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Bijlage I. Basisgegevensvan deafzonderlijke veldjes bijWinter/Cordes,Veen,
Naarding,Koops en Katerberg
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1.

Voorwoord

Dezenotawerd opgesteldinopdrachtvandeStichtingStimulandindezevertegenwoordigd dooring.
H.K.Ruitenberg,dietevensdeprojecdeiding had.Het project werdgefinancierd door de provincie
Overijssel.
De proevenwerden uitgevoerd op deakkerbouwbedrijven van H.Veen inSteenwijkerwold en de
maatschapWinter/Cordes teGiethoorn, demaatschap Koops teZwinderen bijJ. Katerberg te
Zuidwolde en bij E.NaardingteBalkbrug.Bijdezewillenwijde telers deheren H.Veen,P.Winter,
0 . CordesR.enJ.W. Koops,J.Katerberg enE. Naarding bedanken voor deplezierige samenwerking,
endetijd diezein het project hebben gestoken.
Ook willenwij demedewerkers van deproeftechnische ondersteuning bedankenvoor deuitvoeringbij
develdwerkzaamheden.
Een bijzonder woord vandankgaatuitnaar demedewerkers van het chemisch laboratorium voor de
snelleafwikkeling van degewas-enbodemanalyses,waardoor hetmogelijk werd hetproject op te
leveren binnen degestelde termijn.
Het bijzondere van hetprojectwas eenvroegtijdige toetsingvan hetsysteem onder praktijk omstandigheden.Hoewelhet systeemnognietgeheelisuitontwikkeld draagthethierbeschreven onderzoek bij
aan tweebelangrijke aspecten, tw.:
1. detoekomstigegebruikersvan het systeemzijn tijdigop dehoogtevanwatermogelijk komengaat
enkunnen hun indrukweergeven,
2. dewaardevan het systeemwordt alvroeg duidelijk.
Dankzij dedoor Stimulandgeboden mogelijkheid het systeem tetonen aangeïnteresseerden op de
open daginhetgebiedbeginseptember,kon eenbrederpubliekbijhetproject worden betrokken.

Wageningen, 6december 2000
DikUenk
Jacob Begeman
RemmieBooij

2.

Inleiding

De huidigelandbouwisnog steeds een belangrijke bron van emissies naarhetmilieuvan o.a.mineralen.Deinternemilieuzorgvan hetlandbouwbedrijf moet daarom gericht zijn op een optimaal
gebruikvan meststoffen (metname stikstof). In depraktijk beschiktmen tot op heden nietover de
'tools' omin allesituaties deoptimalegift aan tewenden.Hierdoor wordtveelalovergedoseerd. Een
belangrijk deelvan destikstof wordt dan nietopgenomen door het gewas enverdwijnt naarhet milieu.
Gedurende eenperiodevan een neerslag overschot kanzostikstof in het oppervlakte- en grondwater
terechtkomen.
De teeltvan zetmeelaardappelen kenmerkt zichdoor eenhoge stikstof inputvanuit organische mest
en ofkunstmest. Deze jaarlijkse aanvoervan stikstof isnietovereenkomstig deafvoer van stikstof
zodaterveelalsprakeisvan een stikstofoverschot. Dit stikstofoverschot vormt een potentiële bron van
uitspoelingnaargrond- en oppervlaktewater.Hetisdusvanbelangdathetstikstofaanbod gedurende
de teeltmeerinovereenstemming komtmetde stikstofbehoefte van hetgewas.Door PlantResearch
International isindeafgelopen jaren eenmethode ontwikkeld diehetmogelijk maakt het stikstof
aanbod beter aftestemmen op debehoefte. Hierbij wordtgebruikgemaaktvan eenmetingvan de
gewasreflectie middels de CropScan.
In 1999isditop een tweetalbedrijven indeGiethoornse poldervoor het eerstonderzocht in opdracht
van deStichtingStimuland,deresultaten daarvan zijnweergegeven in eenrapport (Uenk en Booij,
2000,PlantResearch International Nota 1).Op basisvandeverkregen resultaten kan de methode
thansop grotere schaalworden ingezet onderverschillende omstandigheden.

Doelstelling
Toetsingvan dewaarde (milieukundig enlandbouwkundig) van het systeemvanN-bijbemesting met
behulpvan CropScan op semi-praktijkschaal bij een aantaltelersvan zetmeel aardappelen rondom
Giethoorn endeKrim.

3.

