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STIKSTOFBEMESTING IN DE FRUITTEELT

De optimale stikstof bemesting in defruitteelt is afhankelijk van vele factoren. Tot nu toe is het
beste bemestingsadvies alleen te geven bij beoordeling van de boomgaard terplaatse, gesteund door
gewas- en grondonderzoek
Organische-stofgehalte van de grond - De bemesting
met stikstof isniet lostezienvande voorgeschiedenis
vanhetperceel.Isdeboomgaard geplantop gescheurd
weiland, dankomtjarenlang stikstofvrijdoor afbraak
en mineralisatie van de organische stof. De eerste
jaren behoeft in dat geval geen ofzeer weinig stikstof
teworden gegeven.
Bij eenboomgaard geplant opoudbouwland bepalen
hoeveelheid en aantastbaarheid van de organische
stof indegrond, hoeveelstikstofzalvrijkomen. Wordt
in een dergelijke boomgaard gras gezaaid, danzalde
zichvormende grasmat veelstikstof opnemen envastleggen.Ditproces duurt velejaren, maar deopneming
van stikstof door het gras wordt geleidelijk minder
naarmate in het grasbestand de evenwichtstoestand
wordt benaderd waarbij opbouw en afbraak vanorganische stof aan elkaar gelijk worden. Vooral op
humusarme gronden zaltijdens deopbouw van organische stof door degrasmat veel stikstof moeten worden gegeven. Als het evenwicht is bereikt, is geen
extra stikstof meer nodig voor de opbouw van organische stof. Dit evenwicht ligt voor de lichtere gronden bijeenlager organische-stofgehalte vande grond
dan bij de zwaardere gronden. Op lichte rivierklei
wordt de evenwichtstoestand bereikt bij een organische-stofgehalte in de laag 0-5 cm van 5-6%, op
zwaardere gronden (met 50% afslibbaar) bij 9-10%.
Voor delaag 5-20cmzijn deovereenkomstige gehalten organische stof voor lichte en zware rivierklei
resp. 3,5en4,5%.
Stikstofbehoefte vandeboom- Groeienproduktievan
de bomen vragen op zichzelf naar verhouding weinig

