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

Na een paar jaar met
hete zomers is het dit
jaar een heel andere
situatie. Was het de
laatste jaren in de zomer
soms een strijd om de
gewassen aan de groei
te houden, nu gaat de
gewasgroei soms een
tandje te goed. Dat
vraagt om aandacht voor
de bemesting.
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Veel gewas is vrijwel nooit gunstig.
In het voorjaar is het wel handig om
de onkruiddruk tegen te gaan, maar
staat een gewas eenmaal goed dicht,
dan is dat voldoende. De beheersing van een gewas dat groter wil
worden, is nog niet zo makkelijk,
zeker niet op een perceel waar in
potentie genoeg voeding in de grond
zit. Omdat er nog niet zoiets bestaat
als een negatieve stikstofgift, zal op
voorhand de situatie goed moeten
worden ingeschat. Een goed inzicht
in de voedingstoestand van de grond
is een groot voordeel.
Het gaat dan niet alleen om de meststoffen die dit seizoen zijn gegeven,

maar ook om de voorraad die in
de voorgaande jaren is ingebracht.
Deze voorraad komt voor een groot
deel vanuit de compost. Compost is
nodig om de bodem vitaal te houden en het organischestofgehalte op
peil te houden, maar deze zorgt op
termijn ook voor een voorraad waar
we niet direct invloed op kunnen
uitoefenen.
In dit geval is het weer bepalend
voor de afgifte van de voedingselementen. Door goed bewust te zijn
van de in potentie aanwezige voedselvoorraad in de grond kan worden
voorkomen dat er bij een tijdelijke
bemesting te veel stikstof wordt
gebruikt, terwijl die eigenlijk al in
de grond aanwezig was. Regelmatig
een grondmonster nemen geeft
inzicht in de potentiële voorraad.
Hoewel een enkelvoudig stikstof-

monster inzicht kan geven in de
actuele beschikbare hoeveelheid
stikstof, is het zeker zo belangrijk
om liefst elk jaar een uitgebreid
monster te laten steken om de totale bodemvoorraad te bepalen. Wie
dit een paar jaar achter elkaar doet,
krijgt een duidelijk inzicht in het
verloop van de cijfers. Op die manier
is makkelijker in te schatten wat de
verwachte afgifte zal zijn bij de te
verwachte weeromstandigheden.

STUDIE
Om echt te weten waar de grond toe
in staat is en hiervan zo goed mogelijk gebruik te maken is het nodig
hier een beetje een studie te maken.
Wat heeft de plant nodig, en vooral:
wanneer heeft de plant het nodig?
Wat kunt u doen om een te veel aan
stikstof in de nazomer een beetje te
compenseren? Wanneer valt de keuze op een meststof met een beetje
stikstof en veel kalium en wanneer
kan door het vrijkomen van de stikstof uit de grond worden volstaan
met alleen een kaliumbemesting?
Soms is juist helemaal niets doen de
juiste keuze. Het is wel van belang
dat deze keuze met inzicht en beleid
wordt gemaakt.
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