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I. INLEIDING
Indebeidevorigestalmestpublikaties(I)en(II)werdgemeend,dathetverschillende
gedrag van het gewas aardappelen bij voeding met stikstof uit kalkammonsalpeter
(kas) en uit stalmest het gevolg zou kunnen zijn van het ongelijk beschikbaar komen
vandestikstof. Bijstalmest gebeurdeditnl.gedurendedegehelegroeicyclusintegenstellingtotkasbijhetpotengegeven.Dituittezichookinhettempovandeopname.
Dezeveronderstelling diendedusgetoetst teworden door ook kas-stikstof geleidelijk terbeschikkingtestellenentezienofdaarmedeeenstalmesteffect verkregenwerd.
Tevensdiendedehierbeschrevenproef(evenalsdeandere,welkenogzullenvolgen)
ter bevestiging van indevoorgaande gevonden effecten. Dezewarennl.weldeugdelijk
vastgesteld, maar zoals in par. III. 7. van II werd opgemerkt, kan uit één proef niet
tot hun algemeengeldigheid besloten worden. Teneinde tot generalisering in staat te
zijn, moet een effect op verschillende grondtypen en in verschillendejaren geconstateerdzijn.Daarhetnietmogelijk isdezeomvangrijke proevengelijktijdig inmeervoud
aan te leggen, worden dezelfde effecten vervolgd in proeven met verschillende probleemstellinginachtereenvolgendejarenentelkensopandereplaatsen.

II. O N D E R Z O E K 1954 ( P R 1510)
1. BESCHRIJVING VAN DE PROEF

De proef was gelegen bij deproefveldhouder A. E. KIMM te Nuis. Het doel was na
te gaan of het in voorgaande proeven (Stalmest I en II) gevonden stalmesteffect, dat
in hoofdzaak werd toegeschreven aan het geleidelijk en in latere ontwikkelingsstadia
van de plant beschikbaar komen van de stalmest-stikstof, kon worden nagebootst
door giften omde2weken van kunstmest-stikstof.
Monsters voor grondonderzoek, bestaande uit 18steken per veldje, werden genomen op 1-4-1954.
TABEL 1. Uitkomsten van het grondonderzoek
Veldjes

Rijen (8 veldjes)

Gem.

Kolommen (8 v.)

Objecten (16 v.)

Hoogste Laagste Hoogste Laagste Hoogste Laagste Hoogste Laagste
pH-KCl
Humus
Zand tota al1
Zand fijn2
Zand grof 3 .
Afslibbaai •* .
P-citr. 5 .
.
K-getal*
MgO 7 .
.
.
T—S .
8
S
. .
HT»

yio

Kalkfacto r 11

4,20
6,1
8817
71
6

42
15
30
11,6
2,4
14
17,3
250

Mean
Mittel

4,55
7,4
90,22
73
9
54
19
46
14,3
3,4
17
28,4
300

3,95
4,9
8513
67
4
32
12
23
8,8
1,2
11
9,9
197

4,35
6,6
88,18
72
7
44
16
35
12,9
2,9
15
20,3
272

4,05
5,5
86,15
70
6
40
14
26
10,4
1,9
13
14,1
228

4,3
7,2
88,18
72
7
48
17
33
13,6
3,1
16
23,1
285

45,7
8616
69
6
36
14
29
10,3
2,1
13
14,9
238

4,31
6,2
88,17
71
7
43
15
31
11,7
2,4
14
17,8
253

4,18
688,17
71
6
41
15
30
11,6
2,3
14
16,8
249

Plots - Parzellen

Rows- Reihen
(8 plots - Parz.)

Columns Kolonnen
(8plots-Parz.)

Objects - - Objekte
(16 plots - Parz.)

highest
höchste

highest
höchste

highest
höchste

highest
höchste

lowest
niedrigste

I

lowest
niedrigste

lowest
niedrigste

Total sand- Sand, Gesamtmenge.
' Finesand— Feinsand.
' Coarse sand - Grobsand.
' < 16Ü.
' PiOi-citric acid - P,O,-Zitronensäure.
' K,0 in 111000 % extracted with0.1 n HCl and corrected for humus content - KtO in 111000%.0,1 n HClExtrakt und korrigiert nach Humusgehalt.
' Exchangeable magnesium inp.p.m. - Austauschbares Magnesium in mg pro kg.
' Sum of exchangeable bases - Summe der austauschbaren Basen.
' Exchange capacity pH 8 - Sorptionskapazität bei pH8.
" V = | x 700.
II
kgs oflime per heet. required toraise thepH-KCl by 0,1 ina layer of 10 cm-erforderliche Kalkmenge in kg
pro ha zur Erhöhung despH-KCl ineiner 10 cm dicken Schicht um 0,1.

TABLE I. Results of the soil test
TABELLE 1. Ergebnisse der Bodenuntersuchung

lowest
niedrigste

Devrij grote variaties per veldje (welke ook te veldezichtbaar waren aan devochtigheid vandegrond endeprofielbouw) zijn dus binnen deobjecten met 16herhalingen zeer goed genivelleerd, beter zelfs dan in Pr 1433(zie II) het geval was. Dat dit
ook noodzakelijk was, komt verder ter sprake. Het wordt van belang geacht op te
merken, dat deze proef bewezen heeft, dat het mogelijk isombij een op zichzelf wat
regelmatigheid betreft nieterggunstigproefveld, doorproefveldtechnische aanpassing
aandeterreinsomstandigheden eenverantwoorde proeftenemen.Inditgevalkonvan
de noodzakelijke maatregel, nl. verhoging van het aantal herhalingen, gebruik gemaakt worden voor opvoering van de doeltreffendheid van de proef (wat nog ter
sprake zal komen).
Het proefveld isgrofzandiger dan Pr 1433 endebemestingstoestand is,watP,Ken
Mg betreft, ongunstiger. De rijen vertonen een tamelijk regelmatigvruchtbaarheidsverloop, zich o.a. uitende in een daling van het humusgehalte. Onder de kolommen komt er slechtséén voor met een aanmerkelijk van het gemiddelde afwijkend
humusgehalte en welkolom 8,waarbij het hoogis.
Met dezedalingin humusgehalte gaat gepaard een daling inT, T-S en kalkfactor,
en een stijging in pH, Sen V. Daar elk object in elke rij en in elke kolom twee keer
voorkomt, worden dezeverschillen geheel opgevangen.
Afgezien van de ene afwijkende kolom, is de variatie in de kolommen (van 80m
lang) geringer dan dieder rijen (van 32m),hetgeen begrijpelijk is.Het humusgehalte
perveldje staat in tabel 2opgegeven.
TABEL 2. Humusgehalten derveldjes van Pr 1510
Per
kolom*

No.

8
7
6
5
4
3
2
1
Per rij1 . . . .

7,4
6,2
6,6
6,3
6,4
6,3
6,9
6,0
6,5

7,4
6,2
6,5
6,1
6,7
6,7
6,9
6,4
6,6

7,2
6,3
6,1
6,6,2
6,8
6,1
5,6
6,3

7,6,3
5,8
5,6
6,1
6,6
5,9
66,2

7,4
5,9
5,8
5,4
5,7
6,5,8
5,7
6-

7,4
6,4
5,6
5,6
5,7
5,4
5,3
5,7
5,9

6,9
5,8
5,1
5,0
4,9
5,8
5,8
6,5,5

7,3
6,5,7
5,3
5,7
5,8
5,4
5,1
5,8

7,2
6,1
5,9
5,7
5,9
6,2
65,8
6,1

1

average perrow - Durchschnitt der Reihen.
' averagepercolumn - Durchschnitt der Kolonnen.

TABLE 2. Humuscontentsof the plotsofPr. 1510
TABELLE2. HumusgehaltederParzellen vonPr. 1510