stikstof. Berekend isdatjaarlijks perhametdevruchten 10kg stikstof wordt afgevoerd; 25kgwordt opgeslagen in hout en bast, dus in totaal ongeveer 35kg
stikstof per hadiejaarlijks moeten worden aangevuld.
In het blad van een volwassen boom is circa 60 kg
stikstof aanwezig. Na de bladval kan de stikstof na
vertering weer vrijkomen. Deze hoeveelheid stikstof
blijft dusminofmeer inroulatie. Oplichte, zwartgehouden gronden kan uitspoeling van stikstof plaatsvinden. Metschat deze hoeveelheid op 15-50 kgper
ha perjaar. Daar niet verwacht kan worden, dat alle
toegediende stikstof op korte termijn ter beschikking
van het gewas zal komen, moet een toeslag gegeven
worden op deberekende behoefte.
Jonge kleine bomen zullen minder stikstof nodig
hebben. Het minder uitgebreide wortelstelsel van
jonge bomen zalechter, indien demeststof breedwerpig wordt gestrooid, niet alle meststof kunnen bereiken. In de praktijk zal dete geven stikstofbemesting
daarom bij breedwerpige toediening weinig uiteenlopen voorjongeenoude bomen. Menkanechtermet
minder stikstof volstaan, als deze al]een onder de
boomspiegel vandejonge bomen wordt gegeven.
Bodembehandeling en stikstofbemesting - De juiste
stikstofgift hangt nauw samen met de bodembehandeling.Opzwart gehouden grond lijkt 150kg stikstof
per ha voor een volwassen boomgaard de beste gift,
waarbij rekeningisgehouden metdejaarlijkse behoeftevan het gewas, deuitspoeling en de werkzaamheid
vandebemesting.Doordiverseomstandigheden zullen
plaatselijk echter afwijkingen voorkomen. Als in de
zomer een groenbemester wordt ingezaaid, kan een
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Doordringingvanstikstof ineenproflei opzandenklei (20-40% afslibbaar) bijnormalewinterregens
(bemesting Ie vandemaand;plaats vandestikstof eindfebruari)
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extra gift van 50 kg stikstof per ha voordelig zijn. De
door de groenbemester opgenomen stikstof zal tijdens
de winter niet uitspoelen en het volgende jaar na
bacteriële afbraak deboom weer deels ten goede kunnen komen, vooral in regenrijke zomermaanden. Een
pas ingezaaide, goed groeiende grasmat in de boomgaard vraagt de eerste jaren een bemesting van 400500 kg stikstof per ha, vooral op zwaardere gronden
en bij een hogeproduktie van gras.Veelvuldig maaien
matigt het producerende vermogen van het gras en
vermindert dus de stikstofbehoefte. Het gemaaide
gras laat men in de boomgaard weer verteren (mulchen). Voor een boomgaard met een oude grasmat,
waar het organische-stofgehalte van de bovengrond
een constant niveau heeft bereikt, zal ongeveer 200 kg
stikstof per ha voldoende zijn.
Een strokencultuur (gras tussen de boomrijen, zwart
onder de bomen) staat wat haar stikstofbehoefte betreft in tussen een zwart gehouden en een geheel in
gras liggende teelt. Het beste zou zijn onderscheid te
maken tussen debemesting onder de bomen en dieop
het gras. In de praktijk is dit moeilijk uitvoerbaar.
Indien de meststof breedwerpig over het gehele veld
wordt gegeven,zal eenjaarlijkse bemestingvan 250kg
stikstof per ha bij een pas ingezaaide strook gras en
een van 175 kg bij een oude grasmat nodig zijn.
Tijdstip van bemesting - Het tijdstip van bemesting
wordt bepaald door de zwaarte van de grond en de
bodembedekking. De stikstof moet in een grasboomgaard indewintergegevenworden omde concurrentie
van degraswortels teontgaan, daar dezegedurende de
winterrust veel minder opnemen dan tijdens de groei.
Naarmate er meer regen valt en de temperatuur lager
is, zal de stikstof sneller in de grond dringen en zullen
de graswortels minder stikstof kunnen opnemen.
Het is gewenst dat er eind februari een hoge concentratie aan stikstof is in de zone van de meeste boomwortels,dusopeendieptevan 15-50 cm.Het is onvoldoende bekend hoeveel regen nodig is om de stikstof
op dezediepte tebrengen. De indringing wordt tevens
bepaald door dezwaarte en de doorlatendheid van de
grond. Volgens enkele uitkomsten verkregen uit onderzoekingen door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid zal de stikstof na bemesting van zandgrond
op 1februari gemiddeld tot 50cm diepte zijn doorge-
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drongen, indien er 45mmneerslaginfebruari isgevallen. De hoogste concentratie aan stikstof bevindt zich
dan op 20 cm diepte en nog 75% van de gegeven bemesting isin delaag 0-80 cm aan te tonen. Naarmate
de grond zwaarder is, moet vroeger worden bemest.
Op kleigronden metgrasishalf december debeste tijd
van bemesting. In normale winters zal de stikstof van
een bemesting op 1 december op kleigrond met 2040% afslibbaar eind februari tot 110 cm diepte zijn
doorgedrongen. De hoogste stikstofconcentratie bevindtzichdan op40cm diepte en nog 80% van debemesting wordt teruggevonden. Dit tijdstip is echter te
vroegalsdebeworteling door storendelagen ondiepis.
Op zandgrond is dan reeds veel stikstof verdwenen
door uitspoeling. Het juiste tijdstip van bemesting
luistert minder nauw bij goed gevoede bomen en een
oudere grasmat dan bij slecht gevoede bomen en een
jonge grasmat. Is na bemesting in december op kleigrond veel regen gevallen tot begin maart, bijv. meer
dan 230mm, dan is overbemesting met 50 kg stikstof
als kalksalpeter noodzakelijk.
Ook in andere gevallen, t.w. na zware vruchtzetting,
kan overbemesting met kalksalpeter nuttig zijn. Bespuiting met 1/2% ureumoplossing, zo nodig enkele
malen om de 10 dagen herhaald, voedt de boom op
snellewijzeenleidttot herstelvan debladkleur, indien
het blad nogjong genoeg is. Dit isechter alleen nodig
als de boom aan stikstofgebrek lijdt. Aan het eind
van dezomer mag er niet teveel gemakkelijk beschikbare stikstof in de grond aanwezig zijn, want dan
blijven de vruchten te groen van kleur en wordt de
groei te laat afgesloten. Het hout rijpt onvoldoende
af en is vatbaarder voor aantasting door kanker.
Basisvanhetbemestingsadvies - De stikstof bemesting
in deboomgaard moet worden afgestemd op degroeikracht van deboom. Bijtesterke scheutgroei, veroorzaakt door overmaat van stikstof, moet de bemesting
verminderd worden. Maar niet altijd berust die te
sterke groei op teveel stikstof.
Een noodzakelijke aanvulling op het advies voor de
stikstofbemestingvoor hetvolgendejaaris bladonderzoek op stikstof in augustus. Een chemische analyse
van appelblad bemonsterd aan de basis van de lange
scheuten op totalestikstof levert een inzicht in de stikstofvoeding van de boom. Gemiddeld is 2,3-2,5%

stikstof voor appel gewenst. Er zijn echter verschillen
tussen rassen. Het gehalte ligt hoger bij zware vruchtdracht. Chemisch onderzoekvan debodemlaag0-5 cm
in een grasboomgaard leert, in hoeverre de opbouw
van de grasmat gevorderd is. Een gehalte aan totale

stikstofminder dan 0,2% en een C/N-verhouding hoger dan 15 geven aan dat er een groot tekort aan stikstof bestaat; een tekort dat alleen door hoge stikstofgiften enveelvuldig maaien van degrasmat zodanig te
onderdrukken is, dat deboom weinig schade lijdt.
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