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

Bodemvoorraad is eindig
De agrarische sector
wordt de laatste tijd
steeds vaker, zonder
echt goed onderbouwde
argumenten, de maat
genomen. In slecht
gedocumenteerd
artikelen in de landelijke
dagbladen wordt best wel
wat onzin geschreven,
zonder dat de sector zich
hiertegen kan verdedigen.
Het zijn soms wel
waarheden, maar zonder
de juiste context.
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De agrarische sector gebruikt inderdaad meer werkzame stoffen, maar
wel minder middel in totaal. Leg
maar eens uit dat dit komt door het
wegvallen van minder resistentiegevoelige middelen, de toelating van
meer middelen met meer werkzame
stoffen en de beperkingen in het
aantal toepassingen.
Bij de bemesting speelt een bijna
net zo lastig probleem. Hier worden
telers zelfs binnen het vak op het
verkeerde been gezet. Door allerlei goede artikelen over het beter
benutten van de bodemvoorraad,
wordt de indruk gewekt dat we
met minder bemesting toe kunnen.
Hoewel dit waarschijnlijk tijdelijk
echt wel waar is, kun je dit niet
eeuwig volhouden. Als we nu een

aantal jaren heel goed opletten en
de planten anders gaan bemesten,
dan kunnen we ze inderdaad minder bemesten. Op die manier kunnen we het gedeelte dat de planten
uit de voorraad van de grond halen
minder toedienen. Eigenlijk laten
we de planten dan de spaarpot van
de grond een beetje leger maken.
Op zich een goede zaak, want aan
een spaarpot waar je niet aan mag
of kan komen heb je niets, maar
de plant gaat niet minder voeding
gebruiken. Over een aantal jaren is
de spaarpot leeg en heeft de plant
nog steeds de evenwichtsbemesting
nodig om goed te kunnen groeien.
De voorraad zal dan wel weer op
peil gehouden moeten worden. Dit
laatste probleem wordt door de
voorstanders van het beter benutten
van de bodemvoorraad een beetje
vergeten, of niet goed verwoord.
Als we de komende jaren minder
kunnen bemesten, omdat we de
planten kunnen laten profiteren

van de spaarpot, dan kunnen we
dat naar buiten brengen en zeggen
dat we minder gebruiken. Op zich
perfect, maar wat als de voorraad
leeg begint te raken en we weer iets
meer nodig hebben, krijgen we dan
van de regelgeving die ruimte weer
terug? Niet als we niet goed hebben
uitgelegd waar we mee bezig zijn.

ZEG WAT JE DOET
Naar buiten brengen dat je door een
betere bemesting op dit moment
minder voeding nodig hebt, is een
goede zaak. Dit geeft goodwill. Nalaten om het hele verhaal te vertellen
en niet aangeven dat een spaarpot,
als deze eenmaal op een normaal
niveau is weer moet worden aangevuld, geeft een probleem in de iets
verdere toekomst. Regeren is vooruitzien. Vertel wat er gebeurt en dat
het leger maken van de spaarpot
de uitspoeling vermindert, maar
vergeet niet te vertellen dat we die
voeding later weer nodig hebben.
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