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We zien weer uit naar het voorjaar; naar een nieuw groeiseizoen. Om ook dit jaar weer te kunnen
gaan ‘oogsten van het land’ is er wel heel wat zorg te besteden en werk te verzetten.
Het is nu tijd om na te gaan welke zorg nodig is. Het is niet alleen de vraag hoe het gewas goed te
bemesten met de juiste N-, P-en K-tjes. Het gaat er eerst om de bodem te kennen en te zien hoe een
goede bodemkwaliteit te krijgen en behouden. Is er de juiste zuurtegraad, is er een juiste balans in
voedingsstoffen en sporenelementen, zit er verdichting, met welke aanpak en machines kan ik
verdichting voorkomen bij bemesten en oogsten, hoe is de profilering en waterhuishouding van het
perceel, hoe is de organische stofvoorziening, hoe is de bodemvruchtbaarheid? Samen met een
collega bezoeken we in diverse regio’s veel bedrijven en zien we nog veel meer percelen. Tussen
percelen, ook binnen eenzelfde bedrijf, blijken er grote verschillen te zijn in één of meerdere van
bovengenoemde factoren. Die vragen elk weer een specifieke aanpak, rekening houdend met de
kwaliteiten van die grond, van dat perceel. Het is zeer boeiend om met de ondernemers die
verscheidenheid van percelen te bekijken en samen te zoeken naar een goede aanpak. Het valt op
hoe buitengewoon leergierig de ondernemers zijn en dat het goed lukt om gezamenlijk een praktisch
stappenplan op maat te kiezen. Neem dus eerst daarvoor de tijd.
Daarna kan de stap worden gezet hoe de percelen dit jaar te gaan bemesten, mogelijk verschillend
ook bij hetzelfde gewas. Met de juiste meststoffen. Er zijn veel, ook circulaire meststoffen, op de
markt. Ook veel organische meststoffen, mede voor een goede organische stofvoorziening. Daarbij is
het kiezen van het juiste tijdstip van toediening mede van belang. Op welk moment vraagt het gewas
om bemesting, op welk moment krijg je de meeste benutting? Zo kan je ammoniumstikstof vroeger
in het jaar toedienen dan nitraatstikstof, die meer kans geeft op uitspoeling. Vele circulaire
meststoffen bevatten ook die ammoniumstikstof. De keuze van de juiste hoeveelheid met
toediening op de juiste plaats dragen ook bij aan een hoge benutting. In diverse gewassen wordt al
succesvol rijenbemesting toegepast.
Dat het voorjaar zich aandient blijkt al begin februari aan de nieuwe groeipunten aan de wortels van
het gras. Wat is landbouwer-zijn toch een mooi beroep, met die zorg voor de bodem. ‘Agricultuur’
betekent: ‘zorg voor het land’. Neem er nu de tijd voor en geniet ervan. Mede voor de portemonnee
en de kringloop.
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