Kunnen vaste planten
in pot zonder veen?
Tijdens de Open dag van Delphy Boomteelt in
Hazerswoude op 24 september kregen de ruim
120 telers proefresultaten en ontwikkelingen te
zien die ook spelen in vasteplantenteelt. Zo was
er aandacht voor veenvrije en veenarme teelt en
voert Delphy proeven uit met afdekmateriaal op
potten om onkruid te voorkomen.
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O

nkruid groeit overal en dus ook in de pottenteelt
van vaste planten. Daarnaast kan ook mos een probleem zĳn. Verwĳderen van onkruid en mos kost
veel arbeid, maar daar is iets aan te doen, volgens
onderzoeker Jeroen van der Meĳ van Delphy Boomteelt.
Delphy doet al sinds 2012 onderzoek naar de mogelĳkheden van afdekmaterialen voor de pottenteelt. Telkens weer
kwam er als belangrĳkste resultaat uit dat er, afhankelĳk
van het gekozen materiaal, tussen de 10 en 45% op de kosten van arbeid en onkruidbestrĳding viel te besparen.
Afgelopen jaren werden de onderzoeken uitgevoerd met grotere 19 cm-potten, maar in 2021 is het onderzoek uitgevoerd
in de veel gebruikte 9 cm-planttrays. Daarbĳ zĳn zeven
producten toegepast van vier leveranciers, variërend van een
product op basis van olifantsgras, containermulch, bark en
een mengsel van bark en diverse andere organische materialen. Gewerkt werd met Lavandula, Gaultheria en Hortensia.
“Bĳ de behandelde objecten kwam 80% minder onkruid
op dan in de onbehandelde potten. Er is geen winnaar. Met
alle zeven geteste producten is op dit punt winst te behalen.” Van der Meĳ merkte wel op dat producten met bark
als nadeel hebben, dat als potjes met dat product omvallen,
al snel een deel van de afdekking verdwĳnt. Verder is niet
alleen het type afdekmateriaal belangrĳk, maar speelt ook
het technisch goed opbrengen van het afdekmateriaal een
belangrĳke rol om onkruid te voorkomen.

VEENVRIJ
En dan de potvulling zelf. Het nu nog volop gebruikte veen
heeft grote voordelen, zoals een goede structuur, vochtvasthoudend vermogen en de eigenschap om voedingselementen
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te bufferen. Maar de beschikbaarheid van veenproducten
staat onder druk en vanuit de maatschappij klinkt ook steeds
vaker de roep om te stoppen met het winnen van veen uit de
natuur. Delphy is daarom onderzoek gestart naar telen op
veenvrije en veenarme potgrond. Adviseur Arie Schipper liet
proeven zien waarbij wordt gekeken in hoeverre er alternatieven zijn die een vergelijkbaar resultaat geven als veen. De
belangrijkste criteria voor alternatieven zijn een goed teeltresultaat en een acceptabele prijs. Alternatieven voor veen zijn
er, zoals kokos, bark, houtvezel en compost.
In een van de onderzoeken is een deel van het veen vervangen door compost. Het onderzoek is uitgevoerd in Juniperus
stricta. Dit is een sterke conifeer die niet zo gevoelig is voor
zout, maar bij een verkeerde bemesting wel snel geel en bruin
kleurt. Naast het standaard gebruikte veen stonden er ook
objecten waarbij 20% of zelfs 40% compost was bijgemengd.
Binnen het RHP-keurmerk is het gebruik van 20% compost
toegestaan. Bij zowel de planten op een mengsel met 20% als
met 40% compost was sprake van een goede gewaskleur en
-ontwikkeling. Wel is bij 40% compost de pot zwaarder, maar
dat kan voor specifieke afzetmarkten zelfs een voordeel zijn.
In augustus is een langjarige proef gestart met Photinia en
Prunus met een veenvrije potgrond waarbij wordt gekeken
naar de bemesting, pH en groei. Alternatieven voor veen zoals
kokos, bark, houtvezel en compost hebben een hoger pH. Dat
is zowel voor boomkwekerijgewassen als vaste planten een
aandachtspunt. Om de pH te verlagen is bij enkele objecten
zwavel toegepast. “Dat is niet zonder risico”, aldus Schipper.
“Zwavel zorgt namelijk niet alleen voor verzurende bacteriën,
maar ook voor meer zout en daar is Prunus gevoelig voor.”
Van enkele objecten liet Schipper de beworteling na vier weken zien. Bij veen oogde die vertrouwd goed. Bij de veenvrije
potgrond was de beworteling minstens zo goed, tot verbazing
van de telers. “Er zijn zeker grondstoffen waar we iets mee
kunnen, maar het gewasafhankelijk sturen op pH en voeding
gaat nog belangrijker worden”, aldus Schipper.