Kolom 8 ligt in zijn geheel hoog, kolom 7gemiddeld. De gesignaleerde daling per
rij zit in de kolommen 1-6.
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Deproef bestond uit4objecten:
1. Geenstalmestengeenkalkammonsalpeter (kas);
2. Stalmest 60ton;
3. N 120kg/haalskasinéénkeer;
4. N 120kg/haalskasin 10giften omde 14dagen.
De stalmest met een gehalte aan totaal N van 0,55 bevatte dus 330 kg N. Bij een
werkingscoëfficiënt (w.c.)van40zouditzijn 132kgwerkzameN.Zoalsinpublikatie I
werd uiteengezet, kan aan de w.c. geen reële betekenis worden toegekend. Het is
echter wel van belang dat de objecten 2-4 zich op een niet al te veel uiteenlopend
N-niveau bewegen.
Hetgehalteaan inmineraal-zuur oplosbaar P2Osindestalmestbedroeg0,30,zodat
in object 2in totaal 180kg P 2 0 5 werd toegediend;dit komt bij een w.c. = 66 neer
op 120kgwerkzame P2Os.Ditkregen ook de andere objecten in de vorm van superfosfaat (sup).
Destalmest bevatte voorts0,45%of 270kg K 2 0 inwater oplosbaar. In deoverige
objecten werd 300kggegevenalszwavelzure kali(z.k.).Opdit hogeniveaumaakt dit
vrij kleineverschil niet veeluit; het werdzelfs vooreenbeterevergelijkbaarheid wenselijk geacht, daar de w.c. van stalmestkali als regel iets hoger dan 100 gevonden
wordt.
Voorts kreeg het gehele proefveld 100kg MgO als mgsf, teneinde de Mg-werking
van de stalmest te elimineren. Dit zal, gezien de gehalten, waarschijnlijk wel gelukt
zijn; er is ook geen Mg-gebrekgeconstateerd. Destalmestwerdtoegediend 6/4,kalkammonsalpeter in object 3op 9/4, superfosfaat enzwavelzure kali 23/4,magnesiumsulfaat 10/5,allesper veldje. Develdjes in object 4kregen 12kg N op 9/4; 10/5;9/6
(24kg),23/6;6en 19/7;2, 16en30/8.Destikstof inobject 4werdtelkens toegediend
alleenaan deophetmomentvanbemestennogaanwezigerooistroken.Zijwerdinde
rijen gestrooid enuiteraard slechtslicht ondergewerkt.
Bij deze proefopzet zijn devereffeningsmogelijkheden veelgeringer dan in Pr 1433
uit de vorige publikatie. De objecten liggen immers niet in series en daardoor ontbreken ook hoekpunten als ophangpunten. Bovendien staan hier de 4 objecten op
zichzelf,losvan elkaar. Erisdus slechtsvereffening indetijd mogelijk. Daarom was
het noodzakelijk dat elkeindividuele waarneming steviger wasdan bijPr 1433endat
hetaantalwaarnemingen groterwas.Hetlaatstewerdverkregendoor wekelijkse rooiingen in plaats van twee-wekelijkse. Voor het eerste werd het aantal herhalingen opgevoerd. Teneinde hiermede tevens de heterogeniteit van het proefveld in elk object
op te vangen, zodat elk object de gemiddelde kwaliteit van het proefveld representeerde,werd hiermede vrijvergegaan nl.tot 16.Dit iseenaantal dat deschrijver zelf
ook in het algemeen overdreven acht en niet meer efficiënt, doch dat hier zeer goede
diensten heeft bewezen. Bij de bespreking van het grondonderzoek bleek dit reeds.
Zoals bij de beschrijving van Pr 1433 uiteengezet werd, is het daar gekozen aantal
van 36(oorspronkelijke) plantplaatsen per rooiing bij op zichzelf staande objecten
onvoldoende (in Pr 1433voldeed het door develevereffeningsmogelijkheden). Daaromwerdthans96gekozen, nl.6per veldje.

Elk veldje was4 X 10mgroot enbevatte 8 x 20planten. Eenrijinhet rondwerd
alsbufferrij aangehouden.Zodoendeblevenvoorrooiingbeschikbaar 6 x 1 8 planten,
of 18rijtjes van6.Daar erthans tussen 2rooiingen slechtseeninterval vaneenweek
lag, werd geen grote invloed van een aangrenzend hiaat gevreesd en werden de rooistroken nietdooraantehoudenbufferstroken vanelkaargescheidenzoalsbijPr1433.
Wel werd van deze proef het kiezen van eenzelfde rooistrook in een gehele rij van
veldjes overgenomen, met hetoogophetdoor deproeflopen.
Bij de eerste rooiing werd ook de eerste rooistrook na de bufferrij gerooid, en zo
vervolgens tot bij de 18ehet gehele veldje leeg was. In de rijen werd beurtelings van
de ene en van de andere zijde begonnen, teneinde een vruchtbaarheidsverloop in de
richtingvan dekolommen (dusdelengterichting vandeveldjes) optevangen.
Het proefschema is opgebouwd uit latijnse vierkanten van4 x 4 veldjes, zodanig
dat in derij-enin de kolomrichting 2,dus in totaal 4van dezeblokken voorkomen.
Als proefgewas werd wederom gekozen de aardappel, ras Voran 35/45. Op 26 april
werdgepootopafstand 50 x 50cm.
Derooiingenvondenplaatsop 17,23en30/6;6, 13,19en26/7;2,9, 16,23 en30/8;
6, 13, 20en 29/9;4/10. Er zijn dus 17rooiingen geweest, de2e,4een 6e6dagen,de
overige 14een week na de voorafgaande. Knollen waren eerst bij de 3erooiing aanwezig.DeFytophthorawerdwederomenmetsuccesintensief bestreden.
Hetgewaswaswattraaginopkomst enontwikkeling.Doordeveleregensinzomer
en nazomer werden vele rooiingen bemoeilijkt. Op 23/8 b.v. waren de loofmonsters
erg nat en vuil van opgespatte modder. Het wasdus nodig het aanhangende vuil te
bepalen.
Voorhetgewasonderzoekwerdenperobject4monsters,elkvan4veldjes,genomen.
2. KLEUR VANHETLOOF

De kleur werd bepaald op 17en 23/6 en 2/7. Als gemiddelde van deze 3waarnemingenwerdvoordeobjecten 1-4 resp.5,4- 5,9-8,7en7,3gevonden.
Alle objecten, ook stalmest, hebben de kleur beïnvloed. Er zijn hier geen trappen.
Nemenwijechterweereenlineairverlopende invloed aan,zoalsinbeide voorgaande
jaren gevonden werd (I en II), dan ontstaat het beeld zoals weergegeven is infig.1.
Hierin staat de stalmest in effect gelijk aan 18kg N (totaal N in 60ton = 330kg)
enhet object 10 x 12 N aan 69kgN.Vandestalmest isdew.c. (werkingscoèfficiënt)
dus 5,5. In het object 10 X 12 N evenwel waren vóór 17/6 slechts 48 en vóór 2/7
slechts 60,gemiddeld 54kgN toegediend.
Hieruit volgt dus dat periodieke opname (en/of opnameopbepaalde momenten)
een relatief sterker effect heeft dan enkel toedienen in het begin. Het object 10 X12
N isin kleur een typisch kas-object en geen stalmest-object. De loofkleur hangt dus
welsterk samen metdestikstofvorm. Het zalvan belangzijn degelijktijdige stikstofgehaltenvanhetloofinditverbandtezien.
In fig. 1zijn Pr 800en Pr 1433vanfig.5(II) mede opgenomen. Zowel de ligging
van het O-object als de stijging van de stalmestlijn, wijzen er op dat de grond bij
Pr 1510instikstoflevering tussenbeidein staat.
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Kleurcijfers
Valuationof colour- BonitierungderFarbe
/Or
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F I G . 1. Uitwerking van stikstof op bladkleur
Effect of nitrogen on leaf colour
Einfluss des Stickstoffes auf die Blattfarbe
•* +
0
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•o
à. A
+x

1

40
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l
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kas - nitroclialk - Kas
stalmest - farmyard manure- Stallmist
Pr 800- 1952
pr 1433- 1953
Pr 1510-1954

1

IZO
60 stm

1

(tons)

160

N in

Külkammonsalpeter

3. STAND

Destandwerdopgenomenopdezelfdedataalsde kleur.Degemiddeldenbedroegen
4,4-7,0-7,7 en 6,4.Hier zijn deverhoudingen geheelandersdanbijdekleurenisb.v.
de invloed van stalmest groter dan die van 10 x 12N, terwijl dit bij de kleur juist
anderswas.
Onder aanname van een rechtlijnig verloop (welke aanname wel niet geheeljuist
behoeft tezijn, maar gezien degemiddelde hellingder lijnen toch geen groot verschil
met de werkelijkheid meebrengt), staat de stalmest gelijk aan 95 kg N (w.c. = 29)
en 10 x 12 Naan 73 kgN.
Stalmest heeft dus,zoals steeds, meer invloed op de stand dan op de kleur (waarvoor soms,zoalsin Pr 853en Pr 1433,in het geheel geen invloed gevonden wordt).
De periodieke kunstmestgiften hebben een gelijke invloed op stand en op kleur en
wel gelijk aan die van omstreeks 70kg N bij het poten gegeven; dit is meer dan in
werkelijkheid isgegeven tot op het moment van deopname van stand en kleur. Ook
indestand vertoont schraleN-voorzieningindejeugd eenhoge efficiëntie.
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Cijfers voor stand
Valuation of vigour- Bonilierung des Standes
. Pr 1433

Pr6S3

2. Uitwerking van stikstof op stand van het gewas
Effect of nitrogen on vigour of the erop
Einfluss des Stickstoffes auf den Stand des Gewächses
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Werkzame stikstof in stalmest en kas samen
Active nitrogenin farmyard manure andnitrochalk
Wirksamer Stickstoff in Stallmist und Kas

Tussen stand en kleur bestaat sterke paralleliteit voor de objecten 1, 3en 4(in de
gebruikteschalen 1 puntverschil),destalmestevenweluitzichveelsterkerindestand
dan indekleur. Ook debodem-en/ofjaarverschillen in stikstoflevering uiten zichop
gelijksoortige wijze in stand en in kleur: de ligging der O-objecten althans vertoont
eenzekerematevanparalleliteit (ziefig.1 en2).
4. AFSTERVEN

