Uit de mest- en mineralenprogramma's
Stikstofbenutting aardappelen op
gescheurd grasland
Inleiding
Tabel 1 en tabel 2 Opbrengst aardappelen
sortering > 40 mm in ton/ha. Proefveld Melle (B)
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Bij scheuren van grasland komt veel stikstof vrij waardoor het risico op nitraatuitspoeling
toeneemt. In een veldproef van de Universiteit Gent te Melle is in 2002 de stikstofdynamiek
gevolgd van een perceel blijvende akkerbouw waar voorgaande jaren snijmaïs is geteeld, een
perceel waar driejarig grasland is gescheurd en een perceel waar 35-jarig grasland is
gescheurd. In 2003 is de stikstofdynamiek in het tweede jaar na scheuren gevolgd. Tevens is
in 2003 het laatste gedeelte van het dan 36-jarig grasland gescheurd. In beide jaren is begin
april gescheurd. In dit informatieblad worden de resultaten van het volggewas aardappel cv
'Bintje' besproken. Zie ook de informatiebladen 398.7; 398.21 en 398.46.

Proef in aardappelen
Bij alle drie histories zijn drie stikstoftrappen aangebracht, nl. 0, 75 en 200 kg N/ha en is
een onbemest, braakobject opgenomen. Door deze proefopzet is het mogelijk om na te
gaan hoeveel stikstof er geleverd wordt en hoeveel daarvan door de aardappelen benut
wordt. In tabel 1 en tabel 2 zijn voor beide jaren de opbrengsten weergegeven van de sortering> 40 mm. In beide jaren was er bij de historie blijvend akkerbouwland sprake van een
sterke reactie op de N-bemesting. In 2003 was het opbrengstniveau als gevolg van de droge zomer lager dan in 2002.
Bij vergelijking van de opbrengsten bij de bemestingstrap van 200 kg N/ha is er geen
betrouwbaar verschil in opbrengst tussen de histories blijvend akkerbouw en gescheurd 3jarig grasland. Zonder N-bemesting (object 0 N) is er in beide jaren wel een groot opbrengstverschil.
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Figuur 1. Hoeveelheid minerale N onder onbemeste braakveldjes in 2002 en 2003 van akkerland en 3-jarig grasland gescheurd in april 2002
(0-60 cm)

De resultaten van het 35- en 36 jarig gescheurd grasland zijn wat moeilijker te interpreteren.
Er is in het eerste jaar na scheuren nagenoeg geen reactie op de N-bemesting, maar tegelijkertijd zien we dat het opbrengstniveau soms lager is dan dat van de andere histories.
Vermoedelijk heeft zich in de gras-klaver van het 35-jarige grasland een bodempathogeen
opgebouwd, dat ook schadelijk is geweest voor de aardappelen. Bovendien hadden de aardappelen bij deze historie beduidend meer last van graslandschurft.

Stikstoflevering en stikstofbenutting
De stikstoflevering is gemeten door de hoeveelheid minerale N op onbemeste braakveldjes in
de tijd te volgen (figuur 1). Het blijkt dat in het eerste jaar na scheuren er op gescheurd 35jarig grasland meer dan 200 kg N/ha meer beschikbaar komt dan op blijvend akkerbouwland.
In 2003, op het nieuw gescheurd 36-jarig grasland, was dit zelfs meer dan 300 kg N/ha. In
het tweede jaar na scheuren komt nog steeds een grote hoeveelheid stikstof extra
beschikbaar, ongeveer 150 kg N/ha.
Niet alle stikstof die door mineralisatie geleverd wordt, kan door de aardappel benut worden.
Aardappelen nemen tot begin augustus stikstof op, waardoor stikstof die daarna door
mineralisatie beschikbaar komt niet meer benut kan worden. Met behulp van de N-trappen is
een schatting gemaakt van de voor de aardappel werkzame hoeveelheid stikstof. Per historie
is een Mitscherlich responscurve berekend, van waaruit de N-benutting, uitgedrukt in
kunstmeststikstof, wordt berekend.

Tabel 3. Schatting van de levering aan werkzame hoeveelheid stikstof (N-benutting), uitgedrukt in kg
kunstmeststikstof per ha, op basis van de responscurves van de opbrengst > 40 mm.
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Tabel 4. N-opname (N kg/ha) door de geoogste
aardappelknollen. Oogstjaar 2002.
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Tabel 5. N-opname (N kg/ha) door de geoogste
aardappelknollen. Oogstjaar 2003.
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N-benutting per historie
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In tabel 3 is dit weergeven voor de berekening op basis van de opbrengst van de sortering
>40 mm. Berekeningen op basis van de totale knolopbrengst, de drogestofopbrengst en de
N-opname door de aardappelen leiden tot soortgelijke schattingen. De resultaten van 2002
hebben betrekking op het eerste jaar na scheuren en die van 2003 op het tweede jaar na
scheuren. Geconcludeerd kan worden dat in deze proeven bij teelt van aardappelen op 3 jarig
gescheurd grasland er het eerste jaar na scheuren 149 kg/ha extra aan werkzame stikstof is
vrijgekomen en het tweede jaar na scheuren 55 kg/ha. Bij scheuren van 35-jarig grasland was
dit resp. 261 en 154 kg N/ha. Deze berekende hoeveelheden werkzame hoeveelheid stikstof
kunnen gekort worden op de N-adviesgift, zoals deze voor akkerbouwland is opgesteld. Deze
waarden zijn hoger dan die in de Adviesbasis voor bemesting. In de Adviesbasis wordt het
eerste jaar na scheuren een korting op de N-bemesting geadviseerd van 100 kg N/ha en het
tweede jaar 30 kg.
In tabel 4 en 5 is de N-opname door de geoogste knollen weergegeven.

Nmin in de herfst
Op 8 oktober 2002 en op 5 november 2003 is het proefveld bemonsterd op hoeveelheid
nitraatstikstof (N-NO3) in de laag 0-90 cm -mv. De resultaten van die metingen zijn
weergegeven in tabel 6. Duidelijk komt naar voren dat bij teelt van aardappelen op gescheurd
grasland de risico's op nitraatuitspoeling in het winterseizoen duidelijk toenemen. Zelfs als op
gescheurd grasland geen N-bemesting aan de aardappelen wordt gegeven dan nog is de
hoeveelheid N-NO3 in de bodemlaag 0-90 cm -mv hoger dan die van het object op blijvend
akkerbouwland met een bemesting van 200 kg N/ha.
Tabel 6. Hoeveelheid N-NO3 in kg N/ha in de laag 0-90 cm -mv bij de bemonstering op 8 oktober 2002
en op 8 november 2003 na de oogst van de aardappelen.
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Conclusie
De resultaten van dit proefveld geven aan dat zowel de eerste- als de tweedejaars
stikstoflevering uit gescheurd grasland groter is dan de waarde die in de Adviesbasis
Bemesting wordt gegeven. Ook bij aangepaste N-bemesting kan niet alle stikstof uit het
gescheurde grasland door aardappelen benut worden. Er is een verhoogde hoeveelheid Nmin
in de bodemlaag 0-90 cm -mv in het najaar gevonden. De stikstoflevering op het 35-jarig
grasland was groter dan die van 3-jarig grasland, maar het opbrengstniveau van de
aardappelen op het 35-jarig gescheurd grasland was, vermoedelijk door ziekte, lager.
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