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

Gevoelsmatig wordt
het steeds droger in
Nederland. Toch is de
hoeveelheid neerslag in
de afgelopen honderd
jaar gestaag gestegen
met 20 procent. De
stijging is door alle
seizoenen te zien, maar
in de zomer het minst. Bij
een stijgende gemiddelde
temperatuur kan het dus
toch zo zijn dat er in de
zomer steeds vaker een
neerslagtekort is.

Water geven
en droogte
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Een snelle oplossing voor droogte
is er niet. En er gelden steeds vroeger beregeningsverboden. Ook de
brandstofprijs is geen stimulans om
maar meer te gaan beregenen. Toch
zullen we planten moeten telen en
water moeten geven.
Hoewel er in Nederland tussen de
regio’s grote verschillen bestaan in
de noodzaak van water geven, zijn
er wel een aantal gemeenschappelijke aandachtspunten. Op de hoger
gelegen gebieden is water geven een
noodzaak om te kunnen groeien. In
de kustgebieden zit het water hoger
en kan veel water geven zelfs averechts werken. In de kustgebieden
regent het echter in het voorjaar

duidelijk minder, dus is er tijdens de
start wel water nodig.

VOOR PLANTEN NAT MAKEN
Juist bij de start gaat het vaak fout.
Nog veel te weinig telers maken
voor het planten de grond nat. Na
het planten aangieten is wel meer
een gewoonte. Planten in een natte
of in ieder geval behoorlijk vochtige
grond heeft een enorm voordeel bij
de weggroei. In natte grond kan de
plant makkelijk aangedrukt worden
en is er direct een beter contact
van de wortels met de grond. Deze
manier van planten heeft niet alleen
een betere aansluiting tot gevolg,
maar er hoeft ook veel minder
water gegeven te worden om de
planten aan te wateren. Eén keer
voor het planten water geven kan
makkelijk drie keer water geven
erna besparen.

In het voorjaar is water geven erg
lastig. Als het niet te nat is, wordt
de plant meer gestimuleerd om
wortels te maken. Constant water
geven om het de plant makkelijk te
maken, werkt dus averechts. Aan
de andere kant, de planten zo droog
houden dat er een stress-situatie
ontstaat, is veel negatiever. Een
plant in de stress zal niet sneller
wortels gaan maken, maar zwakker worden. Het wel of niet geven
van water in het voorjaar is dus
een zeer gewas- en grondspecifieke
beslissing, die erg veel aandacht
vraagt. Kijken wanneer de buurman
water gaat geven en dan ook gaan
beregenen is geen weloverwogen
beslissing.

BESCHIKBAARHEID
De beschikbaarheid van water in de
zomer is niet meer vanzelfsprekend.
Het is de hoogste tijd om na te denken over de grote hoeveelheid water
die in de winter in zee wordt geloosd
en die we in de zomer nodig hebben.
Als er echt watergebrek ontstaat,
dan zou het zomaar rendabel kunnen zijn om 20 procent van het teeltoppervalk aan waterreservering te
besteden. Stof om over na te denken.
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