T E E LT V E R B E T E R I N G
De bemesting moet
bij vaste planten heel
specifiek worden
toegepast. Omdat de
ondergrondse groei
het belangrijkste is,
moet hier tijdens de
hele teelt rekening mee
worden gehouden. Toch
zal er in het begin van
de teelt vooral nadruk
worden gelegd op het
dichtgroeien van het
gewas. Dit is nodig om
ondergronds te kunnen
groeien, maar ook om
onkruid te voorkomen.
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De teelt van vaste planten telt drie
teeltfases. De eerste is de gewasgroei
die eigenlijk vanuit de geplante
plant komt. Dit gaat vaak heel snel,
maar stopt bij de meeste gewassen
als de plant gaat bloeien. De plant
heeft dan aandacht voor de bloei en
zal vegetatief stoppen met groeien.
Vaak is dit net voordat het gewas
dichtgroeit. De meeste planten gaan
pas verder met de vegetatieve groei
als de bloem is uitgebloeid. Om dit
proces te versnellen kan het bevorderlijk zijn om de bloemen zo snel
mogelijk te koppen of uit te maaien.
Als de plant is uitgebloeid, start
eigenlijk de echte vegetatieve groei,

de tweede fase. Dit zijn plantendelen die zijn aangelegd na het planten en daarna uitgroeien. Het gewas
groeit dan dicht.
In deze eerste twee fases gebruikt
de vaste plant eigenlijk het grootste deel van zijn stikstof. Vanaf dit
moment is het belangrijk om het
gewas in stand te houden. Er mag
eigenlijk niet meer gewas opgroeien,
maar het gewas mag ook niet zwak
worden. De stikstofbemesting moet
hier goed in evenwicht zijn met de
kaliumbemesting.

komende winter. De ondergrondse
plantengroei is waarschijnlijk het
grootst tussen half oktober en begin
december. In deze periode moet de
plant vitaal zijn, maar bovengronds
niet meer groeien. Veel groei in deze
periode betekent vaak een latere
start van de ondergrondse groei en
dus een mindere plant. Ditzelfde
geldt voor te veel gewas op de plant.
Dit zorgt ervoor dat meer gewas in
stand gehouden moet worden gedurende een lange periode en dit gaat
ten koste van de ondergrondse groei.

AVERECHTS

ELK STUKJE APART

Veel vegetatieve groei in deze periode werkt averechts. Deze periode
duurt eigenlijk tot ongeveer half
september. Pas vanaf deze tijd begint de plant onder invloed van
minder licht te werken aan de
ondergrondse plant, de derde fase.
Deze ondergrondse delen zijn voor
de plant de overlevingsvorm voor de

Om de bemesting optimaal uit te
voeren zal elk gewasje apart bekeken moeten worden. Het is dan is
helemaal niet zo gek om per bed
te strooien, zodat de stukken overgeslagen kunnen worden waar het
niet meer nodig en zelfs negatief is.
Het lijkt veel werk, maar het is wel
effectief.
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