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INLEIDING

In 1981waren eralarmerende berichten over (te)hogenitraatgehalten ineen
aantalgroentegewassen.Aanleiding totdezeberichtenwashetvoorkomenvanhoge
nitraatgehalten inbabyboeding.Nitraat is indie zin schadelijkvoorde
volksgezondheid,dat eendeelvanhetnitraat opgenomenviahetvoedsel omgezet
kanworden innitriet,waarnakansbestaat opvorming van kankerverwekkende
nitrosaminen.Nitrietvormingvindtplaats indemondholte enindemaag
(voornamelijkbijbabies). Inhet laatste gevalwordt daarbij dehaemoglobinevan
hetbloed omgezet inmethaemoglobine,waardoor dezuurstofopnamevanhetbloed
ernstig belemmerd kanworden.
Nitraatwordt doordemensmethetvoedselopgenomen.Produktenvan dierlijke
oorsprong hebben een zeer laagnitraatgehalte.Bijplantaardige produkten varieert
hetnitraatgehaltevangewas totgewasenzelfsbinnenéénsoort gewas afhankelijk
van rasenteeltomstandigheden.Vooraldebladgroentenbevattenveelnitraat en
vormendanookdegrootstenitraatbronvoor demens.Het isdaaromvanbelang de
opnamevannitraat doordemens teverlagen (Aldershof, 1982),bijvoorbeeld door:
a. lagere consumptievannitraatrijke groenten (andijvie,postelein,slaen
spinazie);
b.verlagingvandenitraatgehaltenvannitraatrijke groenten;
c.eencombinatievana.enb.
HetMinisterievanVolksgezondheid enMilieuhygiëne heeft per 1oktober 1982
wettelijkenormengesteld aanmaximumnitraatgehaltenvanbepaalde
groentegewassen.Dezenormbedraagt thansvoorandijvie,slaenspinazie 4000mg
nitraat perkgversprodukt envoorkassla 5000mgnitraat perkgversprodukt.
Voordetoekomst zalgestreefdwordennaar eenmaximumnitraatgehaltevan 2500mg
perkgversprodukt.Het isdaaromnoodzakelijk teonderzoekenhoeveelnitraater
binnen eenplant geaccumuleerd wordt onderbepaalde teeltomstandigheden. Omhierin
eenbeter inzicht tekrijgen iseenproefmethet groentegewas andijvie opgezet
metvierverschillende stikstofgiftenbij tweeverschillende luchttemperaturen.

MATERIAAL ENMETHODEN

Deproefwerd uitgevoerd intweegeconditioneerde kassen.De stralingwasvariabel
envolgdehetnormale dagritme.Alsgroeimediumwerd humeuze zandgrond gebruikt
waaraaneenbasisbemesting was toegevoegd van 3,4 gpatentkali en 2,9g
Thomasslakkenmeel perkg grond.Namengenwerd degrond gelijkmatig verdeeld over
160plastic 6-literpotten;dezepottenwerdenop een gewichtvan 7,5 kggebracht.
Vervolgenswerden ervier stikstoftrappenaangelegd van0,500,1000en 2000mgN
perpot (respectievelijk 0,0,5, 1en2N).Deze stikstofwerd toegediend inde
vormvankalkammonsalpeter.Gelijktijdig werdenperpotvijf ingehulde zadenvan
andijvie,rasNummerVijf,ingezaaid.Gedurende driewekenwerdenallepottenin
eenkascompartiment geplaatst bij een luchttemperatuur van 21 °Cmet een relatieve
luchtvochtigheid van 70%.Dezehoge constante temperatuurwasnoodzakelijk ter
verkleining vandekans op "schieten"van andijvie.Nadezeperiodewerdhet
aantalplantenperpot teruggebracht totéén.Devierverwijderde,jonge plantjes
waren zokleindathetverliesaan stikstof hierdoor alsnulgerekend werd.
Vervolgenswerdendepottenverdeeld over tweekascompartimenten,per stikstoftrap
inéénbak gezet enkregendepottenvan onderafwater toegediend.Wekelijks
werdendebakkengedraaid.Deproefvingaanop5maart 1982.De luchttemperatuur
van compartiment Iwas 12°Cenvancompartiment II 18 °C.De relatieve
luchtvochtigheid was inbeide compartimenten80%.
Per compartimentwarenvierstikstofgiftenaanwezig enperstikstofgift 20potten.
Erwerdvierkeergeoogst;peroogstwarenperobject 5herhalingen aanwezigmet
eenstandaardafwijking vandegemiddelde drogestofopbrengst perplantvan 15-20%.
Peroogstwerd bepaald:
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-aantalbladerenperplant;
-versgewichtpergroepvan5bladeren (1t/m5,6t/m 10,enz.);
-drooggewichtperbladgroep;
-NO.-gehalteperbladgroep;
-N-totaal-gehalteperbladgroep.
Erisgeenapartestengelbepalinggedaan,omdathetbladbijhetandijvieras
NummerVijfvrijbreedisenvrijdirectonderaandestengelbegintwaardoorhet
scheidenvanbladenstengelbemoeilijktwordt.
Deoogstdatawarenvoor12°C:27april,14mei,25meien8juni
envoor18°C: 6april,27april,13meien25mei.

