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Debemesting,inhetbijzonder diemetstikstof,
vankoolrabionderglas
Ir.J.P.N.L. Roorda vanEysinga- InstituutvoorBodemvruchtbaarheidteHaren (Gr.), gestationeerdaanhetProefstation voor
deGroenten-enFruitteeltonderGlasteNaaldwijk,en
M.Mostert- ProefstationvoordeGroenten-enFruitteeltonderGlasteNaaldwijk
De teelt van koolrabi {Brassica oleracea L. var. gongylodes
L.) isinNederland vanbescheiden omvangenvindt hoofdzakelijk plaatsindeomgevingvanVenlo.Debelangstelling
isgroeiende.Deaanvoer in 1970omvatte 1£miljoen stuks;
in1971 2miljoen.Deveilingomzetin1971 bedroegf550000,
eenmiddenprijsvanruim25centperstuk.
Ingrotedelen van Europa, onder andereinDuitsland, isde
teelt van koolrabi van veel betekenis. In de duitstaligeliteratuur isvrijveelonderzoekoverdebemestingvankoolrabi
tevinden.Hetisvooralfosfaat- enkalibemestingdiedeaandachtvandeonderzoekers had. Stikstof werd minder vaak
bestudeerd.
Het probleem met stikstof zou vooral liggen indeverhoudingknol tot loof. Stikstof zou deloofontwikkeling bevorderentenkostevandeknol.Ookhetscheurenvandeknollenzoudoorstikstofindehandwordengewerkt.
Hoewel de teelt van koolrabi in ons land nog van geringe
betekenis is, werden ophetProefstation voordeGroentenen Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk en op de Proeftuin
'Noord-Limburg' teVenloenigeproeven met dit gewasgenomen ter oriënteringen om deteelt zo mogelijk te stimuleren. In 1965, 1966 en 1968 werden in Naaldwijk enkele
bemestingsproeven genomen, waarvan de resultaten hier
wordenvermeld.

ProefD. Inhetzelfdejaar (1968)werdineenanderdeelvan
het warenhuisnogeen stikstoftrappenproef genomen. Het betreffende gedeelte van het warenhuis had een
hoger- organische-stofgehalte (ongeveer 10%). Het Nwatercijfer was ongeveer 1.Dezelfde trappen werden gegevenalsinproefC.Hetaantalherhalingenwasacht.
Deoverigebemestingbestondin 1965uit 3 kg dubbelsuperfosfaat en20kgpatentkaliperare;in 1966uit4kgdubbelsuperfosfaat en in 1968uit 8kgdubbelsuperfosfaat en 8kg
patentkaliperare.
Steeds is koolrabi van het ras Roggli's Weisser Treib geteeld. Er werd medio februari uitgeplant, deplanten waren
opgekweekt in perspotjes. De oogst viel steeds einde april,
beginmei.Deplantafstand was25 x 25cm.

Opzetvandeproeven

Oogstresultaten

De proeven zijn genomen in een onverwarmd warenhuis
met eenruiters afgedekt. De veldjes, onderling door ingegraven betonplaten afgescheiden, waren 7 m2 groot. De
grondsoort waseen slibhoudende zandgrond met ongeveer
6% organische stof, 10% afslibbare delen (kleiner dan 16
(xm), ruim 1J% koolzure kalk en een pH-water van omstreeks7.
ProefA. In 1965omvattehetproefveldvier stikstoftrappen,
te weten: 0, 5, 10 en 20 kg kalkammonsalpeter
(23%N)perarein 18 herhalingen. Het stikstofgehalte voor
deaanlegvan deproef wasN-water0,8.N-water isdehoeveelheid in water (1:5 extract) oplosbare stikstof (N0 3 +
NH 4 )uitgedruktinmgNper 100gdrogegrond.
ProefB. In 1966lagdeproef ineenander deelvan hetwarenhuisen omvatte vier stikstoftrappen, teweten:
0, 2J, 5en 10kgkalkammonsalpeter per arein vier herhalingen. Door de voorgeschiedenis varieerde het stikstofgehalteindegrondenliep,bijdeaanvangvandeproef, onder
invloed van eerder gegeven stikstoftrappen uiteen van Nwater0,3tot9,5.
ProefC.In 1968 is op hetzelfde proefveld (proef B) nogmaals koolrabi geteeld. Door zwaar spoelen lag
hetstikstofgehalteopalleobjectenongeveerevenlaag:
N-water 1,2. Er werd 0, 5, 10en 20kg kalkammonsalpeter
peraregegeven.

