Calciummeststof in pootgoedteelt loont

Bodem
motor bedrijf
Nu de overheid overmatig gebruik van dierlijke mest aan banden legt, is het zaak
dat de bodem veel meer op eigen kracht haar vruchtbaarheid op peil houdt. “Grond
is duur. Daaruit moet het resultaat komen”, zegt akkerbouwer Nico Gebbink. Hij
gebruikte vorig jaar voor het eerst vloeibare N-xt meststoffen en is blij met het
resultaat. “Met N-xt investeer ik in gewas en bodem voor dezelfde prijs.”

D

e bodem is de motor. De
structuur, chemie en biologie
in de bodem zijn de tandwielen die de motor aandrijven.
Organische stof is hierin de
olie. Zo maakt Marco van Gurp, commercieel directeur van N-xt Fertilizers,
duidelijk dat alle factoren voor bodemvruchtbaarheid elkaar onderling beïn-

vloeden en grote effecten hebben op de
gewasgroei. “Het is niet het gewas dat je
bemest, maar de bodem.”
SCHERP BEMESTEN
Nu de overheid overmatig gebruik van
kunstmestmineralen en dierlijke mest
aan banden legt, is het zaak dat de bodem
veel meer op eigen kracht, via organische

stof en het bodemleven, haar vruchtbaarheid op peil houdt. Van Gurp onderstreept
dat het voor een gezonde en rendabele
teelt niet alleen van belang is te focussen
op opbrengst, maar vooral ook op de kwaliteit van het eindproduct en de gewasweerbaarheid door een gezonde bodem.
“Grond is duur. Hieruit moet het resultaat
komen”, zegt akkerbouwer Nico Gebbink.

Door beter te begrijpen welke factoren de bodemvruchtbaarheid beïnvloeden, kun je meer geld uit je gewassen halen, menen Marco van Gurp (l) en Nico Gebbink.
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Voeding

Nico Gebbink dient N-xt Calcium toe met de veldspuit.

Hij heeft een akkerbouwbedrijf in Espel van
72 ha (lichte zavelgrond). Daarop teelt hij
50 ha pootaardappelen voor Agrico (stammenteelt en miniknollen) en op ruilland
(25 ha). Verder teelt hij nog bieten, witlof
en wintertarwe. Afgelopen seizoen paste
hij in 25 ha pootaardappelen voor het eerst
de vloeibare N-xt-meststoffen toe. “Mijn
percelen hebben een hoge fosfaatvoorraad.
Dat betekent dat de gebruiksnorm krap is.
Er zit genoeg fosfaat in de grond, maar de
vraag is of dit mineraal ook beschikbaar
is voor de plant, wat belangrijk is voor de
wortelontwikkeling. Jaarlijks zijn er veel
verschillen. Ik wil het gewas meer kunnen
sturen.”
BEMESTINGSSTRATEGIE
Van Gurp vertelt dat de meststoffen van
N-xt Fertilizers zijn geproduceerd volgens een unieke technologie. De meststoffen hebben als eigenschap dat ze
de juiste stikstofvorm (ammonium) en
opneembare fosfaat op een natuurlijke
manier (organisch) beschikbaar houden
voor het gewas. “De meststof gebruikt
ureum als basis om andere mineralen op
een natuurlijke manier te binden. Het is
daardoor ‘plant-aardig’ en gedraagt zich
niet als zout in de grond.”
Een bemestingsysteem volgens de N-xt
formule bestaat uit drie stappen: het
toedienen van een bodemmeststof, een
kwaliteitsmeststof en een bladmeststof.
N-xt bodemmeststoffen zijn specifiek
geformuleerd om actief door het wortelstelsel te worden opgenomen. “De
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‘Resultaat
moet uit grond
komen’
mineralen hechten zich binnen 24 uur
aan het kleihumuscomplex en spoelen
niet uit. Ook de omzetting naar nitraat
wordt voorkomen. De stikstof blijft in de
gewenste vorm aanwezig. Mede hierdoor
worden het fosfaat en de sporenelementen uit de meststof optimaal benut”, vertelt Van Gurp.
Gebbink gebruikt als kwaliteitsmeststof de N-xt Calcium. Deze meststof is
ontwikkeld om calcium beschikbaar te
maken voor de plant. “Calcium is een
lastig mineraal in de bodem, maar zeer
belangrijk in de plant: te veel of te weinig

