Organische meststoffen na de bloei
Op zandgronden is het verstandig om buiten 300 kg Mix5 extra te strooien. Dat compenseert de
uitspoeling voor een deel.
Na de bloei kunt u meststoffen op verschillende manieren toedienen. DCM levert
langzaamwerkende organisch-minerale meststoffen die perfect passen in de pioenenteelt. Na de
bloei is er vooral behoefte aan stikstof en kalium voor de productie van knop- en suikeropbouw
voor het volgende jaar. Zo produceren de pioenen ieder jaar weer maximaal bloeiende takken.
Dat is op verschillende manieren in te vullen. U kunt kiezen voor een samengestelde organische
meststof, bijvoorbeeld DCM Mix 6 (6-3-18+3MgO), of u kunt ervoor kiezen om de elementen apart
van elkaar toe te dienen. Bij het apart van elkaar toedienen is de combinatie van Vivikali met een
reguliere stikstof meststof bekend. Het voordeel van Vivikali ten opzichte van bijvoorbeeld
Patentkali is het veel lagere ‘zoutgehalte’. Dat maakt dat deze meststof veel zachter voor de wortels
is. Zeker in de periode van extreme droogte is dat zeer belangrijk.
Daarnaast bevat Vivikali van zichzelf al sporenelementen en dat bevordert het bodemleven. De
dosering van deze meststof ligt normaal gesproken tussen de 400 en 600 kg/ha. Als u grond bezit
waarin magnesium een overwicht heeft ten opzichte van kalium, dan is het te allen tijde beter om
voor Vivikali te kiezen.
Bij droge omstandigheden is de opname van elementen niet altijd even optimaal. Om de plant toch
voldoende voeding te geven en de plant daarmee in een goede conditie te houden, is een
bladmeststof een prima optie. DMC heeft twee bladmeststoffen die snel en efficiënt werken. Tevens
kunt u deze bladmeststoffen onderling mengen met diverse gewasbestrijdingsmiddelen (lijst op
aanvraag verkrijgbaar via DCM).
Olega Complex: breedwerkende bladvoeding (bevat alle hoofd- en sporenelementen,
zeewierextract en ureum);
Olega Fer: snelwerkende ijzerbladvoeding die zeer zacht is voor het gewas (bevat tevens
zeewierextract en ureum).
Voor doseringen en toepassingsmogelijkheden in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen
kunt u contact opnemen met DCM-adviseur:
Andre de Ridder:
a.deridder@dcmnederland.com
06 – 51 31 04 92

