei misschien wel beter zijn. De bemesting
vormt samen met de bodemherbiciden en de mechanische onkruidbestrijding een geheel dat goed bij
elkaar moet passen. Het gewas moet
snel groeien, de chemische toepassing moet lang genoeg werken
totdat er kan worden begonnen met
een mechanische aanpak, of totdat
het gewas dicht staat.

STRATEGIE
De mechanische onkruidbestrijding
kan niet altijd direct beginnen. Ten
eerste omdat de planten nog niet
vast staan en ten tweede omdat

de grond kan gaan stuiven. Dieper
planten om de planten minder gevoelig te maken voor de wiedeg is
geen optie, omdat dit niet optimaal
is voor de snelle ontwikkeling in het
vroege voorjaar.
De toepassing van bodemherbiciden
moet erop gericht zijn net zo lang te
werken tot een andere optie mogelijk is, of tot het gewas dicht staat.
Een kortere werking betekent toch
nog onkruid en een langere werking
is, door de hogere dosering of door
meer middelen, slecht voor de groei
en het milieu.
De bemesting maakt dus een groot
onderdeel uit van de strategie om
onkruid de baas te zijn. Als de plant
in het begin sneller groeit, staat het
gewas eerder dicht en kan de mechanische aanpak eerder beginnen.
Deze gewenste snelle groei heeft
dus eigenlijk niets met de optimale
groei voor de plant te maken. Naast
de basisbemesting is het dus belangrijk om al heel vroeg in het seizoen

te beginnen met de stikstofbemesting. Dus niet wachten tot de plant
groeit, maar op gang helpen met
stikstof. Gebruik dan een snel werkende stikstofmeststof. De stikstof
die in organische korrels zit, is voor
dit doeleinde te langzaam.

LATE BEMESTING
Let met stikstof wel op dat deze
kan zorgen voor een te vegetatieve
groei als de plant dicht staat. Te veel
gewas is uiteindelijk nadelig voor de
ondergrondse groei. Let dus op dat
er geen grotere hoeveelheden langzaam werkende meststoffen worden
gebruik om het gewas snel dicht
te krijgen. Als langzaam werkende
meststoffen worden gebruikt, zorg
er dan voor dat deze ‘een stugge
verhouding’ hebben. Dit houdt in
dat er meer aandacht moet zijn voor
kalium dan voor stikstof. Hiernaast
komt er later in de tijd steeds meer
stikstof vrij uit de organische stof.
Alles hangt dus met elkaar samen.
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