Materiaalenmethoden

3.1

Proefopzet

Deproeven zijn aangelegd op 2akkerbouwbedrijven in deGiethoornsepolder, tewetende bedrijven
van demaatschap P.Winter enO.Cordes envan H.Veen en op 3bedrijven rond deKrimzijnde de
bedrijven van E.Naarding,J. Katerbergenvan demaatschap R.enJ.W. Koops.Per bedrijfis een
praktijkperceel geselecteerd,ophetbedrijf vanVeen zijn 2percelen geselecteerd,waarop aardappelen
worden geteeld.Binnen elkperceelworden tweebehandelingseenheden aangewezen:
Eén eenheid (Praktijkstrook) wordtbemestvolgens degangbare praktijk (dehoeveelheid toe tedienen
stikstofwordt overgelaten aan debetreffende ondernemer).
Eén eenheid (Bijmeststrook) wordt bemest op basisvan het stikstofbijmestsysteem, waarbijhet poten
minderwordt gegeven dan op hetgangbarepraktijk deel.
Binnen beidebehandelingseenheden worden drie sub-plots gekozen.Deze sub-plots binnen een
behandelingseenheid dienen om devariatiebinnen een perceelin stikstofbehoefte, opbrengst en reststikstof te bepalen.Van deze sub-plotswordt gedurende hetgroeiseizoen op tweetijdstippen de
gewasontwikkeling en destikstofstatus (en dus stikstofbehoefte) bepaaldm.b.v.deCropScan. Deze
bepalingiseen essentieelonderdeelvanhetadviessysteem.Op basisvandealdusverkregen informatie
wordt besloten of aldan niet eenzekerehoeveelheid stikstof moetworden toegediend.Hiervoor wordt
uitgegaan van hetgemiddeldevan desub-plotsper behandelingseenheid.Degeadviseerde hoeveelheid
stikstof moet dan op het betreffende deel (behandelingseenheid) vanhet perceeldoor de ondernemer
worden toegediend.
Per sub-plot worden devolgendewaarnemingenverricht:
• Lichtreflectie m.b.v.CropScan op tweetijdstippen in deperiode halfjuni-halfjuli.
• Aardappel opbrengst (vers,droog,onderwatergewicht) aanhet eindevan het seizoen.
• Loof hoeveelheid (vers en droog) aan het eindevan het seizoen (indiennogaanwezig).
• Bepalingstikstofgehalte inknolenloof.
• Minerale stikstof (N-min)indebodemlaag0-50 cmvlakvoor de eindoogst
Dezewaarnemingen zijn noodzakelijk omdelandbouwkundige enmilieukundigewaardevan het
bijmestsysteem vast testellen.

3.1.1

Teeltgegevens

Bedrijf Winter/Cordes
De proef isgesitueerd op eenkavelvan 8ha.De strookwaarop hetN-bijmestsysteem beproefd wordt
is33m breed.Op dezebijmeststrook wordt een basisgift van ongeveer 100kgN/ha gegeven. De
praktijkstrook isbemestmet 20m3varkensdrijfmest en 200kgKAS(Tabel 1).Gepoot ishetrasElles,
met een rijafstand van 75cmeneenpootafstand van 33cm.De aardappels zijn gepoot op 29april.De
proef is geoogst op 2oktober, ophet tijdstip van oogsten washetgewasnoggroen zodat ook
loofmonsters genomen zijn.

BedrijfVeen
Op het bedrijf vanVeenisdeproef op 2percelen aangelegd.Op perceelVeen 1(Achterde tocht1)
van 3ha,ishetrasKarnicoverbouwd,deproefstrook ishier27mbreed.Op perceelVeen 2 (Achter
de tocht 16)van 2,7hagroot,ishet ras Elles verbouwd.Hierinisdeproefstrook ook27mbreed. Op
debijmeststroken wordt een basisbemestingvan ongeveer 100kgN/ha gegeven. (Tabel 1).Op de
praktijkstrook van perceelVeen 1 is9ton kalkoenenmesten40kgN indemeststof Kemistargegeven
en op depraktijkstrook vanperceelVeen 2dezelfde bemesting,ook 9ton kalkoenenmest en 40kgN
in demeststof Kemistar. Op beidepercelen zijn deaardappelen gepoot op 19april,met een rijafstand
van 75cmen een pootafstand van 33cm.De aardappels zijn geoogstop 2oktober, op het oogsttijdstip
was hetgewasop beidepercelen nogredelijk groen zodat ookloofmonsters genomen zijn.

BedrijfNaarding
De proef isaangelegd op een kavelvan 6,5 ha.De strook waarophetN-bijmestsysteem beproefd
wordt is24m breed.Op deze bijmeststrook wordt eenbasisgift van ongeveer 100kgN/ha gegeven.
De praktijkstrook isbemest met 20m3varkensdrijfmest en 275kgKAS (Tabel 1).Gepoot ishetras
Karnico,met eenrijafstand van 75cm en eenpootafstand van 32cm.De aardappels zijn gepoot op20
april Deproef isgeoogst op 25september. Op het tijdstip van oogsten washet loof algeklapt zodat
geen loofmonsters genomen konden worden.

