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ZWAVELZURE AMMONIAK VOOR
AARDAPPELS ?
De voorzilter van den V. B. B. heeft in de
laatste hoofdbestuursvergadering een mededeeling gedaan over een gunstig resultaat van
zwavelz.ammoniak op het zetmeelgehalte van
aardappelen, en naar aanleiding daarvan om
mededeeling van anderer ervaring verzocht.
De heer A. G. Mulder heeft daarop een en
ander medegedeeld van zijn ondervindingen,
die er op wijzen dat zwavelzure ammoniak
alleen op gekalkten grond, het zetmeelgehalte
verhoogt.
Wij veroorlooven ons thans een korte mededeeling te doen uit eigen ervaringen op de
proefvelden en uit het omvangrijke materiaal,
dat ons van het kalkloestandsonderzoek ten
dienste staat.
In de eerste plaats stellen we vast, dat alle
hier te noemen zetmeelbepalingen zijn gedaan
door de weging van 5K.G.onder water. Voor de
berekening van het zetmeelgehalte is de Groningsche tabel gebruikt.
De weging onder en boven water is eenvoudig genoeg, doch men moet er bij opletten
dat de aardappelen goed schoon zijn en dat
zij- onder water gebracht, in de ruige oppervlakte van de schil geen luchtbellen medenemen. Dit laatste gebeurt bij „schurftige"
knollen altijd en wanneer de schurft tamelijk
erg is, kan het verwijderen van de luchtbellen
nogal moeite vereischen. Besteedt men hieraan bij schurftige aardappelen niet voldoende
zorg, dan v i n d t m e n ze a 11 ijd t e
licht.
Nu is het een feit, dat op de dal-en zandgronden, waar schurft pleegt voor te komen,
een chilibemesling die kwaal sterk in de hand
werkt en zwavelzure ammoniak die t e g e n w e r k t . Daar het optreden van schurft bij
het stijgen van den „kalktoestand" sterker
wordt, en bij het afnemen van dien toestand
ook afneemt, zal de gunstige werking van
zwavelzure ammoniak ook sterk kunnen afhangen van den kalktoestand van den grond,
wanneer men bij de weging onder water onvoldoende met de schurft rekening houdt.
Dit verband, vinden wij jaarlijks bij onze
eigen veldproeven, zonder uitzondering en
het blijkt bovendien uil de honderden gevallen
var. onzen „kalkonderzoekingsdienst". Er is
een gebied in den kalktoestand waarbij het
gebruik van zwavelzure ammoniak of van
chilisalpeter, beslissend is voor het n i e t,

respectieve w e l , optreden van schurft. Dit
gebied ligttusschen de waarden —15en —10, >)
bij de gronden van een gemiddeld humusgehalte van ongeveer 10 "/ . Bij eenhoogeren
bij een lager gehalte verandert die gevoeligheidsgrens eenigermate. Door het laboratoriumonderzoek kunnen wij gelukkig vaststellen,
of een grond de kans heeft de schurft te zullen
vertoonen of niet; hiermede kunnen we dus
bij het bemestingsadvies rekening houden.
Uit ons materiaal blijkt ten duidelijkste dat
wij in het grondonderzoek een sterk bestrijdingsmiddel tegen de schurft hebben.
Wanneer de practijk nu vindt, dat een bemesting met zwavelzure ammoniak het zetmeelgehalte verhoogt, k a n dit zijn oorzaak
hebben in het tegengaan van de schurft, waardoor de aardappelen gladder worden en waardoor het gevaar, dat luchtbellen aan het weefsel
van de schil blijven hangen bij de weging
onder water geringer wordt. Dit gevaar is
bij schurftige aardappelen inderdaad niet denkbeeldig, men kan heel gemakkelijk fouten van
30 tot 50 gram maken, ook zelfs bij behoorlijk
schudden in het mandje. Sterk schurftige
aardappelen moeten of zoo geroerd worden,
d a t h e t s c h u r f t w e e f s e l afslijpt, of
stuk voor stuk afgewreven worden.
De vraag of zwavelzure ammoniak voor
aardappelen beter is dan chilisalpeter, kan
derhalve in eerste instantie aldus beantwoord
worden :
„Indien de grond een kalktoestand heeft,
„die aanleiding geeft tot hetoptreden van aard„appelschurft, moet altijd zwavelzure ammoniak
„worden aangewend. Omdat de kalktoestand
„in het laboratorium kan onderzocht worden,
„is het gewenscht, dat men van den toestand
„van elk perceel van zijn bedrijf op de hoogte
„is en dat men derhalve een grondmonster
„van zijn akkers Iaat onderzoeken."
In tweede instantie blijlt te beslissen, of
onafhankelijk van de schurftkwestie, ook een
invloed van de soort der stikstofvoeding, op
het zetmeelgehalte . . . . en ook op de zetmeelopbrengst . . . . aan te wijzen is. Daarvoor zijn allerlei gronden aan te voeren, o.a.
de opmerking van den voorzitter van den V.
B. B., toen hij zeide, dat zijne zwavelzure
ammoniakaardappelen een gehalte hadden dat
b o v e n h e t g e m i d d e l d e v a n d e fab r i e k l a g , terwijl men weet, dat de gemiddelde bemesting uit chilisalpeter bestaat.
Evenwel is deze ervaring niet zoo heel bewijskrachtig, een bepaald geval kan „toevallig" zijn, en zoolang wij geen < egevens hebben over de ze tmee I op bre ngst in vergelijking met andere zetmeelopbrengsten, die
onder g e l i j k e omstandigheden verkregen
zijn, weet men niet zoo heel veel.
Daarom moet men beschikken over goed
genomen, dus betrouwbare proeven. Wij
willen om de belangrijke kwestie iets nader
tot hare oplossing te brengen een greep doen
uit onze eigen proeven, waarvan in onderstaande tabel een overzicht is gemaakt.
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ZWARTE ZANDGROND, humusgehalte 7%.
Friesche EIGENHEIMERS1920.
Bemesting.
Zwav. amm. + super(gl.)
Chili + slak (pp.) . . .
Zwavelz. amm. + slak(p.)