RESULTATEN
Aantalbladerenperplant
Hetaantalbladerenperplantperstikstoftrapverschildebijdelaatsteoogst
weinigtussen12en18°C.Hierbijisgeenrekeninggehoudenmethetfeitdatde
plantenvan12°Ctweewekenlangerkondendoorgroeientotaandelaatsteoogst,
omdatdegroeivandezeplanteninhetbeginzotraagverliepdatdeeersteoogst
werduitgesteld.Tabel1toont,datzowelbij12°Calsbij18°Chetaantal
bladerentoenamnaarmatedestikstofgifthogerwas.Bijvergelijkingvande
temperaturen 12en18°Cblijktdathetaantalbladerenperplantperstikstofgift
totenmetdeoogstdatum25meibij12°Clagerwasdanbij18°C,metandere
woordendeplantenvan18°Cwarentotdieoogstdatumverderinontwikkelingdan
dievan12°C.
Tabel1:Hetaantalbladerenperplant (gemiddeldevan5planten),opgekweektbij
12en18°Cenbijvierstikstofgiften,opverschillendeoogstdata.

N-gift
g/plant

6april

27april

13/14mei

12°C 18°C 12°C 18°C 12°C 18°C

25mei

8juni

12°C 18°C 12°C 18°C

0

--

19

30

42

48

73

75

95

112

0,5

--

25

41

56

68

120

93

155

146

1

--

31

48

77

77

139

122

174

170

2

—

31

55

81

94

145

141

200

188

Drogestofproduktie
Zowelbij12alsbij18°Cnamdedrogestofproduktiesterkertoe,naarmatede
N-gifthogerwas.Bijvergelijkingvandelaatsteoogstvan12en18°Cblijktdat
alleendetweehoogsteN-giftenbij12°Cmeerdrogestofhebbengeleverddandie
bij18°C(ziefig.1).

dsper plant

ds ptr piant
(g

4'

8/6 datum
112dagen na
kieming

6/4
49

27/4
70

13/5
84

Fig. 1:Hetverloop vandedrogestof perplant (bovengronds)bij 12°C (a)enbij
18 °C (b)envier stikstofgiften (0-2gNpot") .