GRONDVERBETERING
Delphy voert niet alleen onderzoek uit in de pottenteelt maar
ook in de vollegrond. Centrale vraag daarbij is hoe het organischestofgehalte van de grond op peil is te houden zonder de
normen die de overheid daarbij stelt te overschrijden. Reststromen spelen hierbij een belangrijke rol. Dit speelt niet alleen in
Nederland, maar ook in de ons omringende landen. Onder de
naam Soilcom is een interregionaal onderzoek gestart waaraan
België, Nederland, Duitsland en Denemarken meedoen.
Adviseur Eugène van Abeelen van Delphy liet de demoproef
zien zoals die is aangelegd in Hazerswoude op een venige
grond. “We onderzoeken hier welke effecten producten als
groencompost, gft-compost en tarwestro hebben op de beschikbare hoeveelheid elementen, maar ook op het bodemleven.”
Begin augustus zijn er metingen uitgevoerd, waarbij onder
meer is gekeken naar de voor de plant beschikbare hoeveelheid
stikstof, calcium en kalium. Daarbij heeft de kalk invloed op de
pH. Dat is soms wenselijk, soms ook niet. De grond waarop de
proeven plaatsvinden heeft een pH van 4,5, een zure grond dus.

Arie Schipper liet de aanwezigen zien hoe de beworteling is in potten waar compost
was toegevoegd aan het veen.

Jeroen van der Meij gaf een toelichting op het gebruik van diverse afdekproducten
in de P9-teelt van vaste planten.

Door toevoeging van groencompost steeg de pH naar 4,7 en
met gft zelfs naar 5,1.
Ook is gekeken naar het effect op het bodemleven. Immers,
organisch materiaal zorgt voor de groei van schimmels. Wat
blijkt? Toevoeging van groencompost en tarwestro of alleen
groencompost en organische stof levert 25% meer schimmelbiomassa op, wat de weerbaarheid van de grond verbetert.

COMBINEREN
Ten slotte is vaste planten telen ook niet zonder risico op ziekten en plagen. Het middelenpakket staat hier net als in andere
kleine teelten onder druk. En dus is het voor producenten van
gewasbeschermingsmiddelen een permanente zoektocht naar
acceptabele alternatieven. Maurice Kok van Syngenta gaf aan
hoe echte meeldauw in Spiraea valt te beheersen. Hiervoor is
sinds kort het biologische middel Taegro toegelaten. Door te
starten met dit preventieve middel en een hulpstof zoals Elasto
lukt het om het gewas lang gezond te houden. Als de schimmeldruk toeneemt of eerste symptomen zichtbaar zijn, is het
advies om enkele keren Alibi Flora toe te passen. Ook voor de
aanpak van valse meeldauw in vaste planten is de combinatie
van een aantal middelen het advies: preventief starten met Pergado V, daarna afwisselen met Previcur Energy, Ranman Top of
Paraat. Door Pergado V met een hulpstof als bijvoorbeeld Assist
te combineren wordt de lengtewerking beter. Op die manier is
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het mogelijk om valse meeldauw beheersbaar te houden.
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