Het verloop der afsterving isafgebeeld infig.3.Dit beeld vertoont een opvallende
overeenstemmingmetdat van Pr 1433fig.8(II),ni.doordat 120kg N een uitholling
naar boven heeft in de laatste helft en stalmest een naar beneden in de eerste helft;
verder daarin, dat kunstmest een vroege afsterving heeft en stalmest een latere. Onbemest ligthiertussenin.
Het object 4(10X12N)ligtdichtbij object 2(stm)ennadert steeds meerhiertoe.
Dit bewijst dat bij een zo scherp op het onderscheid tussen stalmest- en kas-stikstof
reagerend verschijnsel als de visuele afsterving, het beeld van stalmest zeer dicht benaderdwordtdoordatvaneenperiodiekestikstofgift endathetbeeldvandezelaatste
geen gelijkenis toont metdat van dekas-hjn. Ditiseensteunvoordejuistheidvande
veronderstellingdatdeverklaringvoorhetverschilingedragtussenstalmest-enkunstmest-stikstof (althans ten dele)dezezouzijn, dat deeerstegeleidelijk engedurendede
gehele groeicyclus (maar in geringe hoeveelheden) en de tweede in het allervroegste
stadium (in een grote hoeveelheid tegelijkertijd) wordt aangeboden en dat het specifieke stalmest-stikstofeffect dusmet kunstmest-stikstof na tebootsenzoumoetenzijn.
Er zal evenwel zoals vanzelf spreekt, naar verdere bewijzen aan de hand van andere
eigenschappenvanhetgewasgezochtworden.Voorts blijkt uit stand enkleur, dat de
nabootsing niet volledig is, zodat ook nog gedacht kan worden aan opname in verschillendevorm.
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Afstervingsciifers
Valuationof wilting- Bonitierung derAbsterbung

70

_

Pr/S/O.

f954

8

F I G . 3. Verloop vande afsterving
Wilting trend- Verlauf der Absterbung

1 = O-object - blank control - Null-Objekt
2 = 60tonstm- farmyard manure 60tons Stal/mis/ 60Tonnen
3 = 120 kg N
4 = 10x 12kg N

23/8

1/9

8/9

18/9

Waarnemingsdata
Observation dates
Beobachtungsdaten

23/9

De data waarop hetafstervingscijfer 5 (dat, zoals inIIwerd gedemonstreerd,een
karakteristiek punt is)werd gepasseerd, staan intabel 3vermeld.
TABEL 3. Afstervingsdata - Willing dates - Absterbungsdaten
Object
Treatment
Objekt

1.
2.
3.
4.
1

Onbemest1 . . . .
Stm 60 t o n 2 . . . .
Kas 120N3 . . . .
Kas 10x 12 N4 . .

Datum van afsterving5
Dateof wiltingphasenr5
DatumderAbsterbungsstufe 5

Dagen tussen afsterving 2en8
Daysbetween wiltingphasesnrs2a.8
TagezwischenAbsterbungsstufe2u.8

Pr. 1510

Pr. 1433

Pr. 1510

Pr. 1433

4/9
13/9
31/8
10/9

21/8
29/8
17/8

19
17
13
19

40
37
31

without dressing- ohne Düngunv.
' farmyard manure 60tons- Stallmist 60 Tonnen.
' nitrochalk 120kgs N - Kalkammonsalpeter 120kg N.
' nitrochalk 10x 12kgs N - Kalkammonsalpeter 10x12kg N.

~

_
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De afsterving was in haar geheel 14dagen later dan in Pr 1433,maar verliepveel
sneller. Tussen de objecten onbemest, stalmest en 120kas-stikstof bestaan echtergelijksoortige verschillen. Hetaantaldagentussendedata waarophetafstervingscijfer 5
valt,iszelfsinbeidegevallen gelijk.
5. KNOLOPBRENGST

Inknolopbrengst (fig.4)blijkt hetO-objectzicheerderaftesplitsendanbijPr 1433
het gevalwasinfig.15en 16van II. De andere objecten vallen wellange tijd vrijwel
samen envertonen ten slotte ook geen grote verschillen. Dezeverschillen zijn kleiner
dan de overeenkomstige verschillen in Pr 1433,behalve voor het O-object. Verder is
de stijging in knolopbrengst eerder afgelopen en het opbrengstniveau blijft dan ook
lager dan in Pr 1433.Dit zijn ritmeverschillen, die samenhangen met het verschil in
afstervingsritme.
Berekenenwijdeverschillenvandeobjecten 2-4methet O-object,danontstaande
hoeveelheden knollen, welke het gevolg zijn van de stikstofbemesting. Door deze
knollen tedelendoorhet aantaltoegevoerde kgN,ontstaatfig.5.Hierin isvoor stalmest totaal N genomen en voor 10x 12N de tot aan de betreffende datum toegediende N-hoeveelheid,welkedusstijgt met opeenvolgende giften.
Alsgebruikelijkblijft stalmest,opdezewijzeuitgedrukt,achter.Hetobject 10X12N
gaat tot medio augustus praktisch samen met 120N. Dit wil zeggen dat de stikstof
Knolopbrengst q/ha
Tuberyield 100 kgsjhect.
Knollenertrag dziha

PrISIO. I9S4

O.objtct^
60 ton tem*'
liOkç N
lOnlêkgN

SS/6 ZQ/t 6/7 a/7 19/7 26/7 2/S
1

S/B /(f/8 S3/9 30/6 6/9 13/9 iO/9 17/9 4/10 II/IO

See FIG. 3- siehe ABB. 3
Oogstdata - harvestingdates - Erntedaten
F I G . 4. Verloop van de knolopbrengst
Trend of tuber yield - Verlauf der Knollenerträge

14
120

100-

30/6 6/7 13/7 19/7 26/7 2/8
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FIG. 5. Meeropbrengsten aan knollen boven O-object per kg toegediende stikstof
Excess of tuberyields overblank controlper kg of nitrogen applied
Knollenmehrerträgegegenüber Null-Objektpro kg angewandten Stickstoff

even effectief iswatknolopbrengst betreft. Daarnablijft 10x 12Nietsachter;daarhet
echter langer blijft doorstijgen dan 120N, wat alweer daalt, naderen beide objecten
elkaar. De laatste 2 giften schijnen dus wat minder effectief, althans iets trager in
werking. De verschillen zijn echter niet groot en niet betrouwbaar. Men kan dus
zeggendatdelijnen samenvallen endatdestikstofdusaltijd eveneffectief is,wanneer
ook gegeven. In overeenstemming hiermede vertoont fig. 6, waarin de waarden uit
fig. 5uitgedrukt zijnin %vanhetobject 120N,voor 10x 12Neenlijn,dieom 120N
heengolft. Zonder nader nauwkeurig onderzoek isnietuittemakenofdezegolvingen
enige wezenlijke betekenis hebben. Voorshands wordt dit niet bewezen geacht. De
stalmestlijn stijgt infig.6vanomstreeks30tot omstreeks45%.Degetallenzijnvergelijkbaar met de in de vorige publikaties berekende werkingscoëfficiënten, met dien
verstandedatzijnunietberekendzijn uit2series.Desondankshebbenzijdeordevan
grootte,diemeestalgevonden wordt.
Het object 10x 12Nheeft opdezewijze eenw.c. = 100.Destalmest gedroegzich
aanvankelijk (op30/6)alseenobjectmet 100kgNenuiteindelijk alseenmet 150kgN.
Met 120kg N als aan de stalmest vergelijkbare stikstofhoeveelheid, is dus eenredelijke basis van vergelijkbaarheid bereikt.
Voordepraktijk isvanbelangdat,zolangdoorlaboratoriumbepalingen inhetvoorjaar nog geenprognoses opgesteldkunnenworden omtrentdeteverwachtenoptimale
stikstofgift per jaar, men althans bij aardappelen het eerst eens kan aanzien, d.w.z.
aanvankelijk niet teveelzalkunnen geven omlaterzonodigdoor overbemesting aan
tevullen.
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FIG. 6. Meeropbrengsten aan knollen boven O-object per kg toegediende stikstof in % van
object 3(120kg N)
Excess of tuberyields overblank controlper kg of nitrogenappliedin % of
treatment 3 (120kg N)
Knollenmehrerträgegegenüber Null-Objekt pro kg angewandten Stickstoff in % von
Objekt 3 (120kg N)

Daar deobjecten indezeproefgeentrappenvormen,isgeenfiguurovereenkomstig
IIfig.17,weergevendedestikstof-opbrengstkrommen van3 proevenin3verschillende
jaren, te maken. Welzijn 3punten van de opbrengstkromme voor Pr 1510,zoalsdie
in IIfig.17 hadkunnenwordeningebrachtindiendezetrappen erwèlgeweestwaren,
bekend. Dezezijn 280qvoor het O-object (beginpunt) en480qvoor stalmest (eindpunt),daartusseninligtnog440qvoor 120N.Door deze3 puntenisinfig.7eenlijn
gebracht, waarnaast ter vergelijking de overeenkomstige lijnen van vorigejaren zijn
ingetekend. Insterktevandereactie sluit Pr 1510hetmeestaanbijPr 800.Omdatin
laatstgenoemde proefevenweleenanderrasverbouwd werd (Sientje), ishet resultaat
nietzondermeer vergelijkbaar.
6. DE ZETMEELOPBRENGST