Per temperatuurwaren ergroteverschillen indrogestofproduktie tezienals
gevolgvanhet effectvan stikstof opderelatieve groeisnelheid. Tabel 2toont,
dat derelatieve groeisnelheid,als InW2/W1waarbijWhet gewichtvandespruit
isop tijdstip t,over degeheleproefperiode toenamnaarmate de stikstofgift
hogerwas,zowelbij 12°Calsbij 18 °C.Bij 12°Cwas erweinigverschil tussen
INen 2N;bij 18 °Cwas erweinig verschil tussen0,5, 1en2N.De relatieve
groeisnelheden voordegehele groeiperiodewarenbij 12 °Clager danbij 18°Cbij
vergelijking van deverschillendeN-giften.Zowelbij 12°Calsbij 18 °Cwasde
relatieve groeisnelheid inhetbeginvandegroeiperiodehetgrootst.

25/5 datum
98 dagen na
kieming
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Tabel 2:Relatieve groeisnelheid per spruit (gg
stikstofgiften.

ON

0.5N

dag )bij 12en 18 °Cenvier

temp.

periode

IN

2N

12°C

27/4-14/5

0,0408

0,0616

0,0590

0,0626

12°C

14/5-25/5

0,0452

0,0208

0,0335

0,0492

12 °C

25/5-8/6

0,0210

0,0306

0,0391

0,0200

12°C

27/4-8/6

0,0354

0,0406

0,0457

0,0453

18°C

6/4-27/4

0,0656

0,0758

0,0803

0,0940

18°C

27/4-13/5

0,0268

0,0485

0,0479

0,0399

18 °C

13/5-25/5

0,0342

0,0365

0,0319

0,0313

18°C

6/4-25/5

0,0452

0,0573

0,0579

0,0610

Drogestofverdeling
Fig. 2toont,dathoeouderhetblad enhoger deN-giftwas,des tegroterhet
drogestofgewichtvanhetbladwas.Dit gold zowelvoor 12°alsvoor 18°C.Een
uitzondering hieropvormden devijf oudstebladeren (nr.1t/m 5). Dezebladeren
waren zeerklein enstiervenook snelaf.Vooralbijde tweehoogsteN-giftenwas
het drogestofgewicht vanhetblad vanplantenopgekweekt bij 12 °Choog in
vergelijking met plantenvan 18 °C.Evenalsbijde relatieve groeisnelheden waser
weinigverschil indrogestof per 5bladeren tussen INen2Nbij 12°Cen tussen
0,5, 1en2Nbij 18°C.
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Fig. 2aenb:

Hetdrogestofgewichtper 5bladerenbij twee temperaturen envier
stikstofgiften,op dedatumvandelaatsteoogst.

Nitraatgehalte en-hoeveelheid inhetblad
Hetnitraatgehaltevanhetbladwerd bepaald perbladgroep vandevier
stikstofgiftenbijde laatste oogst,zowelbij 12 °Calsbij 18°C.Daarnaast werd
hetnitraatgehaltebepaald vandebladgroepenvandehoogsteN-gift bijde
voorafgaande oogsten.
Fig. 3toont denitraatgehalten perbladgroep bijde laastste oogstvan 12en18
°C.Bij eenstikstofgift van 2gNperplantblekenvooral deoudstebladeren (t/m
nr. 10)hethoogstenitraatgehalte tehebben;inderestvandekropwashet
nitraatgehalte bij 12 °Cvrij constant,bij 18 °Cveelminder.Verder bleekbij
eenopkweektemperatuur van 18 °Chetnitraatgehalte bijde tweehoogste
stikstofgiftenaanmerkelijk hoger teliggendanbijplanten opgekweekt bij 12°C,.
Bij 12 °Cschommelde hetnitraatgehalte vanaf het 10deblad tussende0en 1mg
g ds,ongeacht destikstofgift.Daarentegenwas erbij 18 °Cduidelijk verschil
innitraatgehalten tezientussendeverschillende stikstofgiften.Vanafhet 10de
bladwashetnitraatgehalte bij 2Nongeveer 5mg g ds;bij INongeveer 1,5mg
g dsenbij0,5N ongeveer 0,5 mg g ds.
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Fig.3:Hetnitraatgehalteper5bladerenbijtwee temperaturenenvier
stikstofgiften,opdedatumvandelaatsteoogst.

