Aardbei-advies op kokos
Welk substraat is het best voor de teelt van aardbeien? Telers discussiëren er graag over.
'Blijven we bij de gangbare veenbalen of kiezen we voor steenwol? Of is misschien kokos het
meest ideaal?'.
De uiteindelijke keuze voor een teeltmedium is van veel factoren afhankelijk. De prijs speelt
bijvoorbeeld een belangrijke rol, maar ook ervaringen van collega-telers. De bemesting is ook
zo'n factor. Is bijvoorbeeld bekend welke bemestingsstrategie bij een nieuw substraat moet
worden gevolgd?
Voor de aardbeienteelt op kokos heeft Blgg Naaldwijk de bemestingsstrategie inmiddels
ontrafeld. Telen op kokos is ons namelijk niet vreemd. Zo hebben we ook adviezen
ontwikkeld voor bijvoorbeeld roos en komkommer. Al onze kokosadviezen zijn ontwikkeld
door eerst de invloed van het kokosmateriaal op de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor
de plant vast te stellen. Vervolgens is het optimale bemestingsniveau voor de betreffende teelt
op kokos bepaald.

Telen op kokos is anders
Het nieuwe bemestingsadvies voor aardbeien op kokos wijkt at van het alom bekende advies
op veen. Kokos heeft namelijk de eigenschap bepaalde voedingselementen aan zich te binden
en andere juist vrij te geven. Blgg Naaldwijk heeft daarom een geheel nieuwe standaardvoedingsoplossing samengesteld. Ook zijn de streefcijfers aangepast. De
'teeltstadiumafhankelijke aanpassingen' zijn daarentegen gebleven. Dit zijn aanpassingen in de
bemesting gedurende een beperkte periode van de teelt.

Onderzoek kokos
De waarde van een bemestingsadvies staat of valt met de betrouwbaarheid van de
analyseresultaten. De cijfers moeten een goede afspiegeling zijn van de wortelomgeving van
de plant. Blgg Naaldijk bemonstert daarom het kokosmateriaal. Net als bij potgrond wordt
vervolgens een 1:1,5-volume-extract gemaakt. Blgg Naaldwijk kiest voor deze methode
vanwege de grote invloed van het kokosmateriaal op de beschikbaarheid van voedingsstoffen.
Analyse van alleen het drainwater geeft onvoldoende informatie.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het bemestingsadvies voor aardbeien op kokos? Neem dan
contact op met de Blgg-rayonmedewerker bij u in de buurt of met Blgg Naaldwijk,
Advies/Klantenservice, telefoon 0174 - 626 624.
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