Infig.8zijn de zetmeelgehalten getekend. Evenals bij Pr 1433,ishet beeld van de
zetmeelopbrengsten in hoofdzaak gelijk aan dat voor de knolopbrengsten; er zijn
slechtsenigevertekeningenvanhetbeeldveroorzaakt door ongeüjk zetmeelgehalte.
Opgelijke wijze alsbij deknolopbrengst beschreven,werddezetmeelopbrengst per
kgNinstalmestenkasberekend (telkensnaaftrek van het O-object), en uitgedrukt
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in %van 120kgN.Ditvoerttotgeheel dezelfde conclusies als bij de knolopbrengst.
Het verloop der zetmeelgehalten, weergegeven infig.8, doet sterk denken aan II
fig. 21. Wederom ishet O-object het hoogst, stalmest het laagst, kas er tussenin. De
beide kas-objecten 120N en 10X12N vallen echter volledig samen. In dit opzicht
wordt deplant dusvolkomen beheerst door devorm waarin destikstof wordt toegediend (en mogelijk opgenomen enverwerkt),losvan het tijdstip waarop dit gebeurt.
Men komt dus welsteeds meer tot deconclusie dat beideeffecten naast elkaar bestaan,maar niet opalleeigenschappen gelijkelijk werkzaam zijn.
7. DE LOOFOPBRENGST

Deloofopbrengst (fig.9)onderscheidt zichvandiein 1953(IIfig.10)door eenveel
bredere top en door het feit dat detop bij stalmest en bij 120N op hetzelfde niveau
ligt. Wel is wederom het ritme tot aan de top gelijk, maar er treden daarna afstervingsverschillen op, waardoor bij 120N de loofhoeveelheid snel daalt. In de teruggang van het loofgewicht blijkt 10x 12N weer meer overeenkomst te vertonen met
het O-object enmet stalmest dan met 120N,evenalsuit de afstervingswaarnemingen
isafteleiden.
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F I G . 8. Onderwatergewicht en zetmeelgehalte - Under water weight andfarina content Unterwassergewicht und Stärkegehalt
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F I G . 9. Verloop van de loofontwikkeling - Trend of development of the haulm Verlauf der Krautentwicklung
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Fig. 10demonsteert evenals IIfig.11de discrepantie tussen afsterving en loofgewicht. Het blijkt nl., evenals bij Pr 1433, dat het afstervingscijfer niet rechtlijnig
samenhangt met het percentage dat het loofgewicht uitmaakt van het maximaal bereikte loofgewicht (wat de streeplijn in fig. 10 zou opleveren), maar volgens een svormige kromme (degetrokken lijn, welkehetgevonden verband weergeeft). Metbehulp van het afstervingscijfer taxeert men dus het loofgewicht aanvankelijk te hoog
envanafafsterving = 5,telaag.
De loofhoeveelheid boven het O-object gedeeld door het aantal tot ultimo toegediende kg N, in fig. 11 weergegeven, vertoont een nauwe aaneensluiting van beide
kas-objecten.
Door vergelijkingvanfig.9metIIfig.10blijkt dathetloofeenveellagermaximum
bereikte dan in 1953,echter - zoals gezegd - veel langer gehandhaafd bleef. Dit zal
welverband houden metdekoude,natte nazomervan 1954,evenalshetlangergroenblijven. Het ritme was trager dan in 1953.Wij kunnen ons weer een beeld hiervan
vormen door volgensdein II beschrevenwijze hetgeaccumuleerde loofgewicht uit te
zetten tegenhet knolgewicht.Allegenoemde gedragingen komendantotuitingenwij
vinden een maat voor de loofeffciëntie. Fig. 12geeft dit verband weer en tevens dat
van Pr 1433.Allereerst blijkt dat deloofefficiëntie, in overeenstemming met het reeds
geconstateerderitmeverschil,in 1953groterwasdanin1954.
Voorts springt in het oog dat in beide gevallen de grootste intensiteit voorkomt
Afstervingsciifers
Valuationof willing- Bonitierung der Absterbung
10
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Relation found - gefundener Zusammenhang
' Theoretical (straight lined) relation - theoretischer (geradliniger) Zusammenhang
F I G . 10. Verband tussen afsterving en relatief loofgewicht bij object 2
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F I G . 11. Meer-gewicht aan loof boven O-object per kg toegediende stikstof
Excess of haulm weight over blank control per kg of nitrogen applied
Mehrertrag des Krautes gegenüber Null-Objekt pro kg angewandten
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F I G . 12. Verband tussen geaccumuleerd loofgewicht en knolgewicht
Relation between accumulated haulm weight (i.e. the sum of successive weights) and tuber weight
Zusammenhang zwischen akkumuliertem Krautertrag und Knollenertrag
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bij het O-object. Was echter in 1953de intensiteit bij 60ton stalmest groter dan bij
120N,in 1954zijn beideindit opzichtpreciesaanelkaargelijk. Dit isinovereenstemming met het feit dat de maximale loofhoeveelheid in 1953 bij 60 ton stalmest geringerwasdanbij 120N,terwijl in 1954dezemaximagelijk zijn.
In verdere tegenstelling met 1953,toende lijnen die het verband weergeven tot het
eindetoerecht bleven,buigenzijthansbij delaatste stadia naar rechtsaf. Deintensiteit neemt dan dus af, wat ook enigszins aannemelijk is daar deze zeer laat vallen
(eindseptember-lehelft oktober)enlaterdan in1953.
Hetobject 10x 12Nligttussen onbemestenerzijds enstalmesten 120N anderzijds
in. Daar beidelaatste samenvallen, isdus niet uit te maken of het zichin dit opzicht
meer alsstalmest dan alseenkunstmest-object met eenmaligegift gedraagt. Het staat
echterdichter bijonbemest dan debeideandere.Door degeringeN-hoeveelheidinde
vroegstejeugd (naar dehier behandeldeeigenschappen teoordelen,zelfsgeringer dan
bij het stalmest-object) is dus weer een grotere loofefficiëntie geïnduceerd, welke behouden blijft.
8. DE VOCHTHUISHOUDING

Het verloop der droge stofgehalten in het loof (fig. 13)vertoont precies dezelfde
bijzonderheden als IIfig.22. In deze eigenschap vertoont het object 10X12N een
zeernauweaansluiting bij het stalmest-object, veelnauwerdan bij 120Nof bijonbemest. Geleidelijk beschikbaar komende N heeft dus duidelijk de eigenaardigheid het
vochtgehalte van het loof aanzienlijk meer te verhogen dan bij het poten gegeven
stikstof.
Merkwaardigerwijs is het met het vochtgehalte in de knol (fig. 14)juist andersom
gesteld: in dit opzicht gedraagt 10x 12N zich precies gelijk aan 120N. Bij stalmest
echterishetweerhoger.
Fig. 15geeft dedroge stofopbrengst in loofen knol tezamen. Het object 10x 12N
sluitzichhetmeestaan bij 120N.Ditlaatsteenstalmest lopenechterniet veeluiteen.
In de laatste fase komt stalmest boven 120N uit. De meeropbrengst aan droge stof
inloofenknolperkgtoegediendeNisuitgezetinfig.16.
Fig. 17demonstreert de totale hoeveelheid water in het gewas.In tegenstelling met
IIfig.27gaan stalmest en 120N hier aanvankelijk gelijk op,maar valt 120Nevenals
toen sneller terug. Het object 10x 12N blijft eerst bij beideachter, maar haalt 120N
ten slottein. Per kgtoegediende Nisdehoeveelheid vocht in het gewas(wederom na
aftrek van het vocht in het O-object) weergegeven in fig. 18. De verschillen tussen
objecten 3en4zijn zogering, dat deze samengenomen zijn. In dit opzicht isdevorm
van de stikstof dus overheersend en niet de tijd van toedienen. Uitgedrukt in %van
120 N (fig. 19) is 10X12 N steeds 100,en stalmest stijgt van 25 tot 70. Hier is de
w.c.dusvrijhoog.
Ook WOODMAN-PAVER (3) bestudeerden de invloed van de tijd van toedienen van
stikstof op het vochtgehalte. Zij werkten met knollen (turnips) in potten. Er werden
opbrengsten bepaald na 3 perioden, elk van een gelijk aantal (416) lichturen, welke
daardoor kwamen op resp. 35-30-27 dagen.
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Fia. 15. Verloop van het droge stofgehalte in loof en knol
Trend of dry matter content of the haulm and tubers
Verlauf des Trockensubstanzgehalts des Krautes und der Knolle
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FIG. 16. Droge stof in loof en knol per kg toegediende stikstof in kg
Dry matter in the haulm and tubers in kgs per kg of nitrogen applied
Trockensubstanz in Kraut und Knolle in kg pro kg angewandten Stickstoff
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FIG. 17. Verloop van de vochtopname
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FIG. 18. Totaal vocht per kg toegediende stikstof in kg/ha
Totalmoistureper kg of nitrogen appliedin kgsjhect.
Gesamtfeuchtigkeitpro kg angewandten Stickstoff inkg(ha
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SeeFIG. 3- siehe ABB.3