Bijdelaatste oogstwasdehoeveelheid nitraatperplanthethoogstnaarmatede
stikstofgifthogerwas(tabel 3 ) .Ditbleekooktegeldenvoordehoeveelheid
nitraatperkgversmateriaal.Eenuitzondering hierop vormdendeobjecten0,5en
INbij12°C.Bijeenstikstofgiftvan2gNperplantwasdehoeveelheid nitraat
perkgversmateriaalbijdelaatste oogstbij12°Cenbij18°Crespectievelijk
75en480mg.
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Tabel3:Dehoeveelheid nitraat (mg)perplant enperkgversmateriaalbijde
laatste oogstbij twee temperaturen envier stikstofgiften.

N-gift

mgNO /plant

g/plant

12°C

mgNO„/kgvers

18°C

12 °C

18°C

0

1

1

5

10

0,5

10

7

45

24

1

7

54

19

141

2

34

212

75

480

Tabel4toontdeverandering innitraatgehaltevanversmateriaalbijdehoogste
stikstofgift gedurende degroeiperiode.Hetnitraatgehalte namafnaarmatede
planten ouderwerden,zowelbij 12°alsbij 18°C.Eenuitzondering hierop vormden
plantenvande laatste oogstbij 18 °C.Hetverschil innitraatgehalte tussen 12
en 18°Cwasbijdelaatsteoogsthetgrootst.

Tabel 4:Dehoeveelheid nitraat (mg)perkgversmateriaalbijeen stikstofgift
van 2gNperplantbij twee temperaturen opverschillende oogstdata.

datum

mg N0_/kgvers

materiaal

12°C

18°C

——

1290

1262

830

13mei

652

322

25mei

393

480

6 april
27april

8 juni

75

—

Fig.4geeftweer,datbijdelaatste oogst denitraatopname enhet nitraatgehalte
perplant toenamennaarmate destikstofgift hogerwas,zowelbij 12alsbij 18°C.
De toenamewasbijde tweehoogste stikstofgiftenbij 18°Caanzienlijk groterdan
bij 12°C.
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Fig. 4:DeNO-hoeveelheid enhetNO-gehaltevandeplant bij twee temperaturen
envier stikstofgiften tijdens delaatsteoogst.

N-totaal-gehalteenhoeveelheid indeplant (bovengronds)
Het totaleN-gehalte (mgg ds)bijde laatste oogstbij 12en 18°Cnam toe
naarmate destikstofgift hogerwas (tabel 5 ) . Eenuitzondering vormde 0,5N bij 12
°C.HetN-gehalte lagbij 18°Choger danbij 12°Cvoor allevierde
stikstofgiften.

Tabel 5:HetN-totaal-gehalte (mgg ds)en-hoeveelheid (mg)perplantbijde
laatste oogstbij 12 °Cen 18 C C envier stikstofgiften.

N-gift

N-gehalte

g/plant

12°C

N-hoeveelheid

18°C

12°C

18°C

0

9,5

11,4

79,8

112,7

0,5

16,2

15,7

358,1

424,4

1

14,3

17,7

546,5

643,1

2

14,9

19,0

701,3

775,9

Bijde laatste oogstwas deopgenomenhoeveelheid Ngroternaarmate de
stikstofgift hogerwas.Hierbijwasbij 18 °Cdeopname groter danbij 12°C
(tabel5 ) .Verderbleek,dat zowelbij 12°alsbij 18°Cdehoeveelheid opgenomen
stikstof aanmerkelijk lagerwasdandegegevenhoeveelheid stikstof.Het
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N-rendement,berekend als (N-opname object)-(N-opnameO-object)x 100%,bleekbij
N-gift object
18°Cietshoger tezijn danbij 12 °C (fig.5 ) .HetN-rendement bijdehoogste
stikstofgift wasvoorbeide temperaturenbetrekkelijk laag.Dit zouveroorzaakt
kunnen zijndoor een tehogebemestingwaardoor gedurende deproefperiode degroei
vandeplanten geremd kan zijn.Dekieming vande zadenverliep bijdehoogste
stikstofgift inderdaad iets trager invergelijking met deandere
bemestingsniveaus.
N-recovery
(V.
x—«:12°C
100
o—»:18°C

75
50
25

0

0,5

1
2
N-gift(g.plonH)
Fig. 5:HetN-rendement (%) bij 12°Cen 18 °CenvierN-giftenbijde laatste
oogst.

