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.

TOPCONDITIE

Verschraling percelen dreigt
voor lelies ZO-Nederland
Een combinatie van factoren zorgt ervoor dat
het steeds moeilijker wordt om in ZuidoostNederland het gehalte aan organische stof op
percelen in stand te houden. Dat is vooral voor de
lelieteelt zorgelijk, aldus adviseur Henk Ritter van
middelen- en meststoffenleverancier AgrifirmGMN, opererend vanuit Mertens uit Horst. “Je ziet
de percelen achteruitgaan.”
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Marie Wesselink:
‘Maak afspraken
over groenbemesters’
PPO Vredepeel doet al decennialang onderzoek naar het op peil houden
van het gehalte aan organische stof op de afgeveende Peelgronden. Onderzoekster Marie Wesselink herkent de zorgen van Henk Ritter zeker, maar wil
die wel nuanceren. Zelfs in de standaard vruchtwisselingsrotatie is het op
Vredepeel gelukt om met de huidige mestregels per jaar 2.000 kg per ha
organische stof aan te voeren. “Dat wordt als evenwicht beschouwd. Daarbij gaan we uit van het gebruik van rundveedrijfmest en het telen van een
groenbemester.” Dat juist op huurland dat laatste niet altijd gebeurt, snapt
ze. “Daar investeren huurders niet graag in de lange termijn. Tegelijkertijd
wil niemand achteruitgang. Wat ik van telers hoor, is dat ze wel afspraken
willen maken over dit onderwerp, ook al is het lastig.”
Wat betreft de inzet van compost kent ze de kritiek van telers dat daar vervuiling in kan zitten. “Niet alle compost is goede compost. In onze proeven
gebruiken we uitsluitend groencompost. Die is duurder, maar ook veiliger.”
Aan telers adviseert ze om er jaarlijks voor te zorgen dat er voldoende organische stof in de grond komt. “Dat stimuleert het bodemleven. Gebruik hiervoor compost, gewasresten, groenbemester en mest. Het is lastig om alles
helemaal in geld uit te drukken, maar van deze combinatie heeft het bodemleven echt profijt en dat is ook positief voor het gehalte aan organische stof.
Uiteindelijk is dit een investering in de toekomst.”
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ooie grond was het decennialang. Na de ontginning van de Peel in het oosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg kwam er
zandgrond vrĳ die voor veel teelten geschikt
was, waaronder de lelieteelt. Aanvankelĳk was de grond arm
aan organische stof. Door de juiste dierlĳke meststoffen toe
te dienen slaagden ondernemers erin om deze zandgronden
vruchtbaar te maken. “Op die manier werden deze arme
gronden echt opgewaardeerd”, aldus Henk Ritter, adviseur
van toeleverancier Agrifirm-GMN uit Horst. Het gehalte aan
organische stof kon in die periode toenemen tot drie of vier
procent. En met een voldoende ruime onderhoudsbemesting
lukte het om dat percentage te handhaven.

En toen kwam het aangescherpte mestbeleid. “Centraal in dat
beleid staat het gehalte aan fosfaat in de grond dat bepaalt
hoeveel een ondernemer nog mag bĳstrooien aan organische
mest. Omdat er door de jaren heen op deze gronden vooral
rundvee- en varkensdrĳfmest is gebruikt, is dat fosfaatgehalte
in die gronden relatief hoog. Aanvankelĳk mochten telers nog
90 of 70 kg P per ha aanvoeren, maar uiteindelĳk werd dat 50
kg P/ha. Dat is te laag. Daarmee kunnen de lelietelers in dit
gebied niet uit de voeten. Gevolg is dat het niet meer lukt om
het organischestofgehalte op hetzelfde niveau te houden, laat
staan dat te verhogen.”
Ritter rekent het snel even voor. “De afbraak aan organische
stof is jaarlĳks zo’n 2%. Om dat in een grond met 3 tot 4% organische stof op peil te houden, is een aanvoer nodig van zo’n
2.000-2.500 kilo organische stof per jaar. Dat kun je met de nu
maximaal toegestane 30 m3 rundveedrĳfmest met een organischestofgehalte van 6% al niet halen, laat staan dat er ruimte is
om dat te verhogen. Dit was voorheen met 50 m3 rundveedrĳfmest wel mogelĳk. Als je kiest voor varkensdrĳfmest wordt het
nog lastiger. Die bevat minder dan 4% organische stof. Daarvan
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mag een teler maar 13 m3 toedienen vanwege het hoge fosfaatgehalte in deze drĳfmest. Hierdoor kun je maximaal 600 kg
organische stof per jaar aanvoeren.”
Ritter ziet een gedeelte van de percelen in zĳn werkgebied achteruitgaan. Lelies hebben daar last van, want een lager gehalte
aan organische stof in de grond betekent ook dat het vochthoudend vermogen ervan afneemt en de buffercapaciteit van
mineralen. Daarnaast is het een gegeven dat op deze gronden
de schadedrempel voor Pratylenchus penetrans veel lager ligt
dan op gronden met een hoog percentage organische stof.