FIG. 19. Totaal vocht per kg toegediende stikstof in % van object 3(120kg N)
Totalmoistureper kg ofnitrogenappliedin% oftreatment3 (120kgs N)
Gesamtfeuchtigkeitpro kg angewandten Stickstoff in % vonObjekt 3 (120kg N)

Tot aan het kiemen kregen alle potten eenzelfde voedingsoplossing. Daarna werd
gesplitst in A met rijkelijk en Bmet zeer weinigN. Na de beide eerste oogsten werd
elkobjectdoornieuwegiften weergesplitstinAenB,waardoor,indieneencumulatief
effect zouoptreden,ditonderkend zoukunnenworden.
Deloofvorming vielhoofdzakelijk in periode 2,de knolvorming in periode 3;dus
ook hier een zekere autonome periodiciteit.
De stikstof werkte op het loof hoofdzakelijk in de periode waarin zij werd toegediend,opdeknol(viahetloof,dusmetenigevertraging)eenperiodelater.
Het vochtgehalte werd door N verhoogd, zowel in loof als in knol en wel in de
periodevan toedienen. Dezeverhoging, dievoor loofen knol gelijk was,blijkt uit de
vochtgehalten van A in %van die van Bbij elk der 3oogsten voor N in de opeenvolgendeperioden gegeven.

N ^ in periode:
Oogst 1
2
3

104,2
99,6
100,2

102,4
100,8

102,2

In een volgende periode, bij uitblijven van de N-toediening, bemerkt men niets
meer van een verhoging van het vochtgehalte. De beïnvloeding van het vochtgehalte
is een vaststaand feit, hoewel zij mogelijk bij verschillende gewassen (rassen) zich
anders zal manifesteren.
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9. DESTIKSTOFHUISHOUDING

De stikstofgehalten indedroge stof van hetloof (fig.20)gedragen zich gelijkaan
diein 1953(IIfig.28):stalmestenonbemestdalenevenwijdig, 120Nveelsterker.Bij
10X 12N zien wij een daling evenwijdig aan beide eerst genoemde, maar op een
hoger niveau. Detotale hoeveelheid Ninhetloof (fig.21)gedraagt zicheveneensals
in 1953.Voor 10x 12Nisdezehoeveelheidsteedslagerdanvoorstalmest,maareraan
evenwijdig. Bij120Ntreedt weder eensnelleval op.
De totale hoeveelheid islager danin 1953(IIfig.30),vooral bij 120N,terwijlde
gehalten zich opgelijk niveau bewegen vanomstreeks 5%bijde Ie rooiing totomstreeks 1 % bijdelaatste.Hetverschilzitdusinde loofhoeveelheid.
Bijdegemiddelden perobject derkleurwaarnemingen op 16/6,23/6en2/7werden
gemiddelden dergelijktijdige bepalingen vandestikstofgehalten inhetloof berekend.
Voor2/7diende hiervoor geïnterpoleerd teworden tussen debepalingen van30/6en
6/7.Gekozenishetgehalte optotaal loof ennietdatopdedrogestof, daar toch niet
bekend ishoedestikstof verdeeld isoverdeopgelosteennietopgeloste fase enwelke
dezerfasen hetmeestkenmerkend isvoordekleur (tabel4).
TABEL 4. Stikstofgehalteenkleur vanhetloof
O b j e c t - treatment -Objekt:

1

Gem. N-gehalte in %x
Gem. kleurcijfers 2
Verhouding kleurcijfer/N-gehalte a

0,42
5,4
13

2

4

0,43
5,9
14

0,45
7,3
16

1

Average N content in %- DurchschnittsgehaltanStickstoff in %.
"Average valuationof the haulm colour- Durchschnittliche Bonitierung der Krautfarbe.
*Ratio of haulm colour valuation/nitrogen content - Verhältniszwischen Bonitierung der Krautfarbe und
Stickstoffgehalt.
TABLE 4. Nitrogen content andhaulm colour
TABELLE 4. Stickstoffgehalt undFarbe des Krautes

Hoe meer hetN-gehalte stijgt, destesterker invloed hetgaat krijgen opde kleur.
Dit wordt evenwel veroorzaakt doordathetverband eenrechtelijnvormt,dienietde
oorsprong vancoördinatensnijdt. Daardoorzijndegetallennietevenredig.Derechte
lijn isvoorgesteld infig.22.Toename inN-gehalte enstijging in kleurcijfer zijnwel
evenredig.
Hiermede in overeenstemming ishet feit datin Pr 1433in de stalmestserie geen
stijginginkleurcijfer optrad;ertrad evenmineenstijginginN-gehalteoptotaal loof
op. HethogereN-gehalteopdroge stofinloofin IIfig.30werdweergecompenseerd
doorhethogerevochtgehalte,zodathetN-gehalteoptotaalloof constantbleef.
Het blijkt dusbetekenis tehebben omhetN-gehalte niet, zoals gebruikelijk is en
zoalshetookdirect bepaaldwordt,uittedrukkenop droge stof,maar optotaalloof.
Zovindt menookhier,inPr 1510, niet het geconstateerde verband metdegehalten
opdrogestof.
Hoewelerduseenverband aanwezigistussenNen kleur,ishiertoch nogmeerin
hetspel.Want dekleuriseenweinig variabelegrootheid, terwijl hetN-gehalte steeds

3

0,49
8,7
18
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daalt. Zovinden wijalsgemiddelde over de4objecten voor N-gehalte enkleur op
de 3 waarnemingsdata:
TABEL 5. Stikstofgehalte en kleur vanhetloof op3achtereenvolgende waarnemingsdata
Pr. 1510
Waarnemingsdata1
Gem. N-gehalte in %•
Gem. kleurcijfers*

16/6
0,54
6,4

23/6
0,44
7,1

2/7
0,39
6,9

Pr 1433
Waarnemingsdata1
Gem. N-gehalte in %«
Gem. kleurcijfers8

19/6
0,34
6,7

3/7
0,26
6,6

22/7
0,21
6,7

1

Observation dates - Beobachtungsdaten.

' see noie 1 of TABLE4 - siehe Note 1 der TABELLE4.
*see note 2 of TABLE 4 - siehe Note 2 der TABELLE4.

TABLE 5. Nitrogen content andhaulm colour on3successive observation dates
TABELLE 5. Stickstoffgehalt undFarbe des Krautes an3aufeinanderfolgenden Beobachtungsdaten

Het N-gehalte isdus niet zonder meer maatgevend voor de kleur, daar bij een
teruglopend N-gehaltedekleurconstant blijft. Daareropeenwillekeurigtijdstipwèl
N-gehalte%
Afcontent %- N-Cehalt %
5,0

Pr/S/O.

._

1954

O.object*60 ton stm^
ISO kg N
10x12kgN

3,0

2,0-

Iß

16/6 23/6 30/6 6/7 13/7 19/7
1

J_
26/7

_L
2/B

S/8

/6/B 23/8 30/B 6/9 13/9 20/9 27/9 4//0 11/10

Oogstdata- harvestingdates - Erntedaten
SeeFio. 3- siehe ABB.3
FIG. 20. Stikstofgehalte vanhetloof in %vande droge stof
Nitrogen content ofthe haulm in %of dry matter
Stickstoffgehalt des Krautes in %der Trockensubstanz
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N inkgslhect. - N in kg/ha
60r
/ •
Pr 1510. 1954
70-

60

O.oó/tct*60 ton ttm1
120kg N
lOxIZkgN

SO

40

JO
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Oogstdata - harvestingdales - Erntedaten
' See Fio. 3 - siehe ABB. 3
FIG. 21. Verloop van de hoeveelheid stikstof in het loof q/ha
Trend of the nitrogen amount in the haulm in 100 kgs/hect.
Verlauf der Stickstoffmenge im Kraut dz/ha

Kleurcijfers
Valuation ofcolour
Bonitierung derFarbe

N-gehalte%-Ncontent %•
0,45
0,50 N-Cehalt %
0,40
0,35
FIG. 22. Verband tussen kleur en stikstofgehalte van hét verse loof
Relation between colour and nitrogen content of thefresh haulm
Zusammenhang zwischen Farbe und Stickstoffgehalt desfrischen Krautes
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verband is, ishetdushetniveauvandegehaltekromme,datbeslissend is. Enditwordt
reedsineenvroegstadium vastgelegd, zoalsblijkt uitfig.20enIIfig.28enerzijdsen
fig. 13 enIIfig.22anderzijds.
Hier hebbenwij duswederomtedoen met eeneigenschap,welke reedsindejeugd
geïnduceerd wordt door dedan beschikbare stikstof.
In ditverband werd alseerste oriëntatie eenaminozuurbepaling inblad van de
objecten 60stalmest en 120Nverricht (door demicrobiologische afdeling van het
Landbouwproefstation enBodemkundigInstituutT.N.O.).Inbeidewerdengevonden
in dalende volgorde (van ruim 50totminder dan 40y per 100mg vers blad):glutamine,y-amino boterzuur, valine, leucine -f isoleucine, asparaginezuur enot-alanine.
Het object 120N bevattevan dezeaminozuren ietsmeerdan 60ton stalmest. Voorts
bevatten beide objecten eenweinig vanglutaminezuur, asparagine, serine en threonine. Hetverschil inN-gehalte enkleur tussen beide objecten gaat samen met een
verschil ingehalten aanaminozuren:
TABEL 6. Gehalten aanstikstof en enkele aminozuren inhetverse loof
Object - treatment- Objekt:
N in %vanvers loof2
gtutamine
leucine + isoleucine

.
inyper 100mgversloof3

. . . .