DISCUSSIEENCONCLUSIES

Hoeweldeplantenbij 12°Cinhetbegin eengroeivertraging vertoondenwaardoor
deoogstdataveertien dagenverschovenwerden,waren dedrogestofopbrengsten bij
12°Cbijdeeindoogst ongeveer gelijk aandiebij 18 °C.Zowelbij 12°alsbij
18°Cnamdedrogestofproduktie toenaarmate de stikstofgift hogerwas.De
relatieve groeisnelheid overdegehelegroeiperiodewasbij 18°Chogerdanbij 12
°Cbijeenzelfde stikstofgift.Ookgoldvoorbeide temperaturen datdeze relatieve
groeisnelheid toenambij toenemende stikstofgift.
Uit dedrogestofverdeling isgebleken,dathoeouderhetbladwas enhoehoger de
stikstofgift des tegroter hetdrogestofgewichtvanhetbladwas.Eenuitzondering
hieropvormden ongeveer devijf oudstebladeren.Dezewarennamelijk relatief
klein enstierven ook snelaf.Hetverschil indrogestof pervijf bladerenwas
klein tussendestikstofgiften INen 2Nbijbeide temperaturen.
Bijdeeindoogst bleekhetnitraatgehalte pervijfbladerenvooralbijdeoudste
bladerenhoog tezijn.Dit is inovereenstemming metwaarnemingenvanBreimer
(1982).Hijnamwaar,datouderedelenvandeplantvaak rijker aannitraat zijn
dandejongere delen.Bijeenopkweektemperatuur van 18 °Cwashet nitraatgehalte
vanhetblad hoger naarmate destikstofgift hogerwas.Bij 12°Cechterwashet
verschil innitraatgehalte vanhetblad tussende stikstofgiften aanzienlijk
kleiner.
VolgensBreimer (1982)heeftdetemperatuur zowel invloed opdenitraatopname in
hetgewas alsopdenitraatreductie.Bijeenverhoging vande temperatuur neemt
zoweldenitraatreductie alsdenitraatopname toe.Aanvankelijkneemt deopname
sterker toedandereductie,echterna eenbepaalde temperatuur ishet juist
andersom.Daarnaast bevordert eenhoge temperatuur hetvrijkomenvanminerale
stikstof uit deorganische stof endeomzettingvanammonium innitraat inde
grond,waardoor hetnitraataanbod wordtverhoogd.
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Indejsraktijkvindtmennitraatgehalten inandijvievangemiddeld 2000tot 2500
mgNO perkgversprodukt (Bommeljé, 1982). Indeproefbleekbijde eindoogst
hethoogstenitraatgehalte 480mg perkgversprodukt tezijnenwelbijeen
stikstofgift van 2gpot bij 18 °C.Dehoeveelheid nitraat perkgversprodukt
bijeen stikstofgift van 2gperplant daalde tijdensdegroeiperiode,zowelvoor
12°Calsvoor 18°C.Voor 12°Cwasditeendalingvan 1282naar 75mgNO perkg
versprodukt envoor 18 °Cvan 1290naar 480mgNO.kgversprodukt.Volgens
Aubert (1982)bevattenjongeplantenmeer nitraat danoude,afgerijpte planten.
UithetN-rendement bleek,dat destikstof indegrond bijdeeindoogst bijgeen
vanbeide temperaturenvolledig benutwas.Deoorzaakvandegevonden lage
nitraathoeveelheden perkgversmateriaal indezeproef isniet duidelijk.Een
mogelijke verklaring zoukunnen zijndat erveel stikstofwerd opgenomen doorde
wortels.Bijdeeindoogst varieerden dewortelgewichten gemiddeld van8g
drogestof bijON tot 23gdrogestof perplantbij 2Nvoor 12 °Cenvan 4g
drogestof bijONtot 12gdrogestof perplantbij 2Nvoor 18°C.Het percentage
N-totaal indewortelswasgemiddeld 1%bij 12°Cen2%bij 18°C,dusde totale
hoeveelheid N indewortelsvarieerdevan ongeveer 65-250mgperplantvoor 0N-2N
bijdeeindoogst.DezeN-hoeveelheden indewortels zijnechter gering in
vergelijking methet groteverschil tussenN-gift enN-opnamebovengronds.
Welvangrote invloed kandefactor licht zijngeweest.De reductievannitraat is
onderandere afhankelijkvande lichtintensiteit endeduurvandelichtperiode.
Onderomstandigheden vanweinig licht (najaar,winter)isdaardoor overhet
algemeenhetnitraatgehalte hoger danbijveel licht (voorjaar,zomer).Deproef
isgestart infebruari en liepdoor totbeginjuni. Indezeperiodenam de
hoeveelheid endeduurvande straling toe,waardoor dereductievannitraat
snellerverliepmet alsgevolg een lagernitraatgehalte indeplanten.Ombeter te
kunnenaansluiten opgevondennitraatgehalten uitdepraktijk,zoudeproef onder
lichtarmere omstandigheden herhaald moetenworden.
Eengunstige ontwikkeling indenitraatproblematiek isdat steedsmeer tuinders
overstappen op substraatteelt.Ditbetekent,dat deplanten continuvoorzien
wordenvaneen zooptimaalmogelijkebemesting.
Enkelewekenvoordeoogstdatum kande stikstofbemestingwordenweggelaten.
Hierdoor kandeplant geen stikstofmeer opnemenmet alsgevolg datde reeds
opgenomen stikstof indeplantwordtverwerktwaardoorhetnitraatgehalte inde
plant laagwordt.Bijhet telenvanplanten opgrond gaatmenuitvan een stikstof
(over)bemesting die eenoptimale gewasgroei geeftmet alsgevolgvaak eenhoog
nitraatgehalte indeplant,omdat deplant totaandeoogst geengebrekaan
stikstofheeft.

