Teelt op kokos Opnieuw in de belangstelling
Enkele jaren geleden maakte de belangstelling voortelen op kokos opgang. Geen
zorgen over afval en het milieubewuste imago spraken telers aan. Telen op kokos
bleek toch niet zo eenvoudig waardoor velen afhaakten. Nu fabrikanten de
teeltproblemen weten te beperken, zien steeds meer telers de voordelen weer in.
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Kokos is goed op weg het vertrouwen terug te winnen van de vruchtgroenteteler. Ondanks dat
kokos enkele jaren geleden werd gezien als goed en milieuvriendelijk substraat, dreven
teeltmoeilijkheden veel telers weer terug naar de vertrouwde steenwol. Toch ziet Arjan van
Leest van Dutch Plantin de belangstelling voor kokos opnieuw toenemen. Vooral in België
breidt zowel het aantal gebruikers als het areaal verder uit. Maar ook steeds meer Nederlandse
bedrijven (her)ontdekken kokos als substraat. Het materiaal is tegenwoordig veelal gebufferd
waardoor gebrekverschijnselen tot het verleden behoren.
Opgang
De aanleiding voor de uitbreiding in België is de overgang naar substraat. Het percentage
grondtelers ligt daar doorgaans veel hoger, maar door problemen met aaltjes en microorganismen loopt die weg dood. De stap van grond naar kokos lijkt kleiner dan van grond
naar steenwol. Ook komt het voor dat de teler in de zomer tomaten teelt en 's winters sla in de
grond. In dat geval kan hij het kokos gewoon door de grond mengen.
Ook Jan de Smet van Forteco (Van der Knaapgroep, Kwintsheul) ervaart dat kokos weer
opgang maakt. De bemesting- en sturingsproblemen uit het verleden deden afbreuk aan het
imago van het substraat. Daarop stelde de kokosproductiesector alles in werking, om het
vertrouwen in kokos terug te winnen. Met de introductie van voorafgebufferde, beter
stuurbare en grovere kokos lijkt dat stapje voor stapje te gaan lukken. De Smet stelt zelfs dat
het grove kokos bij verzadiging ruim 30 tot 45 procent lucht bevat.
Teler is stuurman
Cock Hartman in Sexbierum is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling die
kokos als substraat doormaakte. Zijn uitgangspunt is dat hij als teler het substraat moet sturen
en niet andersom. In het verleden waren de balen zo nat, dat van enige stuurbaarheid
nauwelijks sprake was. De komst van grove kokos loste dat probleem op. Hij ervaart dat het
kokos nu zo droog is, dat hij er alert op moet zijn dat de planten niets tekort komen. Naast
paprika op steenwol teelt hij op 2 hectare paprika op planken, die bestaan uit dat grove en
gebufferde kokos. De paprikateelt op de kokosplanken is nu zelfs niet veel anders meer dan
op steenwol. Alleen de gietbeurten zijn iets korter en volgen elkaar wat sneller op.
Ook de firma Grootscholten in Zevenhuizen gunt het grove, gebufferde kokos dit jaar op 8,3
hectare een kans zich te bewijzen. De goede indruk van de proefpaadjes van vorig jaar gaf
daartoe de doorslag. Ook dit jaar bevalt het goed. Op advies van de voorlichters druppelden ze
het materiaal vol met een aangepaste voedingsoplossing, waardoor voldoende kalk voor het
gewas beschikbaar blijft. De vegetatieve sturing die van kokos uitgaat, ziet Marc
Grootscholten als een voordeel voor de generatieve paprikateeltmethode. De planken van de
proefveldjes van vorig jaar gebruikt hij nu, ongestoomd, opnieuw. Die lijken het zelfs nog iets
beter te doen. Dat zwengelt de discussie aan over de teelt van het komende seizoen.
Minder volume

Peter Klapwijk teelt In Monster al vier jaar tomaten op kokos. Hij gebruikt de fijne fractie,
ontdaan van de onderfractie. Hij roemt juist het vochtgehalte van het fijne kokos, omdat hij
dan met minder volume toekan zonder verhoogd risico. Middels lage druppelfrequentie en
beurtgrootten die zomers kunnen oplopen tot een liter per vierkante meter, weet hij toch te
sturen. Hij start laat en stopt vroeg waardoor de plant meer is aangewezen op de biotoop rond
de wortels. De analysecijfers schommelen minder dan in steenwol, wegens het bufferend
vermogen.
In grove kokos ziet hij geen brood. Hij ziet dat als aanpassing aan het watergeefregime van
steenwol, maar vindt dat de omgekeerde wereld. Het is veel eenvoudiger de computerinstellingen aan het substraat aan te passen dan het substraat aan de instellingen. Voor hem is
kokos het ideale teeltmedium, maar hij vindt wel dat een kokospot noodzakelijk is. Een
steenwolpot wordt leeggetrokken. Maar een kokospot is nog steeds geen gemeengoed.
Verzuipen
Paprikateler Jan Philipsen in Helenaveen gaf na drie jaar telen op kokos de pijp aan Maarten.
Een geslaagde teelt staat ofvalt bij een goede watergift, maar daarover was eindjaren 90 te
weinig kennis beschikbaar. Op donkere dagen gaf hij vaak teveel. De lage balen verzopen
snel, maar in containers met gebufferd kokos maakte hij toen al minder fouten. Na kokosbalen
en zakken beviel de teelt in hogere containers al wel beter, maar toch had hij argumenten om
weer terug te gaan naar steenwol. In de kokosafdeling teelt hij tegenwoordig bloemen. Op de
andere locatie staan al 15 jaar paprikaplanten op steenwol in bakken. Hij vindt het
kapitaalvernietiging om die te dumpen ten gunste van kokos.
Aubergineteler Arie Kegel is evenmin overtuigd kokosgebruiker. Zijn keuze is er vooral een
op basis van prijs maar ook het milieuvoordeel speelt mee. Dit jaar koos hij weer voor kokos,
planken van uitgezeefd kokosgruis, na een uitstapje van twee jaar naar steenwol. Over het
algemeen vindt hij zelfs deze uitgezeefde fractie nog te nat. Vooral in het najaar past hij
daarom de watergift aan.

Alternatief
Kokos kwam rond 1994 voor het eerst in beeld als milieubewust substraatalternatief voor de
vruchtgroenteteelt, eerst als kokosbalen en later als geperste planken. Kokos legt in het begin
calcium vast wat ten koste gaat van de beschikbaarheid voor het gewas. Door bufferen of
aangepaste voedingsoplossingen zijn de problemen in de teelt opgelost. De fijne fractie houdt
lang water vast en maakt sturen vrijwel onmogelijk. Grover materiaal maakt ook daaraan een
eind.

Eigenschappen kokos
- Vezelig materiaal van de kokosbast
- Stimuleert vegetatieve groei
- Luchtverhouding te variëren van 20 tot 45procent
- Milieuvriendelijk
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