60 stalmest1

120 N

0,43
50
40
40
weinig8

0,49
ruim504
50
50
40

1

Farmyard manure 60tons- Stallmist 60Tonnen.
• Nitrogen in %offresh haulm - Stickstoff in %des frischen Krautes.
'4 InyperJ00mgoffresh haulm - In t pro100 mgfrisches Kraut.
50 upwards— über 50.
*a little — wenig.
TABLE 6. Contents of nitrogen anda number of amino acids infresh haulm
TABELLE 6. Gehalte an Stickstoff und an einigen Aminosäuren imfrischen Kraut

Hetverschil inN-gehaltenin hetloof (0,06 %)is- wellichttoevallig- precies gelijk
aandesomderverschillenindegehaltenaanvaline,leucine+isoleucineena-alanine
(60yper 100 mg).
Het stikstofgehalte op droge stof indeknol (fig.23)vertoont een soortgelijk beeld
alsIIfig.31. De periodieke stikstofgift gedraagt zich aanvankelijk als stalmest, maar
eindigt als 120N. Evenalsinhet vorigejaar blijft stalmest verbeneden 120N,hoewel
hoger dan onbemest. Fig.24 geeft dehoeveelheid stikstof perhain knollen weer.
Dezeislagerdanin 1953, doordat destijging eerderisbeëindigd.
Infig.25zijn destikstofhoeveelheden inloof en knol samengevat. Bij kleur, stand
en andere eigenschappen isreeds opgemerkt, datdegrond minder stikstof leverde
dan bijPr 1433. Uitvergelijking metIIfig.33 blijkt ditverschil40kgNperhatezijn.
In tegenstelling metlaatstgenoemde figuur blijkt thans deopname niet teverlopen
volgens 2rechte lijnstukken, maar meer volgens eenvloeiend verlopende kromme.
Ook bijdeandere besproken eigenschappen isdescheiding tussen deverschillende
fasen minder abrupt ofzelfs afwezig. Welzou hetmogelijk zijn ookdeze krommen,
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Oogstdata - harvesting dates - Erntedaten

' See FIG. 3- siehe ABB. 3
F I G . 23. Stikstofgehalte van de knol in % van de droge stof
Nitrogen content of the tuber in % of dry matter
Stickstoffsehalt der Knolle in % der Trockensubstanz
N kg/ha
JV kgsjhect. •

N kglha

120
100-

30/6 6/7 13/7 19/7 26/7 2/8
1

9/8 16/9 23/9 30/9 6/9 13/9 20/9 27/9 4/10 11/10
Oogstdata - harvesting dates - Erntedaten

See FIG. 3- siehe ABB. 3
F I G . 24. Verloop van de hoeveelheid stikstof in de knol kg'ha
Trend of the nitrogen amount in the tuber in kgs hect.
Verlauf der Stickstoßmenge in der Knolle in kglha
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evenals trouwens vele in andere figuren, door rechtlijnige vereffening van gedeelten
van de puntenzwerm van elk object, in afzonderlijke, min of meer rechte lijnstukken
teverdelen,gescheiden door knikken ofalthans scherpeovergangen. Het blijkt echter
meer en meer, dat dergelijke knikken aan niet ter zake doende oorzaken, waarvan
moet worden geabstraheerd, geweten moeten worden, waarom een vloeiend verloop
wordt aangenomen. (Een van deze toevalligheden is het weer. Dit komt o.a. tot
uitingindehoeveelheid opgespat zand in het loof. Dezeisweergegeven infig.26.De
datum 19/7,vertoont b.v. een heel laag zandgehalte. Heel hoogis het op 23/8.Deze
data suggereren in de puntenzwerm knikken in de stikstofopbrengstkrommen als
mennietbekendismetdezeafwijkende zandgehalten inhet loof).
Infig.25gaan delijnen, eveneensin tegenstelling met IIfig.33aan het eind dalen.
Toch nadert de stalmest eveneens steedsdichter tot 120N,terwijl 10x 12N alsstalmestbegintenals 120Neindigt.Duidelijker nogkomtdittot uitinginfig.27(verg.II
fig. 34),waardooraftrekking vandestikstofinhetO-objectdeuitdemeststoffen opgenomenstikstof isverkregen.Indezefiguurligt 120N lager,stalmest echterhogerdan
hetjaar tevoren.
Door de waarden uitfig.27 uit te drukken in %van de (tot op die datum) toegediende N, wordtfig.28verkregen. Hieruit blijkt dat van de kas in beidetempo'sgegeven,deopname praktisch gelijk verloopt engaattot eenopnamevan60%, evenals
in 1953.De grootte van deze opname blijkt echter afhankelijk te zijn van de tijd en
nietvandehoeveelheid.
Want in 10x 12Nwerd delaatste dosis op 30/8gegeven entoenwashet opnamepercentage reeds een maand lang 60. Van de in die maand gegeven stikstof werd
prompt 60% opgenomen. Voordien echter was de opname lager, b.v. op 23/6 omstreeks 30%bij 120N enbijdetotdien toegediende 48kgNvan 10x 12N.
In aansluiting aan wat in II pag.40werd uiteengezet, moet men dus concluderen
dat het opnemingspercentage niet indeeersteplaatsdoor uitspoelingwordt beheerst,
ook niet door de hoeveelheid aangeboden stikstof, maar door de leeftijd: het evenwicht tussen stikstof inde plant enindebodemoplossing wijzigt zichmet de leeftijd.
Daar dedalingindelaatstefasetoeteschrijven isaandeN inhet afgevallen blad,
ishetopnemingspercentage nahetbereikenvanhetmaximum constant.
Zou het percentage hetzelfde zijn voor de opneembare stikstof uit destalmest (wat
natuurlijk niet zeker is, daar geen zekerheid bestaat omtrent de vorm, waarin deze
wordt opgenomen), dan is te berekenen hoeveel stalmeststikstof op elk moment ter
beschikking stond (en waaruit dan een tot 60stijgend percentage opgenomen werd).
Hiertoe moet berekend worden hoeveel % de waarden voor stalmest infig.28 bedragen vandegelijktijdige waardenvoorkas.
Fig.29 geeft deze waarden. Deze vormen een rechte lijn, welke stijgt van even 20
tot 30. Dit zijn de stijgende werkingscoëfficiënten voor de opneembaarheid van stalmest-stikstof enin het licht van de boven uiteengezette beschouwingen, gevenzij aan
dat tot aan de eerste rooiing ruim 20%van330kg( = detotaalindestalmestaanwezigestikstof)of± 70kgentotaandelaatste30%= 100kgbeschikbaarzijngekomen.
Met dit doorgaande beschikbaar komen isin overeenstemming defig.44in II voor
de verschillende groeiduur der gewassen.
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Oogstdata- harvesting dates - Erntedaten
See FIG. 3- siehe ABB. 3
F I G . 25. Verloop van totaalstikstof in loof en knollen kg/ha
Trend of the total nitrogen in the haulm and tubers in kgsjhect.
Verlauf des Gesamtstickstoffs in Kraut und Knollen in kgIha
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F I G . 26. Aan het loof klevend zand in % van het loofgewicht
Amount of sand adhering to the haulm in % of haulm weight
Am Kraut haftender Sand in % des Krautgewichtes
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F I G . 27. Meer-gewicht aan stikstof in loof en knollen boven O-object in kg/ha
Excess of weight of nitrogen in haulm and tubers over blank control in kgsjhect.
Stickstoffmehrgewicht in Kraut und Knollen gegenüber Null-Objekt in kgjha
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F I G . 28. Meer-gewicht aan stikstof in loof en knollen boven O-object in % van toegediende stikstof
Excess of weight of nitrogen in haulm and tubers over blank control in % of nitrogen applied
Stickstoffmehrgewicht in Kraut und Knollen gegenüber Null-Object in % des angewandten
Stickstoffs
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Oogstdata- harvesting dales - Erntedaten