BedrijfGebr.Koops
De proef isaangelegd op een kavelvan 7,8ha.De strookwaarophetN-bijmestsysteem beproefd
wordt is30m breed en 100m lang.Op deze bijmeststrook wordt eenbasisgift van ongeveer 100kg
N/ha gegeven.De praktijkstrook isbemest met20m3varkensdrijfmest en 300kgKAS
fTabel 1).Gepootishetras Karnico,met eenrijafstandvan 75cmeneenpootafstand van 30cm.De
aardappels zijn gepoot op 26april.De proef isgeoogst op 25september. Op het tijdstip van oogsten
washetgewasnoggroen zodat loofmonsters genomen zijn.

BedrijfKaterberg
De proef isgesitueerd op een kavelvan 9.35 ha.De strookwaarophetN-bijmestsysteem beproefd
wordt is27m breed.Op deze bijmeststrook wordt eenbasisgift van ongeveer 100kgN/ha gegeven.
De praktijkstrook isbemestmet 4ton kippenmest,7ton geitenmest en 150kgKAS (Tabel 1).Gepoot
ishet rasMercator,met eenrijafstandvan 75cm eneenpootafstand van 32cm.De aardappels zijn
gepoot op 1mei Deproef isgeoogst op 25september. Op het tijdstip van oogsten washetgewas nog
groen zodat ookloofmonsters genomen zijn

Oogst
Aan heteindvan hetgroeiseizoen worden op de 3sub-plotsopbrengst bepalingen gedaan en worden
grondmonstersgestoken voorN-bepaling.Per sub-plotwordt 1aardappelrugvan 4.50m geoogst
Van hetgeoogsteproduct (knol enloof) werd hetversgewicht,hetdrooggewicht,het onderwatergewicht (Ann., 1989)enhet stikstofgehalte bepaald.

Bemesting
Tabel 1.

Aangewende meststoffen op deverschillendepercelenbijdedeelnemende bedrijven.

Bijmeststrook

Praktijkstrook

Bedrijf: Winter/Cordes

20m3 varkensdrijfrnest

20m3 varkensdrijfmest
+ 200kgKAS

Bedrijf:Veen 1
(Achterdetocht 1)

6 ton Kalkoenenmest
+ 40kgzuiverN in de
vorm van Kemistar

9 ton Kalkoenenmest
+ 40kgzuiverN in de
vormvan Kemistar

Bedrijf:Veen 2
(Achter detocht 16)

6 ton Kalkoenenmest
+ 40kgzuiver N in de
vorm van Kemistar

9 ton Kalkoenenmest
+ 40kgzuiver N in de
vormvan Kemistar

20m3 varkensdrijfrnest

20m3 varkensdrijfrnest
+ 275kgKAS

20m3 varkensdrijfrnest

20m3 varkensdrijfrnest
+ 300kgKAS

Bedrijf: Naarding

Bedrijf: Koops

Bedrijf: Katerberg

3.2

4 ton kippenmest

4 ton kippenmest
+ 150kgKAS
+ 7ton geitenmest

Reflectiemetingen

De stikstof-status van eengewaskanworden berekend uitdereflectie dieeengewasgeeft in dediverse
golflengtes van hetzichtbare licht enin een deelvan hetinfrarode gebied (Uenketal, 1992).De reflectiemetingen worden uitgevoerd met de(CropScan) reflectiemeter.
Dezemeter bestaatuiteen aluminium buismet daarop een meetkop en eenminicomputer. De meetkopwordt op een bepaaldehoogte boven hetgewasgehouden enmeet aandebovenkant het totale
invallendelichtvan degehelehemelbol enaandeonderkant het door hetgewasgereflecteerde lichtin
verschillendegolflengte banden (460,510,560,610,660,710,760 en 810nm).
Tijdens hetgroeiseizoen zijn op devolgende tijdstippen reflecties gemeten:bijWinter/Cordes enVeen
op 20junien 7julien bijdeGebr. Koops,Katerberg enNaarding op 27junien 6juli
Perperceelzijn vijf plaatsen gekozen,perplaats zijn 6reflectiemetingen uitgevoerdwaarvan het
gemiddelde isberekend.De stikstofadvisering voor dereflectieadviespercelen isgebaseerd op de
metingvan 6of 7juli.
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Resultaten

4.

De twee tevergelijken bemestingsstrategieën,tw. depraktijkmethode eneen bemesting op basisvan
een gewasreflectiemeting in deeerstehelft vanjulizijn getoetst ten aanzienvan hun landbouwkundige
waarde,waarbij deaspecten van opbrengst enkwaliteit eenrolspelen,enhun milieukundigewaarde.

4.1

Tabel2.