Opbrengst
K.G.
perH.A.

Zetmeelgehalte
/o

Zetmeelopbrengst
K.G. p.H.A.

20800
19.4
4040
22380
18.5
4165
21580
19.3
4160
I
I
NIEUWE DALGROND, humusgehalte 7.5°/0

Zwav. amm.+ super(gl.)
Chili + slak (pp.) . . .
Zwav. amm. -\- slak (p.).

THORBECKE (KRAM) 1921.
20500
16.5
3410
25250
15.9
4010
22400
16.6
3720

Zwav. amm. + super (gl.)
Chili + slak (pp.) . . .
Zwav. amm. -j- slak (p.) .

21950
22490
23680

zeer kalkarm,
kalkhoudend.
matig kalkarm.

zeer kalkarm,
kalkhoudend.
matig kalkarm.

CERES 1918.
14.1
14.1
14.1

3100
3150
3340

zeer kalkarm.
kalkhoudend.
matig kalkarm

ZEER HUMUSARM ZAND, humusgehalte 0.9° „Zwav. amm. + super (gl.)
Chili + slak (p.) . . . .

THORBECKE (KRAM) 1921.
43800 I 17.5 I 7670
43400 | 16.6 I 7200

SIR JOHN EVELYN1924.
34410 I 12.6 I 4336
Zwav. amm. + super (gl.)
36450 | 11.0 I 4010
Chili + slak ( p . ) . . . .
PROEFVELD SPITSBERGEN, humusgehalte pl.m.6 ° ,
ROODE STAR1917.
18000
17.6
Zwav. amm. + super(gl.)
1 zeer kalkarm.
3100
24000
15.2
Slak en chili (gl.) . . .
3600
2 kalkarm.
31000
17.8
Zwav. amm. + super (p.)
5400
3 kalkhoudend.
25000
15.6
Chili + slak (gl.) . . .
3900
4 kalkarm.
22000
17.0
Zwav. amm. + super(gl.)
3800
7
22000
18.3
4100
8 tamelijk kalkarm.
»
n
r
»
vP-^
26000
18.4
4800
9 zeer weinig kalkhoud.
»
»
» n S l
25000
19.3
4900
13 kalkhoudend.
f.
»
»
»
(P-)
30000
19.5
5800
14
» » (PP-)
30000
19.7
v
» » » (PP-)
5900
15 kalkrijk.
27000
17.9
(gl-)
4800
16 kalkarm.
25000
16.6
Chili en super (?)
4100
12
n
Wanneer wij nu deze cijfers aandachtig
kalkarme veldjes was evenwel de oogst zóó
bezien, dan valtin het oog, dat in bijn a
laag, dat het hooger gehalte geen voordeel
a l l e g e v a l l e n , zwavelzure ammoniakeen
bracht. Op de kalkrijke veldjes is daarentehooger zetmeelgehalte heeft gegeven danchili,
gen de opbrengst zeer voordeelig geweest.
maar, dat in s l e c h t s e n k e l e gevallen
Hier kwamen hooge opbrengsten methooge
de zetmeelopbrengst hooger is dan bij chiligehalten voor. Het laagste gehalte werd op
bemesting.
het kalkarme veldje 2, met slak en chili, beBij den zwarten zandgrond en bijden
reikt n.l. 15.2"/„ en het hoogste op hetkalkrijke veldje 15, met zwav. amm.,n.l. 19.7 % ,
nieuwen dalgrond is de zetmeelopbrengst der
dus een verschil van 4.5 "0- De zetmeelopchiliveldjes ondanks lagere gehalten, hooger.
brengsten waren 3600 K.O.tegen 5900 K.G.
Op den humusarmen zandgrond in 1921en
in 1924heeft de zwavelzure ammoniakbemesIn 1921 en 1923 hadden we wederom
ting een hooger zetmeelopbrengst gegeven.
aardappelen op dit proefveld. Daar wij de
Te Spitsbergen zijn in 1917 de resultalen
resultaten van dit proefveld elders uitvoerig
zullen behandelen, geven wij van deze jaren
zeer leerzaam -geweest. Daar geven alle
slechts een kort overzicht.
chiliveldjes een lager zetmeelgehalte, dan de
zwavelzure ammoniakperceeltjes. Op de zeer

