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

Bladbemesting is
uitgegroeid tot een
serieuze teelthandeling.
Toch wordt deze
bemesting niet algemeen
toegepast. De grote
hoeveelheid middelen
die voor bladbemesting
beschikbaar is, lijkt het
juist lastiger te maken.
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Het lijkt er op dat de problemen
pas beginnen als een teler besluit
meer met bladmest te doen. Welke
bladmest is de beste en wat zijn de
verschillen?
Bij de toepassing van bladmest
zijn er twee aandachtpunten: de
weerbaarheid en de bemesting. Een
basisbladbemesting bestaat uit de
toepassing van bitterzout en ureum.
Bitterzout zorgt voor een bladverharding en dus weerbaarheid en
ureum zorgt voor activiteit van de
plant waardoor sporenelementen
beter uit de bodem worden opgenomen. Eigenlijk zal dit bij de meeste
gewassen de basis zijn.
Hiernaast zijn er bepaalde sporenelementen die, zeker op gronden met

een hoge pH, wat moeilijk worden
opgenomen, zoals ijzer en mangaan.
Zeker door het wegvallen van de
Mancozeb moet de mangaanbemesting extra aandacht krijgen. Hiernaast zijn er tal van toevoegingen
en plantversterkers die toegediend
kunnen worden. Zeker de toevoegingen met silicium zijn op dit moment erg populair en krijgen vaak
het voordeel van de twijfel. Bij deze
meststoffen is het de vraag of hun
invloed groter is op de weerbaarheid
of op de bemesting.

SPORENMIX
Naast deze, vaak enkelvoudige,
meststoffen is het ook mogelijk om
een sporenmix te gebruiken. De
diverse leveranciers hebben vaak
hun eigen voorkeur en het lijkt erop
dat de verschillen vaak niet zo groot
zijn. Het belangrijkste is dat de
bladbemestingen worden toegepast.
Als bitterzout en ureum als basis
worden gebruikt en op gronden met
een hoge pH mangaan en ijzer in

de gaten gehouden worden, is de
keuze van welke mix ernaast wordt
gebruikt minder belangrijk.

ANDERS DENKEN
In veel gevallen wordt de bladmest
toegevoegd als er een bespuiting
tegen insecten of schimmels uitgevoerd moet worden. Op die manier
gaat het in één handeling mee. Als
er geen kwalen zijn, wordt vaak de
bladmest ook niet toegepast.
In de nieuwe denkwijze moet het
andersom. Maak een bladbemestingsschema en voer die bemesting
altijd uit. Wanneer een schimmel of
insect bestreden moet worden, kan
daar eventueel een gewasbeschermingsmiddel bij. Bij deze manier
van werken zal het veel minder
vaak nodig zijn om een gewasbeschermingsmiddel toe te passen.
Doe in ieder geval nooit voor de
zekerheid een gewasbeschermingsmiddel standaard door de bladmest,
omdat er toch gespoten moet worden.
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