Landbouwkundigevergelijkingvandetwee systemen
tenaanzienvanopbrengstenkwaliteit.
Bemestingen, degemiddeldeopbrengst, het onderwatergewichthet uitbetalingsgewicht en hetdrooggewicht
vanhethof methunstandaardafwijkingen.
OpBij
Basis
Op- i OWG OWG
bemestingbemestingbrengstbrengst
std.afw
(kg/ha) (kg/ha) (t/ha) std.afw

UBG

UBG
Loof Loof
std.afw. dr.gew dr.gew
(kg/ha) std.afw

Bedrijf

Object

Winter/Cordes

bijmeststrook
praktijkstrook

100
150

0
0

59.
43.

11.2
2.6

480
441

11.8
3.2

75.2
49.2

14.7
27

2343
2971

314.7
265.4

Veenl

bijmeststrook
praktijkstrook

94
122

20
0

51.
51.

4.1
6.2

503
491

9.4
10.2

68.6
66.2

4.0
6.5

2309
2949

337.1
1058.8

Veen2

bijmeststrook
praktijkstrook

94
122

35
0

57.
63.

7.7
8.4

481
494

37.4
40.2

73.1
826

8.1
6.6

1869
1706

745.4
1118.2

Naarding

bijmeststrook
praktijkstrook

100
175

40
0

58.
39.

6.4
4.5

522
510

5.6
7.7

824
53.9

8.0
5.1

.

.

-

-

Koops

bijmeststrook
praktijkstrook

100
180

0
0

70.
68.

4.6
12.5

491
463

10.8
27

91.5
829

4.5
15.7

3696
4910

441.1
687.1

Katerberg

bijmeststrook
praktijkstrook

105
166

35
0

60.
70.

4.3
8.4

521
492

15.4
0.5

84.6
925

7.9
11.0

1763
2941

78.4
384.9

Gem.allepercelen
Gem.allepercelen

bijmeststrook
praktijkstrook

98.8
1525

21.6
0.0

59.

8.9

500

25.1

56.

14.4

482

28.8

79.2
71.2

11.5
18.3

2396
3095

818.4
1291.9

4.1.2

Bijbemesting

(t/ha)

Op basisvan dereflectiekarakteristieken zoalsdiezijn gemeten op 6en7juliiseen advies geformuleerd.Voor hetperceelvanbedrijf Winter/Cordes ishet adviesgegeven niets bij temesten.Het advies
voor debeidepercelen vanVeen is: voor perceelVeen 120kg/ha envoor perceelVeen 235kg/ha bij
temesten.Op hetperceel bijNaarding is 40kg/ha bijgemest enbij Katerberg 35kg/ha,Op het
perceelbij Koops isnietsbijbemesL Gemiddeld isalsbasisbemestingopde 6bijmeststroken 98.8kg
N/ha gegeven,degemiddelde bijbemesting op deze 6percelen was21,6kgN/ha zodat op de bijmeststrook in totaalgemiddeld 120.4kgN/ha isgegeven.Degemiddelde bemesting op de praktijkstroken
was 152.5kgN/ha (Tabel 2). Dit betekent datdestikstofgift op debijmeststrook 32.1kgN/ha minder
isgeweest,hetgeen eenreductievan ongeveer20% betekent
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4.1.3

Opbrengst

Heeft verschilinbemestingsstrategie nu ook eeneffect op deopbrengst?De opbrengsten variërenvan
39tot 70ton (Tabel2).Inviervan dezesbehandelingen werdeen opbrengstverschil tussen beidebemestingsstrategieënwaargenomen tengunstevan debijmeststrook. De meeropbrengst op de bijmeststrookvarieerdevan 200 kg/ha tot 19tonper ha.In tweegevallenwas deopbrengst op de bijmeststrook lager,(6en 10ton).Twee uitschieters naar beneden zijn deopbrengsten van de praktijkstroken
vanWinter/Cordes enNaardingresp.43en39 ton/ha.
Bijeenvergelijking tussen deopbrengsten van dezespercelen op debijmeststroken to.v. dezes
percelen op depraktijkstroken, blijkt datdeopbrengsten op debijmeststroken 3ton/ha hogerliggen
danop depraktijkstroken resp.59,6to.v. 56.1ton/ha. Ditverschilisevenwelnietstatistisch betrouwbaar,zodat deconclusie isdat de opbrengsten gelijk zijn.