SAMENVATTING

Bij eenverlenging vandegroeiperiodemet ongeveer 14dagenkanandijviebij 12
°Ceenzelfde drogestofproduktiebereiken alsbij 18 °C.Voorbeide temperaturen
geldt,datdedrogestofproduktie toenammet toenemende stikstofgiften,evenalsde
relatievegroeisnelheden.Hoehogerdestikstofgift enhoe ouderhetblad,deste
hogerhetdrogestofgewichtvanhetblad was.Eenuitzondering hierop vormden
ongeveer devijf oudstebladeren;deze zijnnamelijkklein ensterven snelaf.
Zowelbij 12°Calsbij 18°Cwas erweinigverschil inmgdrogestof perblad
tusseneen stikstofgift van 1en2gperplant.Hetnitraatgehalte perbladwas
bijdeoudstebladerenhethoogst.Daarnaastwasbij 18°Chetverschil in
nitraatgehalte vanhetblad aanzienlijk groter tussendeverschillende
stikstofgiften danbij 12 °C.Gedurende degroeiperiode inhetvoorjaar neemtde
hoeveelheid nitraat perkgversprodukt afalsgevolgvan toename inde
hoeveelheid straling enduurvandestralingsperiode.Hetprobleemvan
nitraataccumulatie inbladgroenten ontstaat indepraktijkdanookonder
lichtarmere omstandigheden dan indezeproefhetgevalwas.
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