Omdatdit doordehandelzowordtgewenst,zijn deknollen
met het loof eraan geoogst. Ter bepaling van deknol/loofverhoudingzijn per veldje enkeleplanten geoogst, waarvan
knolenloof apart zijn gewogen.In 1965werddit bijslechts
enkele planten gedaan, in 1966en 1968 bij een voldoende
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Behalve de stikstofproef werd in 1966 nog een meerjarig
proefveld waarin toepassing van tuinturf werd vergeleken
met onbehandeld, met koolrabi beteeld. De tuinturf had
het organische-stofgehalte in degrond doen toenemen van
ongeveer 6naar 10%en gaf een meeropbrengst van ongeveer 10%(P = 0,01).Op deresultaten wordt hierniet verder ingegaan. Vermeld zij wel dat Baumann (1963) eveneenseenzwakgunstigereactieoptoepassing-van-ergaaische
mestvond.
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groot aantal. Tabel 1 geeft de opbrengstresultaten als gemiddeld gewicht van knol plus loof per plant;tabel 2het gemiddeld gewicht van deknol envan het loof en de knol/loofverhouding.
Gescheurde knollen mogen niet aan de veiling worden aangevoerd. Het aantal gescheurde exemplaren werd in twee
proeven (A en CD) bepaald als percentage van het totale
aantal knollen (tabel 3).
Uit tabel 1blijkt dat stikstof een grote invloed heeft op de
produktie en dat deze bij onvoldoende stikstof sterk achter
blijft. De hoogste produktie aan knol plus loof werd bij een
laag stikstofgehalte van de grond (N-water 1à 2) verkregen
door een bemesting met 5 à 20 kg kalkammonsalpeter per
are.
Stikstof blijkt inderdaad een belangrijke invloed te hebben
op de knol/loof-verhouding; het ene jaar was de invloed
echter positief, het andere jaar - mogelijk beide andere jaren - negatief. Veel belangrijker overigens dan de knol/loofverhouding is het absolute gewicht van de knollen. Hoewel
er mensen zijn die de bladeren eten (Autorenkollektiv,
1958) zijn wij van mening dat alleen de knol het consumabeledeelvandeplant is.Uit tabel 2 blijkt, dat, om flinke
knollen te oogstens minstens 5 kg kalkammonsalpeter per
are moet worden gegeven, in twee van de drie gevallen werden de zwaarste knollen zelfs bij 10 kg kalkammonsalpeter
per are verkregen. Bij beschouwing van deze cijfers moet
worden bedacht dat bij de aanvang van de proeven, de
grond in proef A en Ceen laag stikstofgehalte had en dat op
proef BdeN-watercijfers uiteen liepen van 0,3 tot 9,5.
Het N-watercijfer was aan het einde van de teelt bij alle
proeven weer sterk teruggelopen, met ongeveer 10 eenheden. Proef B bij voorbeeld had aan het einde van de proef
N-watercijfers die uiteen liepen van 0,4 tot 8,9 ondanks de
gegeven bemesting. Dit brengt ons er toe te veronderstellen

Tabel 2 Knol- en loofgewicht (grammen
per stuk) en knol/loof-verhouding van
koolrabi onder invloed van verschillende
hoeveelheden kalkammonsalpeter
(n = aantal planten, voor de bepaling gebruikt)

Kalkammonsalpeter
in kg per are

0
21
5
10
20

dat in plaats van 10kg kalkammonsalpeter per are ook 5kg
als basisgift kan worden gegeven op voorwaarde dat tweemaal 2 | kg per are wordt bijgemest. Eigenlijk zou deze verfijning in advies proefondervindelijk moeten worden aangetoond. Onze ervaring met sla leert dat dit moeilijk is uit te
voeren en bovendien dewenselijkheid van een gedeelde stikstofgift sterk afhankelijk is van de grondoorts en de hoeveelheid water die detuinder in het groeiseizoen geeft.
De stikstofbemesting heeft, zoals vooral uit de gegevens van
proef D blijkt, het percentage gescheurde knollen doen toenemen. Toch kan niet worden beweerd dat stikstof het
scheuren in de hand werkt, indien men bedenkt dat stikstof
vooral in proef D een grote invloed had op de gewasontwikkeling en uiteindelijke produktie. Het lijkt juister te stellen:
stikstof geeft grotere knollen en grotere knollen zijn gevoeliger voor scheuren.
In het optimale gebied, dit wil zeggen indien 5, 10 of 20 kg

Tabel 1 Opbrengst aan koolrabi (knol plus loof in grammen
per stuk) onder invloed van verschillende hoeveelheden kalkammonsalpeter
Kalkammonsalpeter
in kg per are

Proef A

Proef B

Proef C

Proef D

0
2\
5
10
20

247

121
204
219
217

132

167

294
294
297

-

-

-

269
263
264

286
313
328

Wiskundige verwerking:
bij alle proeven is voor het lineair en kwadratisch N-effect
p < 0,01