FIG. 29. Meer-gewicht aan stikstof in loof en knollen boven O-object in % van toegediende stikstof
indien 120kgN = 100
Excess of weight of nitrogen inhaulmandtubersoverblank controlin % of nitrogen applied
if120 kg N= 100
Stickstoffmehrgewicht in Kraut und KnollengegenüberNull-Objekt in % des angewandten
Stickstoffsfalls 120kg N = 100

Evenals in 1953 is door stalmest-stikstof, ondanks geringere stikstofopname, een
hogere knolopbrengst verkregen dan metkas.
Evenals in IIfig.35zijn infig.30de uiteindelijke zetmeelprodukties per kg opgenomen stikstof uitgezet tegen de reeds op 26/7 (de tijd, waarop het opnemingspercentage 60bereikt had) opgenomen N.
Wederom komt tot uiting dat hoe minder N in dejeugdfase wordt aangeboden,
destehogerrelatief heteffect hiervanisopdesterktederassimilatie.Tochzijgewezen
ophet grote verschil tussen 2en4in dit opzicht. Het isniet uit te maken of dit toevallig of wezenlijk is. Het laatste wordt zeer stellig voor mogelijk gehouden, gezien
het ook in verschillende andere opzichten uiteenlopende gedrag (naast vele punten
van overeenstemming tussen de beide vormen van geleidelijk aangeboden stikstof).
Zou hetwezenlijk zijn, dan moet dit daarop berusten dat devorm waarin zij door de
plantopgenomenenindeplantverwerktworden,verschillend is.Omdituittemaken,
zoudesamenstellingderstikstofverbindingen indeplantmoetenwordennagegaan.
Inhet voorafgaande werdenherhaaldelijk resultaten uitgedrukt per kgtoegediende
stikstof.Zij kunnen ook worden uitgedrukt per kg opgenomen stikstof, waardoor zij
meer een fysiologische betekenis krijgen. Het verschil tussen beide berust op het in
fig. 27weergegeven verband.
Fig.31toont hetresultaat voor detotaledrogestofopbrengst. Elkderdrie objecten
gedraagt zich verschillend, de beide kas-objecten worden tenslotte gelijk, maar stalmestligtindelaatstefasen hoger.Fig.32geeft hetzelfde voortotaalvocht.Thanszijn
de beide kas-objecten gelijk enis stalmest veel hoger. Men krijgt dus steeds meer de
indruk daterooknadeopname,dusindeplant,nogverschilistussenN uit stalmest
enuitkas.

34
Zetmeel in kg per kg opgenomen stikstof
Farina in kgs per kg of nitrogen uptake
Stärke in kg pro kg aufgenommenen Stickstoff
eor
/.O.o^ct1
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3 Z.ISOkg N
4z.l0xl2 kgN

PrlSIO.I9S4
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F I G . 30. Verband tussen uiteindelijke zetmeelproduktie per kg opgenomen
stikstof en de stikstofopname
per 26/7
Relation between ultimate farina
production per kg of nitrogen uptake and nitrogen uptake till 26j7
Zusammenhang zwischen endgültiger Stärkeproduktion pro kg aufgenommenen Stickstoff und Slickstoffaufnähme bis zum 26.7.
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10. D E SAMENSTELLING VAN DE KNOLLEN

Het cellenmateriaal, d.i. knolgewicht verminderd met water en zetmeel, ligt iets
lager dan hetjaartevoren. Hetbedraagtvoorde4objecten resp.5,75-5,63-5,93-5,88.
Deze bedragen waren, evenals toen, constant gedurende de gehele groei van de
plant;zijzijn dusreedsvroeg gefixeerd.
Evenals in 1953is 120N hoger dan 60stalmest. De beide kas-objecten zijn gelijk.
Ookdezeeigenschaphangt dusafvandeN-vorm.
Het stikstofgehalte van de gehele knol (incl. vocht) vanfig.33vertoont hetzelfde
beeldalsIIfig.37,slechtsopeenlagerniveau.Wederomneemthetgehaltebijstalmest
eerst in augustus sterker toe dan onbemest (hoewel erin tegenstelling met 1953vanaf
het begin een klein verschil is), om echter nooit een zo groot verschil in gehalte te
bereiken alsbij dekas-objecten het gevalis.Tussen beidelaatste isslechtsheelinhet
beginverschil.
Indeeindfase hebbenstalmestenkasdeN-gehaltenverhoogdmet0,02resp.0,07%,
of de eiwitgehalten met 0,13 resp. 0,46%. De verhoging door stalmest is dus groter,
die door kas kleiner dan in 1953.
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F I G . 31. Meer-opbrengst in kg/ha aan droge stof in loof en knollen boven O-object per kg meer opgenomen stikstof
Excess of weight in kgs/hect. of dry matter in haulm and tubers over blank control per kg
excess nitrogen uptake
Mehrertrag an Trockensubstanz in Kraut und Knollen gegenüber Null-Objekt in kg/ha pro kg
mehraufgenommenen Stickstoff
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F I G . 32. Meerdere totaal vochtopname in kg/ha boven O-object per kg meer opgenomen stikstof
Excess of total moisture uptake inkgsjhect. over blank control per kg of excess nitrogen uptake
Mehraufnahme von Gesamtfeuchtigkeit gegenüber Null-Objekt in kgjha pro kg mehraufgenommenen Stickstoff
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Desamenstelling van deknoliswederom indelaatste fase constant. Decijfers van
deknolsamenstelling staanintabel 7vermeld.
TABEL 7. Samenstelling van deknol in "/
Object - object- Objekt

2. StmöOton . . . .
3. Kas 120N . . . .
4. Kas 10x 12N . . .
Hoogste in % v. laagste1

Water
Water
Wasser

Zetmeel
Farina
Stärke

Eiwit
Protein
Eiweiss

Rest

Totaal
Total

77,3
78,1
77,8
77,5

16,9
16,2
16,3
16,4

1,38
1,50
1,81
1,81

4,37
4,13
4,12
4,07

99,9
99,9
100,99,8

101

104

131

107

1

Highest value in %oflowest- Höchstwert in % vom niedrigsten.
TABLE 7. Compositionof thetuberin%
TABELLE7. Zusammensetzung derKnollein%

Deedzichhetvorigejaardemerkwaardigheid voor,datdelijnen diehetprocentisch
verband tussen zetmeelenwatervoorstellen,wathunverloopindetijd betreftprecies
evenwijdig liepen en voor alle stikstoftrappen (incl. O-object) samenvielen (zie II
fig. 38), uitfig.34 blijkt, dat dit in Pr 1510 niet het geval is: het object 120 N ligt
thans lager dan het O-object. Stalmest (60 ton) ligt weliswaar onder 120 N, maar
wordt uiteindelijk evenhoog.Deperiodiekestikstofgift valt preciessamenmet 120N
en gedraagt zich dus anders dan stalmest. Deze slechts aan een geringe fout onderhevige grootheid vertoont een kenmerkend verschil tussen de beide vormen van geleidelijk beschikbare stikstof.
Kas, periodiek gegeven, blijft zich dus in sterke mate gedragen als kas en niet als
stalmest.
Zoals het vorigejaar geconcludeerd werd, isereen nevenwerking van stalmest als
zodaniginhetspel.Dit kannogaltijd zijn devorm,waarin destikstof aanwezigisen
ook opgenomen wordt.
Hiermedezoumen,daar menten aanzien vandestikstofin stalmestdirect geneigd
isaan eiwitten tedenken, ophet gebied van deorganische stof komen, warehet niet,
dat de resultaten van GROOTENHUISmet kalksalpeter (zie II pag.51)tot voorzichtigheid manen. Het zalvan belang zijn het onderzoek in de richting der stikstofvormen
uittebouwen.

37
Pr 1510- 1954

O.JO -%ff

3 - 4
0,26

2
•"•"•""

0,22

1

0,1e
I
I
I
I
l
1 1 .._ i
'
1
1
1
1
1
1 1
30/6 6/7 13/7 19/7 26/7 2/8 9/B 16/8 23/8 3C/8 6/9 13/9 20/9 27/9 4/10 li/IO
Oogstdata - harvesting dales - Ernledaten
I= 0 . oA/ect* ' See F , °- 3 " Siehe A B B - 3
2s 60 ton stm1
J =120kg N
4 =.10x12kg /V