4.1.4

Onderwatergewicht(OWG)

Dekwaliteitvan deaardappelwordt bepaald door het zetmeelgehalte, hiervoorwordt het onderwatergewicht bepaald
Op vijf van dezespercelen scoorthet OWG op de bijmeststroken hoger dan op de praktijkstroken.
De OWG waardenvariëren van441 tot 522.(Tabel 2). Alleen op hetperceel2bijVeen scoort het
OWG op depraktijkstrook ietshoger dan op debijmeststrook (494om 481).Invergelijking tot alle
anderepercelen scoort depraktijkstrook vanWinter/Cordes erglaag(OWG 441)hetgeen niet het
gevolgisvan eenlageuitschieter, tussen dedriebemonsteringsplaatsen varieert hetOWG nauwelijks,
hoogste enlaagstewaardezijn resp.445-437.Een vergelijkingvan hetgemiddelde OWG op de
bijmeststroken to.v. depraktijkstroken laatzien dat het OWG op de bijmeststroken hogerisdan op de
praktijkstroken resp.500en482.Dezeverschillen zijn evenwelniet betrouwbaar.

4.1.5

Uitbetalingsgewicht(UBG)

Hetuitbetalingsgewicht bepaaltuiteindelijk watdeboerperhavoor zijn aardappels uitbetaald krijgt
Hetuitbetalingsgewicht wordt berekend uithetOWG en develdopbrengst Het uitbetalingsgewicht
varieertvan49tot92ton.Op viervan dezespercelen laghet UBG op debijmeststrook hoger dan op
depraktijkstrook ditvarieerdevan 2tot29ton/ha. In deoverigetweebehandelingen laghetUBG op
depraktijkstroken 8en9ton/ha hoger.De lageUBG's op depraktijkstroken op debedrijven van
Winter/Cordes enNaarding,eenverschilvanresp.26en29ton/ha,zijn eengevolgvan delage
veldopbrengsten op dezepercelen ditwordt bijWinter/Cordes nogeensversterkt door een laagOWG
van deaardappels op deze strook Vergelijken wehetgemiddeldeUBG op debijmeststroken vanalle
zespercelen to.v. depraktijkstroken dan zienwedat degemiddeldewaarde op debijmeststroken 8
ton/ha hogerligtdan op depraktijkstroken 79.2ton/ha to.v.71.2 ton/ha.

4.1.6

Loof

Op moment van deoogstwas op het perceelvan het bedrijf Naarding het loof geklapt terwijl op de
anderevierbedrijven hetloof nogaanwezigwasHet loofvarieerdevan nogvollediggroen en rechtop
bijWinter/Cordes endeGebr. Koops totwatmeer afgestorven op beidepercelen van bedrijf Veen en
op het perceelvan Katerberg.Van depercelen waar hetloof nogaanwezigiszijn loofmonsters
genomen.
Vergelijkenwehetgemiddeld drooggewicht van het loof op allepercelen op debijmeststroken to.v. de
praktijkstroken dan blijkt datop debijmeststroken 700kgds/ha minder loof aanwezigtezijn dan op
depraktijkstroken, 2396kg/ha to.v. 3095kg/ha (Tabel2).
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4.2

Milieukundigevergelijkingvandetweesystemenop
basisvanstikstof-input, stikstof-output
(stikstofafvoer inhetproduct)enreststikstof
(N-minaanheteindevanhetseizoen)

Een van dedoelstellingenvan hetproject ishetvaststellen van demilieukundige waardevan het bijmestsysteem,hoebetergedoseerd demeststoffen kunnen worden gegeven des tekleinerdeverliezen
zullen zijn.
Tabel3.

Gemiddeldestikstofaanvoer, stikstofafvoer, reststikstofindebodemendehoeveelheidstikstofinhetloof
methunstandaardafwijkinginkg)'ha.

Bedrijf

Object

Winter/Cordes

bijmeststrook

TotaleN- Totale N- Totale Naanvoer afvoer
afvoer
(kg/ha) (kg/ha) std.afw

N-aanvoer- Rest-N
Rest-N
N-afvoer N-Min(0-50) N-Min
(kg/ha)
(kg/ha)
std.afw

Nin
Nin
loof
loof
(kg/ha) std.afw

100
150

192.2
169.9

30.9
14.0

-922
-19.9

87.7
107.1

13.1
16.5

24.1
45.3

3.6
4.2

praktijkstrook

114
122

187.1
168.4

19.8
33.6

-73.1
-46.4

135.6
84.0

30.6
36.0

46.0
50.5

11.6
222

Veen2

bijmeststrook
praktijkstrook

129
122

190.4
226.8

34.9
48.0

-61.4
-104.8

90.6
1125

122
328

225
30.5

11.2
25.0

Naarding

bijmeststrook

140
175

184.7
145.8

27.9
14.6

-44.7

45.3
50.0

4.8

-

11.3

-

-

167.5

15.7

25

197.3

41.7

-67.5
-17.3

17.9

praktijkstrook

100
180

17.7

1.8

56.0
95.7

13.2
15.8

bijmeststrook
praktijkstrook

140
166

1823
202.7

16.0
11.7

-423
-36.7

26.6
36.9

3.3
3.0

14.0
29.1

1.9
5.3

120.5
1525

184.0
185.2

26.6
36.8

-63.5
-327

67.3
68.0

43.1
40.9

325
50.2

23.0
35.3

praktijkstrook
Veen 1

bijmeststrook

praktijkstrook
Koops

Katerberg

bijmeststrook

Gem.allepercelen bijmeststrook
Gem.allepercelen praktijkstrook

Tabel4.