SPITSBERGEN.
THORBECKE 1921.
Bemesting.
Zwav. amm. + super (gl.) ••
Chili en slak . . .
Zwav. amm. + super

Opbrengst
K.G.
per H.A.

Zetmeelgehalte
7o

Zetmeelopbrengst
K.G.p.H.A.

18.7
12500
2340
18.4
26800
4950
17.7
25500
4500
THORBECKE (KRAM) 1923.
18.4
17700
3275
17.8
31400
5590
18.0
33700
6070
186
31360
5800

Zwav. amm. + super (gl.) . .
Chili + slak
Chili + algiersfosfaat (p.) . .
Zwav. amm. + algiersfosf. (p.)
In 1921 zien we te Spitsbergen niet den invloed van zwav. amm. zooals we dien bij de
proeven elders zagen, b.v. in d a t z e l f d e
j a a r op den nieuwen dalgrond en op den
humusarmen grond, bij dezelfde aardappelsoort
(echter van anderen oorsprong en matig pootgoed). In 1923 was het verschijnsel weer zwak
aanwezig.
Wanneer wij al deze cijfers overzien, cijfers,
die alle op volkomen nauwkeurige wijze verkregen zijn en meestal een gemiddelde zijn,
van een 3 of 4 tal parallelveldjes, dan kunnen
we zeggen, dat : „over het algemeen door
zwavelzure ammoniakbemesting het zetmeelgehalte verhoogd wordt; "dat echter de opbrengstverhooging alleen plaats heeft bij
kalkhoudende of kalkrijke gronden en dat
men over het algemeen geen voorspelling
kan doen over de zetmeelopbrengst, wanneer
men den kalktoestand van den grond niet
kent".
Om nog eens een indruk te verkrijgen van
den invloed van de bemesting op de schurft
zijn daaromtrent in detabellen aanteekeningen
gemaakt: gl. beteekent gladde knollen, p.
schurftig en pp. erg schurftig. Men ziet wat
wij boven over de afhankelijkheid van het
optreden van schurft, van den kalktoestand
van den grond, en van de soort der stikstofbemesting, zeiden, hier duidelijk is gedemonstreerd. De practijk maakt ongetwijfeld fouten
bij de zetmeelbepaling van schurftige aardappelen. Daarom is het afgezien van de
voordeelen voor consumptiedoeleinden van
groote beteekenis, dat men gladde knollen
verbouwt.
Tenslotte wenschen wij nog te herinneren
aan het vroeger gepubliceerde feit, dat de
zwavelzure ammoniakbemestingin Spitsbergen
(1917) bij kalkhoudenden en kalkrijken grond,
percenlsgewijze grootere knollen gafdanchilibemesting. De laatste bezorgde veel kriel.
Groote knollen zijn zetmeelrijker dan kriel.

zeer kalkarm.
»
»
tamelijk kalkarm.

zeer kalkarm,
kalkarm,
tamelijk kalkarm.