blokkeert de opname van voedingsstoffen. Maar we onderschatten het belang
en de effecten van dit mineraal ín de
plant”, zegt Van Gurp. De opname is
afhankelijk van factoren als bepaalde
wortelzones, groeiomstandigheden, verdringing, of verdamping. “Hoge zoutconcentraties als natrium en chloor werken
de calciumopname tegen. Te veel nitraatstikstof zet bovengrondse groei aan, wat
ten koste gaat van de wortelgroei en dus
van de calciumopname”, legt Van Gurp
uit. Calcium speelt een belangrijke rol
bij de celstrekking en celdeling – en dus
ook bij de knolzetting –, bij de opbouw
van celwanden en membranen en in de
aansturing van enzymen. In de aardappelteelt wordt in het begin van het
groeiseizoen calcium opgenomen door
de jonge haarworteltjes. Het optimale
moment van spuiten is dan ook na het
poten en vóór het frezen. Zodra de knollen gaan zetten is er opneembare calcium beschikbaar.

Tips toekomstgericht ondernemen
Bemestingsspecialist Marco van Gurp en akkerbouwer Nico Gebbink geven de volgende tips om toekomstgericht te ondernemen:
- Investeer in de bodem.
- Zorg voor voldoende organische stof.
- Deel ervaringen en leer van elkaar, bijvoorbeeld via studieclubs.
- Werk samen om kosten te besparen.
- Denk vanuit een biologische benadering.
- Wees bewust van waarmee je bezig bent.
- Kijk vaker onder de grond.
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N-xt-bladmeststoffen zijn specifiek geformuleerd om door het blad te worden opgenomen en kunnen tegelijk met gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast.
“Calcium via het blad heeft vooral effect op
de plantweerbaarheid en de algehele calciumbalans in de plant”, zegt Van Gurp.
ERVARING
Gebbink is blij verrast met het tot nu
toe behaalde resultaat van de vloeibare
meststoffen. Het gewas is korter en
steviger. “Ik wil gewassen waar je doorheen kunt lopen. Veel loof maakt het
gewas slap en vatbaar voor ziekten. Een
gewas met minder loof vangt maximaal
zonlicht en gaat minder snel liggen.” De
mineralen in de meststoffen van N-xt
Fertilizers zijn beter en langer opneembaar en dat heeft geresulteert in een
betere gewaskwaliteit met meer knollen
in de juiste maat en een weerbaarder
gewas dat minder vatbaar is voor ziektes, volgens de ondernemer. “Je kunt je
snel vol eten, maar bij een geleidelijke
opname werkt je spijsvertering beter.
Dat geldt ook voor een plant.”

‘Ik wil gewassen
waar je doorheen
kunt lopen’

Op foto’s van het geoogste product zijn
de zichtbare kwaliteitsverbeteringen van
aardappelknollen op zowel schiltextuur
als schurftreductie duidelijk te zien. De
schil is gladder en er is minder netvorming. Uit onderzoek blijkt dat ook de
interne kwaliteit verandert als gevolg van
de verhoogde calciumopname. “Het lijkt
dat ze egaler bakken en de drogestofverdeling is beter.” Gebbink bespaart
met deze N-xt strategie (met Calcium) 20
tot 30 kilogram fosfaat per hectare. “Dit
geeft mij extra ruimte om bij te bemesten met bijvoorbeeld compost om het
organischestofgehalte in de grond, de
olie in de motor, op peil te houden.”

TOEKOMSTGERICHT TELEN
Gebbink is ervan overtuigd dat de N-xtformule loont, vooral op de langere termijn. Aankomend seizoen gebruikt hij de
vloeibare meststoffen op 50 ha. Zijn streven is een systeem op zijn vierrijige pootmachine te bouwen waardoor hij de N-xt
Bodemmeststof in één werkgang met het
poten kan toedienen. N-xt Calcium kan
eenvoudig met de veldspuit vlak voor het
frezen gespoten worden.
Goed bodembeheer vraag veel aandacht,
ervaart de akkerbouwer. Maar de inspanningen ziet hij terug in de opbrengst. “Ik heb
meer loonwerkkosten, maar ik bespaar op
kunstmest en het levert meer op. Ik heb
duidelijk meer knollen in juiste maat. Met
N-xt investeer je in gewas en bodem voor
dezelfde prijs. ”Toekomstgericht telen staat
centraal bij de ondernemer. De bodem
speelt hierbij de hoofdrol. Daar moeten
akkerbouwers het in de toekomst van hebben, denkt Gebbink. De grondkwaliteit is de
belangrijkste productiefactor van de boer.
“Wij willen langer telen dan vandaag.”
Durkje Hietkamp

Het N-xt Fertilizer-systeem bestaat uit drie stappen: het toedienen van een bodemmeststof, een kwaliteitsmeststof en een bladmeststof.
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