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Bijeenbemestingsbeleidvoor fosfaat opkorte termijngaathetomdetoe
tedienenhoeveelheidmeststofvoorhet teverbouwengewasbijdebestaande
voedingstoestand vandegrond enomvragen inwelkevorm,opwelktijdstip
enopwelkewijzemoetwordenbemest omhethoogsterendement tegeven.
Voor een-beleid op langeretermijnmoetdebemesting echterookgericht
zijnophetbereiken enhandhavenvaneenvoldoendevoedingstoestand vande
grond.

Fosfaattoestand vandegrond enbemestingsbeleid op langetermijn.
Uithetonderzoek isgebleken,datfosfaatrijke grondenmeer produceren
danarmegronden,ondanks eenversebemesting.Een tekortbij lagebemestingstoestand isnietgeheelop teheffendoor eenbemestingdirectaanhet
gewas.Ditgeldtmetnamevoorveelfosfaatbehoevendegewassenalsaardappelenenbieten.Hiervankunnenverschillendevoorbeeldenwordengegeven.
Voorbedrijvenmetdezeveeleisende gewassen inhetbouwplanishetvoor
hetbereikenvandehoogsteopbrengstdanookgewenstdefosfaattoestand
vandegrond opeenvoldoendeniveau tehandhaven (Pw-getalbijvoorkeur
niet lagerdan 30). Omdeze toestand tehandhavenmoetjaarlijksgemiddeld
tenminsteevenveelfosfaatwordengegevenalsdeonttrekking doordegewassenbedraagt (ca.60à70kgP ? 0_ per ha). Debemesting isdanvooreen
grootdeelbedoeld alsonderhoudsbemesting.Bij lagere toestanden isde
bemesting,dienodig isvoordeopbrengst,hogerdandeonttrekking.Hierdoorzaldetoestandgeleidelijk aanstijgen.Desnelheidvandestijging
hangt afvanhetvastleggendvermogenvandegrond.Naarmatedefosfaattoestandvandegrond lager isendebehoefteendegeldelijkeopbrengstvermeerderingvandegewassengroter,zijndeteadviserenmeststofgiften
hoger.

Vooreenbemestingsbeleid opkortetermijnbeinvlpedtdevorm,detijd
endewijzevan toediening dewerkingvandebemesting.

6.2
Fosfaatvormen.Inons landbestaat devoorkeur voorgemakkelijk oplosbare
ensnelwerkendefosfaatmeststoffen.Thomasslakkenmeel,mits tijdig toegediend,
engloeifosfatenwerken opzandgrond vrijwel evengoed alssuperfosfaat.
Thomasmeelwerktbij toediening indeherfstbij snijmais enbijbietensoms
zelfs ietsbeter,bijaardappelen echterminder goed dansuperfosfaat.
Rhenania fosfaat,waarvanhetfosfaatnietgeheel inwater oplosbaaris,
verhoogdeopeenkalkhoudende zeekleigrond hetPw-getalminder sterk engaf
daarbijaardappelen engranensoms iets lagereopbrengstendansuperfosfaat.
Hyperfosfaat,eenzachtnatuurfosfaat,blijft ookbijvoortgezettetoepassingop zandgrond bijoptimalepHbelangrijk achterbij deeerder genoemde
meststoffen,zowelinopbrengst als instijgingvanhetPw-getal.Dezemeststofkomt alleeninaanmerking opzuregronden,waarvandepHvoor eenmaximaleopbrengstechter telaagis (pH-KCl4,5 en lager).
Korrelingvandefosfaatmeststoffen.Gekorrelde,wateroplosbare fosfaatmeststoffenhebbeneenbeterewerking danpoedervormigemeststoffen alsgevolgvaneengeringer contactvandemeststofdeeltjesmetdebodemdeeltjes,
waardoor devastleggingwordtverminderd.Demeststofkorrelsmogenniette
grof zijn,omdatandersde trefkansvoor dewortels tekleinwordt.Opkalkhoudendezeekleigronden iseenfijnerekorreling teprefereren,op zandgrond iseen ietsgroverekorreling gewenst.
Nietdirect inwateroplosbarefosfaatmeststoffen,zoalsThomasmeel,komen
bijkorreling langzamer totwerking danhetpoedervormige produkt,omdathet
fosfaat danminder sneloplost.Bij eenfijnerekorreling geldtditbezwaar
minder sterk.Eenbetereuitstrooibaarheid vanhetgekorreldeproduktzal
arbeidstechnischopwegen tegendeietsminderewerking inhetbeginvande
groei.
Tijdvantoediening.Toedieningvansuperfosfaat indeherfstvóórhet
ploegenkanvooralopkalkhoudende grondenminder goedwerkenalsgevolg
vaneendiepere ligging enomzetting inminderbeschikbare fosfaatvormen.
Dit laatstedoetzich voornaarmatedeperiode tussenbemesting enopname
doorhetgewas langer is.Een-Achteruitgang inbeschikbaarheid treedtop
binnenééngroeiseizoen,zoalsbijonderzoekmet dubbelteeltenvangroentegewassengebleken is.Eenversebemestingmet fosfaat aanhet tweedegewas
(stamslabonenenspinazie)verdientdevoorkeurboven eenéénmalige zwaardere
bemestinguitsluitend aanheteerstegewas (doperwten).
Bemestingkortvoorhet zaaienofpoten inhetvoorjaarbrengtdemeststof
indebovenste toplaag,waardoor deopnamebijdroogtewordtgeremd.Toedieningindewinter ofvroeg inhetvoorjaar en inwerkenmet eencultivatorheeftvoorwateroplosbare fosfaatmeststoffendevoorkeur,omdatdetijd