29.2

Gemiddeldestikstofaanvoer,stikstofafvoer, reststikstofindebodemenbetuitbetalingsgewicht(UBG)op
depraktijk-en bijmeststrokenopdedriebedrijveninGiethoornenopdedriebedrijvenronddeKrim.
Totale Naanvoer
(kg/ha)

Totale Nafvoer
(kg/ha)

Rest-N
N-Min (0-50)
(kg/ha)

(t/ha)

UBG

Gebied

Object

Giethoorn

bijmeststrook
praktijkstrook

114
131

189.9
188.4

104.6
101.2

72.3
66.0

De Krim

bijmeststrook
praktijksttook

127
174

178.2
181.9

29.9
34.9

86.2
76.4
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4.2.1

TotaleN-aanvoer

Slechts een deel (65%)van demet organische mest aangevoerde stikstofwordt alsvoor hetgewas
beschikbaarverondersteld. In hetvervolgwordt onder destikstofaanvoer alleen datdeelvan de stikstof
verstaanwat ter beschikkingisgekomen aan hetgewas.
Op driebedrijven isvarkensdrijfmest alsbelangrijkste stikstofleverancier aangewend met name op de
bedrijven vanWinter/Cordes,Naardingen Koops op depraktijkstroken aangevuld met een
kunstmestgift in devormvan KAS.Op depercelen van hetbedrijf Veen iskalkoenenmest gegeven
aangevuldmet Kemistar. Op het bedrijf van Katerbergisde stikstofin devorm van kippenmest
gegeven op depraktijkstrook aangevuld metgeitenmest enKAS (Tabel1).
Om latereventueeleenbijbemesting tegevenisop debijmeststrook bijhetpoten minder stikstof gegeven dan op depraktijkstrook. Op allepercelen isalsbasisbemestingvan debijmeststrook gemiddeld
53.7kgN/ha mindergegeven dan op depraktijkstrook (Tabel2).
De totaleN-aanvoerinclusief bijbemesting varieertvan 100tot 180kgN/ha (Tabel3).
Op debijmeststroken isgemiddeld 32kgN/ha minder toegediend dan op depraktijkstroken, (resp.
120,5to.v. 152.5kgN/ha).De gemiddelde bijbemesting op debijmeststroken was21,6kg/ha. De
verschillen inN-aanvoer tussen debijmeststroken endepraktijkstroken variëren van 7kgN/ha op het
perceelVeen 2tot 80kgN/ha op hetperceelvan deGebr. Koops.(Tabel 3).Op hetperceelVeen 2is
de totaleN-aanvoer op debijmeststrook 7kgN/ha hoger dan op depraktijkstrook resp. 129kg N/ha
om 122kgN/ha, opalleanderepercelen isde totaleN-aanvoer op depraktijkstroken hoger.

4.2.2

TotaleN-afvoer

De totaleN-afvoer isdehoeveelheid stikstof diemet deknollenwordt afgevoerd. DeN-afvoer varieert
van 145-226kgN/ha. (Tabel 3)Op driepercelen (Winter/Cordes,Veen 1enNaarding) isde totale
N-afvoer op debijmeststrook gemiddeld 27kg/ha hoger dan op depraktijkstrook. Op deandere drie
percelen isdeN-afvoer op de bijmeststrook gemiddeld 29kg/ha lagerditbetreft depercelen Veen 2,
Koops en Katerberg.Degemiddelde totaleN-afvoer op debijmeststroken isdus nagenoeg hetzelfde
aandieop depraktijkstroken resp.184kg/ha en 185 kg/ha.
Op vijf van dezespercelen was nogblad en stengelaanwezig,hierin isde totalehoeveelheid stikstof
bepaald.De verschillen tussen debijmeststrook endepraktijkstrook variëren van 14.0kgN/ha bij
Katerberg tot 95kgperha bij degebr.Koops.Op 5percelenwaarvan deloofhoeveelheid isbepaald zit
in hetloof op debijmeststrook minderstikstof daninhet loof op depraktijkstrook ditvarieertvan 4,5
kgN/ha op hetperceelVeen 1tot 39,7kgop hetperceelbij degebr.Koops.Gemiddeld over de5
percelen isop debijmeststroken nog32,5kgN/ha in het loof aanwezig,en op depraktijkstroken is
gemiddeld nog 50,2kgN/ha aanwezig.

4.2.3

VerschillentussenN-aanvoerenN-afvoer.