Proef A
n= 3

Proef B
n = 40

Proef C
n = 32

knol

loof

knol/
loof

knol

loof

knol/
loof

169

145

1,17

-

-

-

197
135
141

176
154
147

1,12
0,88
0,96

59
113
122
126

50
94
92
88

1,18
1,20
1,34
1,43

-

-

-

knol

loof

knol/
loof
1,10

71

65

-

-

-

113
122
115

110
117
116

1,03
1,04
0,99

Wiskundige verwerking knol/loof-verhouding:
Proef B; voor lineair N-effect is p < 0,01
Proef C; voor lineair N-effect is p —0,05

Tabel 3 Percentage gescheurde knollen bij verschillende hoeveelheden kalkammonsalpeter
Kalkammonsalpeter in
kg per are

Proef A
1965

Proef D
1968

0
5
10
20

4,9
9,2
7,3
4,8

0,3
8,4
10,8
9,8

Tabel 4 Gehalte aan droge stof (% van vers gewicht) en aan
voedingselementen (%van droge stof) in loof en knol van goed
bemeste planten op twee proefvelden
Bestanddeel

Droge stof
N
NO3-N
P2O2

Wiskundige verwerking:
Proef A; geen significante verschillen
Proef D;voor lineair en kwadratisch N-effect is p < 0,01
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K20
CaO
MgO

Loof

Knol

proef A

proef C

proef A

proef C

7,6-8,2
4,2-4,5
1,6-1,7
1,0
6,0-7,0
5,3-6,1
0,6-0,7

9,0-9,6
4,1-4,6
1,7-2,1
1,0
6,2-6,9
5,8-6,4
0,9-1,0

7,6-8,0
4,1-4,9
0,7-0,8
1,5-1,6
6,5-7,3
0,8-0,9
0,4-0,5

8,2-8,5
4,2^1,4
0,8-0,9
1,6-1,7
6,9-7,5
0,6-1,0
0,5-0,6

kalkammonsalpeter per are werd gemest, was er geen of
weinigreactieophetscheuren.InproefAiszelfsdetendens
waarneembaar dat in dit gebied door meer stikstof het
scheurenwordttegengegaan.
Gewasanalyse
Van deproefvelden A en Czijn gewasmonsters verzameld.
Loofenknolzijn apart bemonsterd. Tabel4geeft een overzicht van de laagste en hoogste gehalten aan verschillende
bestanddelen; het 0N-object ishierbij buiten beschouwing
gelaten.
Door Geissleretal.(1963)wordt eenoverzicht gegevenvan
door hen en andere auteurs gevonden gehalten in loof en
knol;degegevensuit tabel 4stemmen hier goed mee overeen.
Defosfaat- enkalibemesting
Door Drews (1963) werden grenswaarden vastgesteld voor
het fosfaat -enkaligehaltevan degrond. Dezeauteur vond
dat de kalibehoefte van koolrabi tussen die van sla en tomaatinligtendatdefosfaatbehoefte geringerisdandievan
tomaat. Geissler et al. (1963) bestudeerden de onttrekking
aan voedingsstoffen. Deze bleek sterk afhankelijk van de
diametervan deknolbij deoogst.Bijeenknoldiameter van
4tot 6cm,eenredelijke maat voor het vroege glasprodukt,
komen deze auteurs bij herleiding van de onttrekking op
meststoffen tot een optimale basisbemesting van 2J kg
kalkammonsalpeter, 2 kg dubbelsuperfosfaat en 6 kg patentkali,allesperare.
Afgezien van de stikstofbemesting die overigens te laag
lijkt, komen de aanbevolen hoeveelheden overeen met de
ideeën van Drews (1963), namelijk een lage fosfaatgift en
eenmatigekalibemesting.
Conclusie
Opgrondvanproefveldresultaten enliteratuurgegevenskomen we tot de volgende conclusies ten aanzien van de bemestingvankoolrabi.

Defosfaatbehoefte vankoolrabiisgering,ditwilzeggen
dateenfosfaatbemesting alleennodigisinnieuwekassen
ofinglasopstandendieslechtsenkelejarenoudzijn
Dekalibehoefte ismatig.In veelkassen isdegrond rijk
aan kali en zal de kalibemesting achterwege kunnen
blijven. Is degrond niet al terijk (K-water 10à 12kan
als grens worden aangehouden) dan is een kalibemestingaantebevelen.
Het gewaskoolrabireageert zwakgunstigop toepassing
vanorganischemest.
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Summary
Thefertilization,especially with nitrogen, of kohlrabi under
glass
Considering the weights of leaves and 'bulbs', kohlrabi
reacted strongly on nitrogen in four trials. A readily soluble nitrogen content of 10mgN per 100g dry soil was
about the optimum.
According to literature kohlrabi needs a moderate supply
with potassium, and a small one with phosphate.
The crop reacted slightly favourable on the application of
organic material.

- Het gewas reageert sterk op een onvoldoende voorziening met stikstof. Bij het begin van de teelt moet naar
eenN-watercijfer 10worden gestreefd.

393