F I G . 33. Verloop van het stikstofgehalte van de knol (droge stof + vocht)
Trend of Ihe nitrogen content of the tuber (dry matter + moisture)
Verlauf des Stickstoß'gehalts der Knolle (Trockensubstanz + Feuchtigkeit)
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES
Periodiek gegevenbemestingmetstikstofinmineralevormuittezichindeloofkleur
van aardappelen oppreciesgeüjke wijzealswanneer dezelfde totale hoeveelheid stikstof ineens bijhetpoten werd toegediend; hierin werd hetstalmesteffect dusnietnagebootst,zodatdeloofkleur afhankelijk blijkt vandevorm,waarindeNwordtaangeboden.Desterktevandekleureffecten isafhankelijk vandehoeveelheiddoordegrond
geleverde stikstof (duszonder stikstofbemesting).
Tenaanzienvandeinvloed opdestand gedroegen alle objecten zichgelijk, behoudensverschilleninw.c.(werkingscoëfficiënt). Alssteedshadstalmest meerinvloedop
destand danopdekleurvanhetloof. Bevestigd werd dateenschrale voorzieningin
dejeugd eenhoge N-efficiëntie induceert, zowel bijstalmest alsbijperiodieke kleine
giften.
In deuitwerking ophetafstervingsverloop kwamendewekelijkse giften het effect
vandestalmestzeerdichtnabij; indit opzichtweekhunuitwerkingaanzienlijk afvan
die vanhetnormale N-object. Ditiszeer belangrijk, daar het afstervingsproces op
typische wijze door stalmest beïnvloed wordt.
In deknolopbrengst gedroegperiodiek gegevenstikstof zichweergeheelalskunstmest-stikstof, d.w.z. degewichtshoeveelheid knollen pereenheid gegevenNwasvoor
beideconstantengelijk; bijstalmest-Nwasdezeverhoudingveelkleiner. Metkunstmest-bemesting bij aardappelen behoeft dusniet alle N bij hetpoten tewordengegeven, doch menkanheteerst eens aanzien enlater desgewenst eenaanvullendebemestinggeven.
Hetzelfde geldt voor dezetmeelopbrengst. In hun invloed opde zetmeelgehalten
vielen de beide kas-objecten geheel samen, hoewel de hoeveelheden gelijktijdig beschikbaar gekomen stikstof aanvankelijk zeersterk verschilden enpasgeleidelijk aan
gelijk werden; bijstalmest washetzetmeelgehalte aanvankelijk lager en uiteindelijk
gelijk aandatbijkas.Alle objecten lagen steeds onder hetO-object. Inditopzichtis
dusdevormennietdehoeveelheidN allesoverheersend.
Inhetloofgewicht gedraagt detienmalige kleinegift zichmeerinovereenstemming
met hetO-object (bodemstikstof) enmetstalmest, d.w.z. eriseentragere afsterving
dan bijeeneenmalige kas-gift. Dehoeveelheid loof per kgtoegediende Nlevertweer
eenzeer nauweaaneensluiting tussen debeide kas-objectenop.
De loofefficiëntie gafweer eenander beeld; zijwasgelijk voor 120Nenstalmest,
dochstond bij10X12NtussendezetweeenhetO-objectin.Hieringedraagt 10 X 12N
zich afwijkend zowel van stalmest als van eenmalige stikstofbemesting. De loofefficiëntie isdusafhankelijk zowel vandevorm alsvandetijd van opname vande
stikstof, terwijl ook hier eenschralejeugdvoorziening metNeenhoge efficiëntie induceert.
Indevochtgehalten vanhetloof sluit 10x 12Nzichweernauwer aan bijstalmest
danbij 120N. Geleidelijk beschikbaar komende stikstof maakthetvochtgehaltedus
hogerdanwanneeral deze stikstof bijhetpotenwordt toegediend. Hetvochtgehalte
indeknoldaarentegenisvoorbeidekas-objecten gelijk, enlagerdanbijstalmest;dit
is dusweer afhankelijk vande vorm vande stikstof en niet van de hoeveelheid of
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tempo van opname.Per kgN gaan debeide kas-objecten intotaal droge stof (loof +
knol) vrijwel en in totaal vocht geheel gelijk op en ligt stalmest als steeds veel lager.
Ook in deze eigenschappen is de vorm waarin de stikstof aangeboden wordt het belangrijkst. Door WOODMAN werd voor knollen (turnips) - bij dezelfde vorm van N gevonden, dat de tijd van toedienen van invloed was op het vochtgehalte van loof
zowelalsvanknol.
10X12 N uit zich in het N-gehalte van het loof betrokken op de droge stof in
hoofdzaak alsstalmest-stikstof, evenzoindetotaal door hetloofopgenomen hoeveelheid N. 10X12N is echter t.a.v. het N-gehalte van de knol betrokken op de droge
stof wederom een typisch kas-object en het ligt mèt 120N veel hoger dan stalmest.
Ook de totale hoeveelheid door de knollen opgenomen stikstof ligt bij 10x 12 N
dichterbij 120Ndanbijstalmestenbijbeideligtdezeookhogerdanbijstalmest.
Beidelaatste effecten tezamen maken, dat in de totale door het gewas opgenomen
stikstofhoeveelheid 10X12 N begint als stalmest-object en eindigt als kas-object.
Wordt echterdezehoeveelheid uitgedrukt in %vandetoegediende N,danisdeovereenstemming tussen beidekas-objecten zeer groot en liggenzij beide zeer veel hoger
danstalmest.Hetopnemingspercentageisdussterkafhankelijk vandevormvandeN,
maarookvandetijd vanopname,dochonafhankelijk vandebeschikbare hoeveelheid
in een bepaalde vorm:in beide kas-objecten stijgt het opnemingspercentage snel tot
omstreeks 60omdaarna met ofzonderverdere aanbieding vanN constant te blijven.
Indeopbrengst aandrogestofinloofenknoltezamenperkgopgenomenNbereikt
stalmest inhet laatste deelvande groeicyclus hogewaarden,veelhoger dan debeide
kas-objecten. Het object 10x 12N ligthierin aanvankelijk steedsonder 120N, maar
wordthieraanuiteindelijk gelijk. Indezegrootheid,welkegecompliceerd blijkt tezijn,
werken dussamenvorm,tijdenhoeveelheidvandeaangebodenN.
Voor dezelfde grootheid ten aanzien van het vocht zijn de beide kas-objecten aan
elkaar gelijk enliggen zij steeds aanzienlijk lager dan stalmest. Er schijnt dus ook na
deopname door deplantnogverschilinvormtezijn tussenN uit kasenuit stalmest.
De samenstelling van de knol is geheel afhankelijk van de vorm van de N, daar
beide kunstmestobjecten in dit opzicht geheel aan elkaar gelijk zijn en afwijken van
stalmest speciaal in een hoger eiwitgehalte. Dit isvoor stalmest slechtsweinig hoger
daninhet O-object.
De resultaten overziende, komt men tot de conclusie dat periodiek gegeven kasstikstofzichgedraagt alsstalmest-stikstof ineenaantal eigenschappen uitsluitend van
hetloof: dehoeveelheid loof per kgtoegediende N, het indetijd plaatsvindende verloop van de loofhoeveelheden, de afsterving, het vochtgehalte in het loof en het
N-gehalte in het loof. Hij gedraagt zich als een eenmalig, bij het poten, toegediende
kunstmest-stikstofgift in een aantal belangrijke eigenschappen van de knol: de knolopbrengst, de zetmeelopbrengst, het vochtgehalte en het N-gehalte in de knol en de
samenstelling van de knol en ten slotte nog in enkele hetgehele gewas betreffende
grootheden als:totaal opgenomen vocht per kg toegediende zowel als per kg opgenomen N, en totaal opgenomen N per kg toegediende N.
Ineeneigenschapalsloofefficiëntie, dieeenbetrekkingtussenloofenknoluitdrukt,
komtdeperiodiek gegevenNtussenstalmest-stikstof eneenmaliggegeven kunstmest-
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stikstofintestaan.Ditisthansbegrijpelijk nuwijgezienhebben dathetloofin hoofdzaak beïnvloed wordtdoor detijd vantoedienen vandestikstof,endeknolin hoofdzaakdoor devorm,waarindestikstof wordt aangeboden.
De fysiologische achtergronden van de beschreven verschijnselen konden in dit
onderzoek niet ontsluierd worden, hetgeen ook in de beide voorgaande publikaties
(Stalmest Ien II),endiewelkenogzullenvolgen,het gevalis.
CONCLUSIES

1. De werkingvan stikstof uit verschillende bron isafhankelijk van devorm waarin,
detijdwaaropendehoeveelheden naarwelkedestikstofwordt aangeboden.
2. Dezedrieeffecten uitenzichongelijk inverschillendeeigenschappen vanhetgewas,
welke ook elkaar weer beïnvloeden.
3. Eenvergelijking van 120N in 10 wekelijkse giften van 12kgmet 120kgN bij het
potentoegediend enmetstalmest,maakt danookdatnueenshetene,danweerhet
andere object benaderd wordt (en soms geen van beide), doordat het met 120N
ineensgegeven,devormvandeNgemeenheeft enmetstalmestdetijdvanbeschikbaar komen, terwijl het in de hoeveelheid aangeboden N van beide verschilt (behalve uiteindelijk van 120N).
4. Periodiek gegevenkasbenadert stalmest hetmeestinhet loof ennormaal gegeven
kasin de knollen.
5. Een volledige nabootsing van stalmest door kunstmest-stikstof is dan ook niet
gelukt.
6. Intussen is bewezen dat het ook met de kunstmest-stikstof niet nodig is alles bij
het poten te geven, daar de werking van vroeg en laat gegeven stikstof op de opbrengst gelijkis.
7. Dein debeideeerste stalmestpublikaties (Stalmest I enII)gevonden effecten werden bevestigd.