De totale stikstofafvoer isin bijna allegevallengroterdan deaanvoer,alleen op depraktijkstrook op
hetbedrijf van Naardingisde aanvoergroter (29,2kg/ha) (Tabel 3).Op vijfvan dezespercelen is het
verschil tussen deN-afvoer enN-aanvoer op debijmeststroken groterdan op depraktijkstroken dit
varieertvan 5,6 kgN/ha op het perceel bij Katerberg tot ruim 70kgN/ha op depercelen bij Winter/
Cordes.Veen 1enNaarding.Alleen op het perceelVeen 2zienwehet tegenovergestelde hieris het
verschiltussen N-afvoer en N-aanvoer op depraktijkstrook groterdan op debijmeststrook (104.8kg
N/ha to.v. 61.4kgN/ha).
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Het grotereverschiltussen deN-aanvoer enN-afvoer op debijmeststroken dan op de praktijkstroken
(30,8kgN/ha) betekent datin hetgevalvan bijbemesting meergebruikwordt gemaaktvande
natuurlijke N-leverantie. (mineralisatie)
Doordat in bijna allegevallen de totalestikstof aanvoer kleinerisdan de totale stikstof afvoer kunnen
weconcluderen datervoor stikstof opname doorhetgewasin belangrijke mategebruikwordt gemaakt
van denatuurlijke N-leverantie door debodem (mineralisatie),of datdeN-leverantieuit organische
mestgroter isgeweest dan denorm.

4.2.4

Reststikstof indebodem (N-min)

Naar mateermeerstikstof aan heteindvan hetgroeiseizoen in debodem achterblijft isdekans op
uitspoelinggroter. Op allepercelen zijn degrondmonsters gestoken tot op een dieptevan 50cm.
Op debedrijven in deGiethoornse polder (Winter/Cordes enVeen) constateren weaanzienlijk meer
reststikstof indebodem dan op debedrijven ronddeKrim (Naarding,Koops enKaterberg),zowel op
debijmeststroken alsop depraktijkstroken. (Tabel3).Op debedrijven in deGiethoornsepolder isdat
gemiddeld ruim 100kgN/ha enop debedrijven rond de Krim ruim 30kgN/ha. Op eenperceelin de
Giethoornsepolder isdeN restop debijmeststrook hoger dan op depraktijkstrook (Veen 1:50kg
N/ha) op deandere tweepercelen scoren depraktijkstroken hoger (Winter/Cordes enVeen 2resp.20
en22kgN/ha).Op de bedrijven rond de Krim zienwenauwelijks verschil tussen debijmest -ende
praktijkstroken, (bijNaarding 5kg,bijKoops 0kgen bijKaterberg 10kgN/ha).De hogereRest-N in
debodem op debedrijven in deGiethoornse polder to.v. debedrijven rond de Krimkaninverband
worden gebrachtmet degrondsoort Degronden rond Giethoorn hebben een aanzienlijk hoger
organisch stofgehalte dan degronden rond deKrim,wateen hogere stikstof leverantievanuit de
bodem geeft (mineralisatie).
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5.

