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Kalktoestand van de grond en opbrengst van bladkool
K. BOSKMA
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, Groningen

Om een antwoord te kunnen geven op eenvraag naar de gevoeligheid van bladkool
voorverschilleninpHvandegrond,werdin 1964optweebestaande pH-proefvelden
onderzoek hierover verricht. Eenproefveld lagopeenoudeveenkoloniale grondmet
13%organische stofte Borgercompagnie(Pr13),het andere op een lichte zandgrond
met4% organische stofte Helvoirt (IB453).Opbeideproefvelden werd ook destikstofgift gevarieerd.
Na conservenerwten alshoofdgewas werdeindjuliresp.begin augustusbladkoolgezaaid(rasBlako).Inbeidegevallenwerdeenredelijk goedgewasverkregen.
Invloed van pH
De invloed van depH op de opbrengsten aan droge stof wordt voor de gemiddelde
stikstofgift gedemonstreerd in dekolommen 2en 3van tabel 1,waarin grafisch vereffende waarden zijn vermeld.
Opbeideproefvelden blijkt demaximaleopbrengstreedsbijeenpHvanca.4,5tezijn
verkregen.VanpH 4,5tot 4,0neemt deopbrengst duidelijk af, naar hogerepH blijft
zeongeveergelijk.Beneden4,0wordtdeopbrengstdervinggroot,waarbij deproefvelden nogal verschillen.
Vergelijken wedegemiddelde reactievan bladkool opbeideproefvelden met dievan
16proefjaren metstoppelknollen(1),dan blijktbladkool in het praktisch belangrijke
pH-traject van 4,0tot 5,0zwakker tereageren. Stoppelknollen reageren in dit traject
bijna tweekeerzosterkalsbladkool,zoalsdekolommen4en5vantabel 1 latenzien.
Invloed van de stikstofbemesting
De gemiddelde invloed van destikstofgift wordt gegeven in tabel2.
De bladkool reageerde sterk op de stikstofbemesting, vooral op de veenkoloniale
grond.Demaximaleopbrengstenaandrogestofvanresp.3600en2900kgperhazouden worden verkregen bij resp. 170en 150kgstikstof per ha.
Op geen van beide proefvelden werd het effect van de pH duidelijk beïnvloed door
verschillen in stikstofgift.
Dit wijst erop dat het gevonden effect van depH op de opbrengst van bladkool niet
zalzijn beïnvloed door verschillen in stikstoflevering van de erwtenstoppel.
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TABEL 1. Invloed van de p H op de opbrengst

Opbrengst in % van demaximale

Droge stof kg/a
oudeveenkol. grond
(Pr 13)

lichtezandgrond
(IB 453)

bladkool
(gem.)

stoppelknollen
(gem.)

12,8
20,3
23,4
23,9
24,0

19,6
27,1
27,4
27,5

62
92
99
100

72
85
94
99
100

3,6
4,0
4,4
4,8
5,2

TABEL 2. Invloed van

de stikstofbemesting op de opbrengst

Stikstof
in kg/ha
0
50
100
150

Oudeveenkol. grond
(Pr 13)
14
45
77
98

in % van de maximaal bereikbare
Lichte zandgrond
(IB 453)
78
92
96
100

Conclusie

Uittweeproevenmetbladkoolbleekdatvoor ditgewaseenpHvan 4,5alvoldoende
is. BijzeerlagepH (beneden 4,0)wordtechterweleenbelangrijk opbrengstverliesgeleden. Bladkool heeft veel stikstof nodig. In de besproken proeven bleek voor de
maximale opbrengst resp. 170en 150kgstikstof perhatemoetenwordengegeven.
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