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.
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Extra
bemesten:
doe het niet
Interacties tussen nutriënten, ze zijn er. De vraag
is wat een combinatie van meststoffen doet;
wat voor impact heeft dat op de uiteindelijke
opbrengst? De conclusie uit een literatuurstudie
van NMI en WUR is daar heel helder in:
‘Interacties tussen nutriënten zijn niet van
belang bij een goede bodemvruchtbaarheid.’
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n de praktĳk leven er vragen over de interactie tussen
verschillende meststoffen als kalium (K), magnesium
(Mg) en calcium (Ca). Bekend is in ieder geval een relatie
tussen kalium en magnesium. Maar zĳn er meer?
Wageningen University & Research (WUR) en Nutriënten
Management Instituut (NMI) deden een literatuurstudie voor
BO-Akkerbouw in kader van de PPS Beter Bodembeheer. In
deze studie keken ze naar de effecten van bemesting met
K, Mg, Ca, N (stikstof) en Cl (chloride) en hun interacties op
de gewasopbrengst en kwaliteit. Deze studie was gericht op
de akkerbouw, maar volgens medeschrĳver Janjo de Haan,
onderzoeker en projectmanager bĳ WUR, zĳn de interacties
vergelĳkbaar en zĳn de uitkomsten door te trekken naar de
bloembollenteelt. Eind 2020 werden de resultaten van de
literatuurstudie gepubliceerd. De uitkomst van het rapport
liegt er niet om. In heldere taal staat dat interacties tussen
nutriënten niet van belang zĳn bĳ een goede bodemvruchtbaarheid.

INTERACTIE
In de literatuurstudie is gekeken naar de vraag in hoeverre
een hoge kaligift leidt tot een magnesium- en calciumgebrek
in het gewas. De Haan geeft antwoord: “Interacties tussen
meststoffen zĳn er. Neem een hoge K- of Mg-gift. Als er niet
voldoende van één meststof is of juist te veel van een ander
element, kan dat zorgen voor een gebrek. Een voorbeeld
hiervan is dat opname van een element wordt geblokkeerd
of afgeremd.”
In het onderzoek komt dit punt ook naar voren, maar in de
praktĳk blĳkt dit nauwelĳks voor te komen. “Zolang alle
nutriënten in de bodem zitten en voldoen aan de minimale
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Het bemestingsadvies voor de bloembollenteelt staat in
de ‘Adviesbasis voor de bemesting van Bloembolgewassen’.
Hierin staat een advies per meststof voor alle bolgewassen. Ook wordt er rekening gehouden met de grondsoort.
Dit adviesrapport is online te downloaden op de websites
van de KAVB en Wageningen University & Research.

toestand, spelen interacties tussen meststoffen geen rol. Dit
is de bottom line.”
Een andere vraag die de onderzoekers beantwoorden in het
rapport gaat over of het nodig en rendabel is om bĳ een
hoge kaligift ook magnesium en/of calcium te bemesten. Dat
blĳkt niet nodig, verondersteld dat de magnesiumtoestand
minimaal voldoende is: ‘Extra magnesium bemesten resulteert in onnodige kosten en verhoogt het risico op verliezen
door uitspoeling vooral op zandgronden.’ Compenseren bĳ
een hoge K-bemesting met Mg is dus niet nodig.
De Haan vindt dat de ‘goede verhouding’ niet zo belangrĳk
is als wat adviseurs soms aangeven. “De balans is niet per
se belangrĳk als van alle meststoffen de minimale toestand
in de bodem zit.” Volgens de Kinsey-Albrecht methode is de
verhouding tussen nutriënten juist wel belangrĳk. Met deze
methode wordt de mineralenbalans van de bodem in kaart
gebracht. Deze methode brengt extra kosten met zich mee,
volgens De Haan. “In Nederland is hier niet veel onderzoek
naar gedaan, maar internationaal wel. Onderzoeken in de
afgelopen honderd jaar tonen keer op keer aan dat er geen
bewĳs is voor meeropbrengst als stoffen in verhouding met
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Magnesiumgebrek
elkaar zijn. De extra kosten voor het onderzoek en de meststoffen verdienen ondernemers niet terug.”
Er zijn dus interacties tussen meststoffen als K, Mg, Ca, Na
en Cl. Maar wat uit de literatuurstudie duidelijk naar voren
komt, is dat deze normaliter geen effect hebben op de opbrengst als de bodemvoorraad van deze elementen voldoende is. Het advies van De Haan is om de basisbemestingadviezen te volgen. Enige vorm van compenseren is niet nodig en
volgens de medeschrijver van het rapport niet noodzakelijk
en niet rendabel. “Te veel bemesten zorgt voor extra kosten.
Daartegenover staat niet of nauwelijks extra opbrengst, al
zeggen fabrikanten van middelen soms dat het wel iets doet.
Het economische plaatje van de akkerbouw is wel anders
dan die van de bloembollenteelt. In de akkerbouw is een
verbetering van een paar procent opbrengst nodig om de
kosten eruit te halen, in de bloembollenteelt is het terugverdienen van de kosten makkelijker.” De Haan raadt aan, naast
het opvolgen van het bemestingsadvies, eens in de vier jaar
regulier grondonderzoek te laten uitvoeren. “Laat de bodem
testen op pH, organische stof, stikstof, fosfaat, kali, calcium
en magnesium. Dit geeft voldoende inzicht in de bodemvruchtbaarheid.”

Waar komt het vandaan dat compenseren of extra bemesten zin
heeft? Een mogelijke oorzaak die Yorick van Leeuwen, teeltadviseur bij CNB, noemt is de ‘Vletterziekte’. In de jaren ’80 en ’90
stierven lelies vervroegd af. Een mogelijke reden hiervoor was
magnesiumgebrek. “Daarom is destijds veel te veel magnesium
gestrooid in lelie. Die gronden hebben nu nog een hoge Mg-waarde. Daarom wordt nu nog extra kali gegeven. Soms wel drie-,
vier-, of zelfs vijfhonderd kilo zuivere kali.”
Enkele kwekers doen dit ook op gronden zonder hoge Mg-waarde. Zoveel extra kali wordt soms ook in tulp gestrooid. “Bollen
zouden een stuggere celopbouw krijgen. Hierdoor zijn de bollen
harder en worden ze minder zuur. Dit is niet waar. Misschien is
door overbemesten de opbrengst iets hoger, maar is het percentage zuur door overstimulatie juist hoger. Netto is onderaan de
streep de opbrengst gelijk”, verklaart Van Leeuwen. Zijn advies:
“Neem grondmonsters en ken de voorvrucht en geschiedenis van
je perceel. Ga niet klakkeloos strooien. Dat is zonde van je geld.”
Hij pleit voor het bewust uitgeven van euro’s. Zo kost een grondonderzoek ongeveer 100 euro. “Dat geld kan makkelijk bespaard
worden wanneer er gepast kunstmest gestrooid wordt.”
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