
Bemesting is een van de thema’s die dicht bij de dagelijkse 
praktijk blijft. Uit analyse van de gegevens van de deelnemers 
aan het peenplatfom blijkt dat er grote verschillen zitten in 
de meststof giften. Daarbij komt dat de relatie tussen gift en 
opbrengst nauwelijks te achterhalen is. 
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Stikstoftrappen en 
onkruidbeheersing 
in onderzoek

Lage dosering  
onkruidbestrijding 
 Het onderzoeksveld dat tijdens 
de open dag peen op 9 oktober te 
bezoeken is laat innovaties zien in 
de vorm van nieuwe technieken 
en geeft stof tot nadenken over 
de toekomst van de peen teelt. 
De inzet van drip-systemen is daar 
een voorbeeld van. 

Praktisch onderzoek
Daarnaast biedt een onderzoeks-
veld ruimte praktisch onderzoek 
dat direct toepasbaar is in de 
eigen teelt. Een daarvan is on-
derzoek naar onkruidbestrijding. 
Naast bestrijding van melde en 
perzikkruit is een grote uitdaging 
in onkruid is de beheersing van 
zwarte nachtschade. 

Vergelijking
Het onderzoek dat afgelopen jaar 
is uitgevoerd is gericht op toepas-
sing van lage dosering met een 
combinatie van Boxer, Sencor en 
Challenge. In de proef zijn twee 
vergelijkingen gedaan waarbij de 
eerste 4 maal een herhaling van de 
complete mix met lage doseringen 
en de tweede vergelijking is een 
afwisselschema met toevoeging 
van een uitvloeier. Uiteraard 
vergelijken met een onbehandeld 
object. 

Tijdens de open dag zullen de 
resultaten bekend zijn en uiter-
aard worden toegelicht. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door 
Delphy.

Er is behoefte aan 
een deugdelijk ad-
vies voor bemesting 
van peen. Er zijn 

dan ook meerdere bemestingson-
derzoeken te zien op de open dag 
van 9 oktober.

Stikstof
De peenteelt kent geen advies-
basis voor stikstof qua bemesting 
zoals bijvoorbeeld de aardappels 
en de suikerbieten dat wel kennen. 
We zien in de praktijk allerlei 
bemestingniveaus met stikstof 
terug. Ook de totale benadering 
van momenten van bemesten zien 
we in de praktijk verschillen. De 
één doet een basisbemesting, een 
ander geen basisbemesting en al-
leen bijgeven in het seizoen. 

Stikstoftrappen
In de aangelegde sikstofproef 
wordt voornamelijk gekeken naar 
verschillende stikstoftrappen. Om 
te kijken of er verschillen waar-
neembaar zijn trappen van 0 kg 
50 kg en 200 kg zuivere N in de 
vergelijking liggen. Naast visuele 
beoordeling gaan we gedeelte 
oprooien en in de winter beoor-
delen op verschillen. Ook ligt er 
een “standaard” object  met 2 x 
185 kg KAS op respectievelijk 50 
dagen en 80 dagen na zaai (100 kg 
N zuiver in totaal).

Daarnaast ligt er een object met 
langzaam vrijkomende stikstof in 
van OCI met hun Exacote. Daar 
wordt in 1 keer alles gegeven 

(345 kg Exacote is ca 100 kg N). 
Voordeel van deze methode is 
het arbeidsbesparing en minder 
uitspoeling van nutriënten door 
langzame vrijgave van mineralen 
door de coating.
 
Experimenteel
Andere bemestingsobjecten zijn 
meer experimentele objecten in 
de vorm van zogenaamde MXSER 
7-13-9 microgranulaat van de 
firma Olmix in en een EVR object 
van Jadis Agri om te kijken wat er 
eventueel mogelijk is en welke ef-
fecten we mogelijk terugzien.
Het Olmix object is met het 
zaaien met de granulaatstrooier op 
de zaaimachine in de veur meege-
geven. De wortelgroei en daarmee 
de beginontwikkeling wordt beter 
gestimuleerd, waardoor de plant 
makkelijker weg groeit en weer-
baarder is tegen allerlei ziektes.

Het Jadis Agri object bestaat uit 
een grondbehandeling en een 10-
tal bespuitingen over het gewas. 
Het extract van de Yucca plant 
is een soort zeep (saponine). 
Die helpt de plant tegen stress 
voor onder andere kou, warmte, 
bodemverdichting, zout. Tevens 
bevat het eigenschappen die bo-
demverbeterend werken. 

Het gebrek aan een adviesbasis 
vraagt veel flexibiliteit van de 
peenteler. Onderzoek te zien op 
de open dag helpt om de praktijk-
ervaring te koppelen aan nieuwe 
kennis.

Bemesting 
onderzoeksperceel
Voorvrucht: aardappels
Toediening najaar: 1200 kg PPL 
Plus (ca 300 kg K20 en ca. 360 kg 
SO3), 200 kg Kieseriet (ca 50 kg 
MgO en ca. 100 kg SO3)
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