HUURLAND
Behalve de aangescherpte mestnormen is er nog een aspect
dat de verschraling in de hand werkt: huurland. “In dit gebied
worden de lelies heel vaak op huurland geteeld. Dat is geen
stimulans om zelf aan de slag te gaan met het verhogen van
het gehalte aan organische stof, omdat het niet jouw grond is.
Toch zĳn er al wel lelietelers die ervoor kiezen om voorafgaand aan de lelieteelt Tagetes te zaaien om op die manier
Pratylenchus te bestrĳden. Daardoor moeten ze het land wel
een jaar extra huren en Tagetes is geen gemakkelĳke teelt.”
Ook het telen van andere groenbemesters zou wel helpen om
iets aan de lage percentages organische stof te doen. “Dat is

zeker waar, maar de huurders vinden dat toch een taak van
de eigenaar.”
Een alternatief dat wel enig perspectief biedt, is champost, dat
in dit gebied vrĳkomt bĳ de teelt van champignons. “Daarvan
mag een ondernemer 13 ton per ha gebruiken, goed voor
2.500 kilo organische stof. Voorheen kon er 50 ton per ha
worden gestrooid, waardoor het gehalte aan organische stof
zelfs kon worden verhoogd. Dergelĳke gehalten mogen nu
ook niet meer.”
De gewone compost die vrĳkomt bĳ de afvalverwerking of uit
bermen vindt Ritter geen goed alternatief. “Veel ondernemers
klagen over wat ze allemaal terugvinden in die compost: plastic, glas, metalen. Dat vind je nog jarenlang terug op je land.
Tevens worden er vaak zware metalen in gevonden. Vooral
voor telers van vollegrondsgroente is dat een te groot risico,
omdat zĳ te maken hebben met eisen van voedselveiligheid.”
Alleen hoogwaardige compost zou wel een oplossing zĳn,
maar ook hier speelt het aspect van het telen op huurland.
Wat wel werkt, is samenwerking tussen een aantal telers die
op elkaars percelen telen. Zĳ rouleren samen in een bouwplan en kunnen daardoor ook afspraken maken over het op
peil houden van het gehalte aan organische stof.

Marco Botden:
‘We plegen roofbouw’
Lelieteler Marco Botden in Vredepeel onderschrijft de zorgen van Henk Ritter volledig. “Het is echt moeilijk om met de huidige regelgeving het gehalte
aan organische stof op peil te houden. Tegelijkertijd zie ik ook bedrijven die
wel werken met groenbemesters om de zaak op peil te houden. Zelf doe ik
dat ook op de percelen die ik in eigendom heb.”
Bij huurland ligt dat anders, aldus Botden. “Daar komen we heel lage percentages aan organische stof tegen. Dat krijg je ook niet op orde met een
jaar een groenbemester telen. Al met al is het lastig om hier iets aan te doen.
We zijn echt roofbouw aan het plegen op deze gronden.”
Op percelen met een laag organischestofgehalte ziet Botden ook het aantal problemen met aaltjes toenemen. “De aantallen zijn laag, maar schade
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geeft het wel. Dat betreft met name Pratylenchus- en Trichodorus-aaltjes.”
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