Minder veen
in potten
Het gebruik van veen in potgrond staat maatschappelijk
ter discussie. Er is daarom momenteel in de teelt van vaste
planten en andere tuinplanten veel aandacht voor veenarme
of zelfs veenvrije mengsels. Het is echter geen kwestie van
eventjes het mengsel aanpassen.
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elke samenstelling
potgrond gebruikt u? De
potgrondsamenstelling bij
de teelt van vaste planten
verschilt vaak per bedrijf en is maatwerk
afgestemd op zaken als de potmaat, het
gewas, de watergift en andere factoren.
In de praktijk bestaat echter het grootste deel uit veen. Dat percentage moet
komende jaren omlaag en dat is niet
eenvoudig.

WAAROM MINDER VEEN?
De discussie over veenarm of veenvrij
telen is niet nieuw, maar laait de laatste
jaren weer sterk op. Met name in Engeland en Ierland staat het ontwateren en
afgraven van veengebieden en het gebruik
van veen maatschappelijk en politiek ter
discussie, omdat het ten koste zou gaan
van de natuur en er veel CO2 zou vrijkomen. Ook in Nederland zijn afgelopen jaar
Kamervragen aan minister Schouten van
LNV gesteld over veenvrije potgrond en is
door de Kamer per motie opgeroepen toe
te werken naar volledig turfvrije potgrond
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voor particulieren en een vermindering
van het gebruik van veen in de sierteelt.
Onder druk van de maatschappij beginnen
met name grote Engelse retailers eisen te
stellen aan de potgrond waarin planten
zijn gekweekt.
Volgens de Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland (VPN) is er
wereldwijd nog voldoende veen beschikbaar en zal veen in de toekomst een belangrijke grondstof voor potgrond blijven.
Maar vanwege de groeiende wereldbevolking en daarmee groeiende vraag naar
substraat en vanwege de maatschappelijke
en politieke discussies, noemt ook de VPN
het goed om te kijken naar alternatieven.

BELEID
Een brede coalitie, waaronder de potgrondbranche en branchepartijen uit de
teelt en handel van sierteeltproducten,
heeft afgelopen jaar in een gezamenlijke
brief aan minister Schouten van LNV aangegeven dat ze stappen willen zetten op
het gebied van hernieuwbare grondstoffen
en verantwoorde veenwinning. In de brief

staan drie manieren om dat aan te pakken: een verantwoorde veenwinning, het
gebruik van hernieuwbare grondstoffen
en de ontwikkeling van een LCA-methodiek (LCA = levenscyclusanalyse).
In 2025 moet alle in Nederland gebruikte
veen onder het RPP-certificaat (Responsibly Produced Peat) vallen. Bij RPP vindt
veenafgraving plaats onder strenge controle van overheden en milieuorganisaties.
Veengebieden die intact zijn, dus niet-ontwaterde natuurgebieden, worden niet gebruikt voor veenwinning. Daarnaast wordt
na de veenwinning gewerkt aan vergaand
herstel van deze gebieden.
De partijen hebben de ambitie geformuleerd dat in 2025 minimaal 35% van
het substraat in de professionele sector
bestaat uit hernieuwbare grondstoffen,
zoals boomschors, compost, houtvezel
en kokosgruis. En met de ontwikkeling
van een LCA-methodiek moet er meer
inzicht komen in de totale milieubelasting
van de verschillende grondstoffen in het
substraat. Want het is natuurlijk de vraag
of bijvoorbeeld kokosgruis uit India halen
duurzamer is dan het gebruik van veen.

AAN DE SLAG
De noodzaak om als kweker aan de slag te
gaan met veenvrije of veenarme mengsels
zal variëren per bedrijf, afhankelijk van
de afzetmarkt en de beschikbaarheid van
veen en andere grondstoffen. Met name
grote retailers uit Engeland lopen al vooruit op de veendiscussie. Diverse potgrondleveranciers zitten niet stil en spelen in op
de ontwikkelingen door het aanbieden van
veenarme en veenvrije potgronden. Maar
ook dat verschilt per potgrondleverancier.
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Voor kwekers is het goed de ontwikkelingen te volgen en tijdig zelf ervaring op te
gaan doen. Zoals gezegd: eventjes overstappen op een ander mengsel is niet eenvoudig. Kwekers moeten er rekening mee
houden dat de eigenschappen van de potgrond veranderen en dat de watergift en
de bemesting meer aandacht vragen. Om
kwekers kennis en inzicht te geven over
veenvrij telen is Delphy onderzoek gestart
op de Onderzoekskwekerij Boomteelt en
Vasteplantenteelt in Hazerswoude.

AANDACHTSPUNTEN
De basis voor een goede potgrond is dat
een plant voor een goede groei over voldoende water moet kunnen beschikken.
De wortels hebben daarnaast ook zuurstof
nodig voor de ademhaling. Potgrond die
onvoldoende drainerend is, blijft te lang
nat waardoor de zuurstofvoorziening van
de wortels in de problemen komt en er
wortelproblemen ontstaan.
Bij de samenstelling en water-luchtverhouding van een potgrondmengsel spreken we wel over de fysische kwaliteit van
de potgrond.
Veenvrije of veenarme mengsels bevatten
dikwijls grondstoffen als bark, kokos, kokosgruis, houtvezel, rijstekaf, perliet, compost of andere grondstoffen. De meeste
van deze grondstoffen, met uitzondering
van compost, maken de potgrond luchtig.
Het voordeel van een luchtig mengsel is
een goede doorworteling. Het nadeel is dat
ze minder goed water vasthouden. Zeker
bij vaste planten die veel verdampen in
de buitenteelt is het van belang om een
mengsel samen te stellen dat voldoende
water kan vast houden. Ook wil je een

niet te licht mengsel vanwege kans op omwaaien van potten. Compost in de grond
kan het mengsel wat vochthoudender en
zwaarder maken.

PH EN BEMESTING
Naast fysische kwaliteit speelt ook de chemische kwaliteit een rol, zoals de juiste
pH en beschikbaarheid van voeding. Veen
is van zichzelf zuur en daarom wordt de
potgrond bekalkt om op de gewenste pH
van rond de 5,0-5,5 uit te komen. Nieuwe
grondstoffen hebben over het algemeen
een hogere pH. Daarom is het moeilijker
de gebruikelijke pH te realiseren. Dit is
een aandachtspunt, net als de beschikbaarheid van calcium en magnesium. In
een standaard potgrond zit namelijk Dolokal, dat calcium en magnesium levert aan

de plant, terwijl veenarme of veenvrije
potgrond geen of minder Dolokal bevat. In
dat verband is het goed om te kijken naar
de basisbemesting van de potgrond en de
mogelijkheden om de pH bij te sturen.
Nieuwe grondstoffen binden voeding
minder goed dan veen. Hierdoor kunnen
sneller voedingstekorten ontstaan na veel
neerslag. Het is daarom belangrijk de voedingstoestand goed in de gaten te houden
en tijdig bij te sturen.
Dit zijn enkele algemene aandachtpunten
om aan de slag te gaan met veenarme of
veenvrije mengsels. Net als nu zullen de
mogelijkheden en het meest geschikte
mengsel afhankelijk zijn van zaken als
het gewas, de potmaat, teeltduur, overwintering, et cetera. Potgrondkeuze blijft
maatwerk.

Het ontwateren en afgraven van veengebieden staat ter discussie.
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