Ten bewijze de volgende zetmeelgehalten
van Sir John Evelyn in 1924.
knollen id.van
ieder
zw.dan
75beneden
75gr.
30gr.
30gr.
12.8%
zw.amm.-f-super
12.4."'0
11.1%
chili -f- slak
11.95
10.8 „
9.4 .
Hierbij zullen we het laten, de invloed van
de bemesting op het gewas, vooral bij verschillenden „kalktoestand" is genoegzaam uit
deze cijfers en die van den heer M u l d e r
gebleken. Wij kunnen den practici dan ook
niet genoeg aanbevelen hun grond te laten
onderzoeken. Daarbij verkrijgt men uitnemende
aanwijzingen voor het intensieve bedrijf. Tot
nog toe wordt er nog te veel met de muts
naar gegooid. De vraag of zwavelzure ammoniak of chili beter is voor aardappelen kan
inderdaad alleen door hetgrondonderzoek uitgemaakt worden.
Te gelegener tijd komen wij, wanneer ons
geheele materiaal over het grondonderzoek van
enkele duizenden gevallen is verwerkt, op de
kwestie terug. Daarbij vinden we allicht gelegenheid iets dieper op de zaak in te gaan.
Overigens verschaft ondergeteekende gaarne
inlichtingen en wil hij gaarne de belanghebbenden den weg wijzen om van de nieuwe
ervaringen te profiteeren.
Groningen
I. HUDIG.
Rijkslandbouwproefstation
2e Afd.
Zand- en Veengronden.

'). D.w.z. dat per 1000 Kg. humus 15,respectievelijk 10 Kg. zuivere koolzure kalk zou
moeten aangebracht worden, indien men den
grond op het neutrale punt zou willen brengen.

Zie verder het nabericht aan ommezijde.

NASCHRIFT.
Juist na het afdrukken van bovenstaand
bericht komt het resultaat van een aardappelproefveld uit Brabant in onze handen. Omdat dit het hierbovenbedoelde op duidelijke
wijze versterkt, komt het mij wenschelijk
voor, dit resultaat nog even te bespreken.
De heer J. A. Brekelmans, landbouwonderwijzer te Biest-Houtakker (Hilvarenbeek)
nam met de R.K. Jonge Boerenstand de volgende proef : Een akker werd in drie stukken
verdeelcf van 4 Are ieder. Op het eene stuk,

werd de kalktoestand — 15.7 gelaten (de oorspronkelijke toestand) ; op stuk II werd zooveel kalküi.-'rgej gebracht, dat de toestand
volgens berekening —5 zou moeten worden ;
op No. III werd zooveel mergel aangewend,
dat bi; ideale menging de toestand + 8 zou
moeten optreden. Elk van de drie stukken
ontving voor de heilt chili en voor de andere
helft zwavelzure ammoniak. De grondbemesting niet super en patentkali was voor allen
gelijk. Geoogst werd aan knollen in Kg. per
veldje van 2 Are :

KALKTOESTAND

+8 1

—5

- 15.7

gr.kn. kl. kn. Totaaljgr. kn. kl. kn. Totaal gr. kn. kl. kn.
Chili

402
464

61
65

Met één oogopslag ziet men, dat hoe hooger de kalktoestand, hoe beter het effect van
zwavelzure ammoniak. Bij —15.7 staat de
chiliopbrengst bovenaan, maar
dan wordt
een groot gewicht aan kleine knollen voort-

463 1 348
529 1 414

437
467

369
373

117
54

486
427

gebracht, nl. bijna 25 %, van de geheele
oogst is kriel.
Stelt men een overzicht in Kg. en in H.L.
per H.A. samen, v.n.-i de totaal opbrengsten
en rekent men de H.L. op 61 Kg. dan verkrijgt men de volgende cijfers :

Kalktoestand — 8

Chili

89
53

Totaal

Kalktoestand — 5

Kalktoestand-15.7

K.G.

H.L.

K.G.

H.L.

K.G.

H.L.

23200
26400

380
416

21800
23400

358
384

24300
21400

398
350

Verder commentaar schijnt overbodig. Hoewel deze cijfers het resultaat zijn van slechts
één jaar, zijn ze zeer sprekend, ze kloppen
geheel met onze algemeene ervaring, dat „de
voorkeur, die men geven moet aan chili of
aan zwavelzure ammoniak geheel afhangt
van den kalktoestand van den grond."
Zonder grondonderzoek kan men over de
betere of minder goede werking van een der
beide stikstofconcurrenten niets voorspellen.
Dat de verschillen zeer groot kunnen zijn,
leert boven weergegeven staatje.
Ten slotte nog een merkwaardig feit : op
de kalkrijke veldjes van + 8 , werd geen aard-

appeischurft waargenomen. Het wordt op
gronden, die nog nimmer schurft vertoonden
meer waargenomen, dat de schurft pas te
voorschijn komt, wanneer de kalk eenige jaren in den grond ligt. In de Veenkoloniën,
bij de sterke aardappelcultuur, zal men op
gronden, die tot nog toe gladde knollen geven, bij genoegzame bemergeling wel spoediger de schurft zien optreden. Dat is o.a. op
de proefboerderij te Emmercompascuum op
nieuwe dalgrond bewezen.
J. HUD1G.
Rijkslandbouwproefstation
2e Afd. Zand- en Veengronden.

