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

De bemesting van net
groeiende vaste planten
is uiterst belangrijk voor
een goede weggroei.
Daarvoor is het
belangrijk dat er een
jonge wortel aan de plant
zit. In veel gevallen wordt
dat gestimuleerd met een
extra fosfaatbemesting
bij de start. De
stikstofbemesting wordt
vooral belangrijk als de
plant aan de groei gaat.
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De gronden waar de vaste planten
op worden geteeld, worden door
het goede beheer steeds beter. De
voedingsstoffen die in de grond
aanwezig zijn, zijn echter lang niet
altijd op tijd beschikbaar. Juist in
het voorjaar, als de grond nog koud
is en de plant zijn grootste behoefte
aan stikstof heeft, is de levering
van stikstof vaak te traag. De eerste
stikstof is dus van groot belang om
het gewas zo snel mogelijk dicht te
krijgen. Dit dicht krijgen van het
gewas heeft natuurlijk ook invloed
op de onkruiddruk in de percelen.
Zowel te vroeg als te laat starten
met stikstofbemesting kan nadelig
zijn. De plant gebruikt twee derde
van de stikstof in de eerste derde
van de groeiperiode. Om een goede
groei te krijgen moet de bemesting
dus beschikbaar zijn bij de eerste
groeispurt.

TE LAAT BEMESTEN
Te laat bemesten is om twee redenen niet handig. Ten eerste groeit
de plant dan in het begin te traag.
Ten tweede is er vaak maar heel

Geef op tijd
voldoende
meststoffen
weinig stikstof nodig om de plant
aan de groei te houden als de plant
eenmaal dichtstaat. In de meeste
gevallen zal de grond in de tweede
helft van de zomer genoeg stikstof
leveren om de planten te laten
groeien. Veel stikstof als de plant al
dicht staat voegt dan niets toe aan
de vitaliteit van de plant. Integendeel. De jonge wortels van de plant
willen graag de stikstof opnemen,
maar zijn niet blij zijn met de grote
hoeveelheid zout die het strooien
van ruime hoeveelheden stikstof
met zich meebrengt. Het is daarom
verstandig stikstof in meerdere kleine beurten te geven. Voordeel is dat
er nooit veel kan uitspoelen bij grote regenbuien vlak na het strooien

en dat de planten geen last hebben
van het zout. Bovendien kan precies
bij de juiste gewasstand gestopt
worden met de stikstofgift.

BALANS
Naast stikstof is het natuurlijk
belangrijk om ook de andere voedingselementen goed in balans toe
te dienen. Een recent grondmonster
is hierbij belangrijk. Let goed op de
geadviseerde magnesiumbemesting.
Vooral de verhouding met calcium
is hier erg belangrijk. Opvallend is
dat het Mg-gehalte op de analyses
in een paar jaar tijd vrij snel kan
veranderen. Een paar jaar te weinig
bemesten geeft, zeker in de Bollenstreek, al snel een tekort te zien.
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