6.3
tussen toediening enopname zokortmogelijkwordtgehoudenendemeststof
opbewortelingsdiepte (6à8cm) indegrondwordt gebracht.Wintergewassen
moetenbijvoorkeur indeherfstvóórhet zaaienwordenbemest.
Thomasmeelenwaarschijnlijk ookgloeifosfatenwerkendaarentegenbij
vroegtijdige toedieningmeestalbeter danbij toediening inhetvoorjaar.Het
fosfaatbestanddeel vandezemeststoffenheeftdandegelegenheid ominoplossing tegaan.
Rijenbemesting.De toedieningvanfosfaatinbandendichtbijhetgewas
tegelijkmethet zaaienofpotenverhoogt deconcentratiebijdewortels,
vermindert devastlegging enverhoogthet effectvandebemesting.Rijenbemestingwerkt inhetalgemeen tweetotviermaal zogoedalsbreedwerpige
bemesting.Demeststofbandmoet ca.5cmnaastenca.5cmbenedendegewasrijworden toegediend.Doordebeterewerkingkanopmeststofkostenworden
bespaard,hetgeen aantrekkelijk isbijdehogemeststofkosten.Bovendienkan
veelaleenhoger opbrengstniveauwordenverkregen.
Het effectvanrijenbemesting tenopzichtevanbreedwerpigebemestingis
behalvevandebemestingstoestand vandegrond afhankelijkvanhetgewas.
Bijmais enstamslabonenisditgroter danbijaardappelenenbieten.Inhet
bemestingsadvies wordtbijmais enop zandgrondbijstamslabonenvoorrijenbemesting dehelftvandegiftenbijbreedwerpigebemesting geadviseerd.De
besparing opmeststof bedraagtbijstamslabonenopkleigrond 20%.Naarmate
defosfaattoestand vandegrondhoger is,neemtheteffectvandebemesting
endaarmeeookhet effectvanrijenbemestingaf.Opfosfaatrijkegrondenis
veelalgeenvoordeelmeer teverwachtenvanrijenbemesting.Weltreedtbij
snijmaisookindatgetaldikwijlsnog eenstimuleringvandebegingroeiop.
Snijmaiswordt inons landvrijwelaltijdmettriplesuperfosfaatinrijen
bemest.
Bij aardappelen enbieten ismeestalweinig ofgeenvoordeelvanrijenbemesting teverwachten.Mogelijkbrengt ditsamenmetdelangeregroeiduur
vandezegewassen endemethodenvanaanaardenbij aardappelen,waardoorde
meststof ookbijbreedwerpigebemestingnaardepoterwordtgebracht.
Stikstof-fosfaatmengmeststoffen werkenbij toediening inrijenvaakbeter
danenkelvoudigemeststoffen,evenwelnietopkalkhoudendegronden,mogelijk
alsgevolgvan ammoniakschade.Omgroeischade inhetbegin tevoorkomendoor
teveel stikstofvlakbijhetzaad ofdepotermagbijsnijmais enstamslabonennietmeer dan30à40kgNperha enbijaardappelenenbietenniet
meer dan 100kgNperha inderijworden toegediend.

b.i

Bouwplanbemesting.Bijdehuidige,vereenvoudigdebouwplannenbestaat
veelaldegewoonteomdevoor deweinig fosfaatbehoevende granenbestemde
fosfaatbemesting reedsaandevoorafgaande economischwaardevollere aardappelen enbieten tegeven.Eendergelijkebouwplanbemestinggeeftvoor
granenweinig risico,mitsdefosfaattoestandvandegrond niet telaagis,
engeeftvoor aardappelen enbieten eengrotere oogstzekerheid zonder extra
kosten.

Samenvatting
Aandehandvanonderzoekresultatenvan de laatstejarenwordenverschillendefosfaatbemestingsvraagstukkenbesproken.Aandacht isgeschonken aan
debetekenisvandebemesting voor de instandhoudingvandebemestingstoestand vandegrond enaaneendoelmatige toedieningvandemeststoffen.
Verschillende aspectenkomenhierbijaandeorde,zoalshet typemeststof,
dekorreling,de tijd endewijzevan toediening endeverdelingvandefosfaatbemesting over degewassen inhetbouwplan.Resultatenwordenvermeld
vanproeven,waaruitblijkt datfosfaatrijkeregrondenmeerproducerendan
armegronden,ondanks eenversebemesting.Hetfosfaatbemestingsadvies
wordtdaarommedeafgestemd ophetbereiken enhetbehoudvaneenruimvoldoende fosfaattoestandvandegrond.Bijdezetoestandmoetdeonttrekking
tenminstedoordebemestingwordengecompenseerd,bij lagere toestand
wordtmeer gegevenomde toestand teverhogen.