Discussie

Hoewelhet systeemisvergeleken op verschillende bedrijven, ishet effect vanhet systeem hetbestte
vergelijken met betrekking tothetgemiddeldevan dezespercelen,omdat het op debedrijven in
principe slechts een proef inenkelvoud betreft
Het bijmestsysteem moet leiden tot eenvergelijkbaar rendement alsvan degangbarebemestingsstrategiemaarmet eenkleinereof gelijke hoeveelheid stikstof-input Door een deelvan degift achter te
houden bijhetpoten ende2elaterinhet seizoen (tot halfjuli) toe tedienen,kanworden ingespeeld op
denatuurlijke stikstofleverantie uit debodem en/of organischemest Hiervoor kanbijde tweede gift,
op basisvan het bijmeststysteem worden gecorrigeerd.
De proeven op de bedrijven zowelindeGiethoornse polder alsdiein deKrim hebben aangetoond dat
hetbijmest systeem aandezebelangrijke eisvoldoet,erwasgemiddeld sprakevan een vergelijkbare
opbrengst bijeen kleinere totalestikstofgift (Tabel2).Onder degegeven proefomstandigheden werd
eenreductie aan totale stikstofgift bereiktvan ongeveer 20%(Tabel3).Deze resultaten komen overeen
met deresultatenvan hetvoorafgaande jaar (Uenk&Booij,2000).
De proeven lieten eveneens zien dateenrelatief latebijbemesting (eind I eweekjuli)goed mogelijkis,
immersdeopbrengsten van debijmeststroken en depraktijkstroken waren hetzelfde (Tabel3).In de
belevingvan de ondernemers isditaan delatekant,maar zoalsreeds opgemerkt deresultaten laten
zien dat ditniet hetgevalis.
De totalestikstofafvoer, ditisdusdehoeveelheid stikstofdiemet deaardappelen van hetperceelwordt
gehaald,wasgelijk voor debeidesystemen (Tabel2).De stikstofinput (ditisvoor het gewas beschikbarestikstof) was evenwelkleinerindienwasbijbemest volgenshet CropScan advies.De stikstofafvoer
wasgemiddeld aanzienlijk groter dan deaanvoer,ditverschilwasbijbijbemesting echter kleiner. Dit
betekent datin het systeemvanbijbemesting destikstof uitnatuurlijk bronnen (bodem + organische
mest)beterwordt benut Het zou ook kunnen zijn dat dewerkzame stikstof indeorganische mest
wordt onderschat,waardoor dewerkelijke stikstofinput groterisdan berekend.De huidige proeven
laten ten aanzien van ditaspectgeen conclusies toe,maar doorgebruikmakingvan het bijmestsysteem
kan beterworden ingespeeld op eeneventuelevariatiein dehoeveelheid werkzame stikstof in de
organischemest Dit zalleiden tot eenbeterebenuttingvandestikstof uit deorganische mest
Het feit datde stikstofafvoer groterisdan destikstofaanvoer, betekent nietdatergeenverliezen aan
stikstof optreden. Zicht op dewerkelijkeverliezenkanwordenverkregen alook eendeelvan het
perceelinhetgeheelnietzou zijn bemest Dit deelvan hetperceelzou dan eenmaatgevenvoor de
mineralisatie dieisopgetreden tijdens hetgroeiseizoen.Echter ookonder dezeomstandigheden kan
een bijmestsysteem vangroot nut zijn,omdat daarmeebeter kanworden ingespeeld op de hoeveelheid
stikstofwelkevrijkomt door mineralisatievan bodem organischestof.
Het effect op hetmilieuvan hetbijmestsysteem kanworden beoordeeld op deresiduele hoeveelheid
stikstofinhet bodemprofiel nadeoogstendehoeveelheid stikstofin het loof op hetmoment van de
oogst Deresiduele minerale stikstofinhetbodemprofiel wasbijbeide systemen gelijk (Tabel3)en de
hoeveelheid stikstof in het loofwaslagerop hetmoment van deoogstindienwasbijbemest op basis
van CropScan (Tabel 3).De stikstof dieinhet loof achterblijft, zowelin dat deeldat aleerderis
afgestorven alsin het deeldatop hetmoment van deoogstnogaanwezigis,kan uitspoelen naar het
oppervlakte- engrondwater naverteringinde herfst
VooralindeGiethoornse polderwasdehoeveelheid residuele stikstof bij deoogst groot (Tabel3).Dit
ishetgevolgvan het hoge organische stofgehalte in debodem.Deze stikstoflevering, welke

16
hoofdzakelijk laatinhet seizoen plaatsvindt en erdusvan stikstofopname door hetgewasgeen sprake
meeris,heeft deeffecten eenlagerestikstofinput tengevolgevan het stikstofbijmestsysteem, overruled.
Op delangeduur zaleenverminderdegift,gebruikmakend van het stikstof-bijmestsysteem, leiden tot
eengeringere hoeveelheid residuele stikstof.Dit effect zaleerder zichtbaarworden naarmate de
hoeveelheid organische stof inde bodem kleinerzal zijn.
Doordat detoetsingvan hetbijmestsysteem heeft plaatsgevonden in tweeverschillende gebieden,laat
het eenzekerevergelijkingvan detweegebieden toe.Voorzichtigheid ishierbij geboden,omdat de
rassenverschillend waren enernatuurlijk geen sprakeisvan eenrepresentatieve steekproef. De
belangrijkste resultaten zijn daartoe samengevatinTabel 4.Opvallenderesultaten zijn dehogerestikstofinput op hetpraktijkgedeelte indeKrim,terwijl echter destikstof inputbij het bijmestsysteem op
basisvan CropScan een gelijke stikstofinput in beidegebieden laatzien.Zowasook de stikstofafvoer
inbeidegebieden hetzelfde. Hetlijkt daaromraadzaam debasisgift indeKrimeensterdiscussiete
stellen.
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6.

Conclusies
Opnieuwisgebleken datdetotale stikstofgift kanworden verlaagd indiengebruikwordt gemaakt
van het stikstofbijmestsysteem op basisvan CropScan.
Het bijmestsysteem resulteertin een lagerestikstofinput (25-50kg/ha) bij een gelijkblijvende
opbrengst,hetgeen zeker op den duur zalleiden tot eengeringervervuilingmet nitraatvangrond
enoppervlaktewater.Het zou tevens kunnen leiden toteenbetere benuttingvan de organische
mest
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