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Samenvatting enconclusies
Omdedoor deoverheid geformuleerde beleidsdoelstellingent.a.v. deverminderingvan
verliezenvanstikstof naar het milieute realiserenzijnaanpassingen inhetgebruikvan
stikstof inde landbouw nodig.DeCommissie Stikstof heeft voorgesteld hiervoor gebruikte
makenvangrenswaarden voordehoeveelheid minerale stikstof (N-min) die inhet najaar in
de bodemaanwezig magzijn.Voorgesteldwerd in 1995eengrenswaardevan70kgN-min
per hectarevoor debovenste metervandebodem inte voeren.DeCommissieverwachtte
dat bijdezewaarde degemiddelde concentratie vannitraat inhet bovenstegrondwater in
de zandgebieden dedrinkwaternorm van 11,2mgN03-N per liter nietzouoverschrijden.
Deaanbevelingen vandeCommissieStikstof waren onvoldoende onderbouwd omzonder
meer ingevoerdte kunnenworden.Daarom isdoor IB-DLOvoor akkerbouwgewassen en
vollegrondsgroenten een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden vanhet gebruikvan
de in het najaar inde bodemaanwezige hoeveelheid N-minalsbeleidsinstrument. Dit
onderzoek heeft zichmet namegericht opdedoelmatigheid encontroleerbaarheid vaneen
grenswaarde enopdegevolgenvanhet invoerenvaneengrenswaardevoor destikstofbemesting.Eensoortgelijk onderzoek voor grasland isuitgevoerd doorCABO-DLO.
Bevestigd isdat met name nadeteelt vanaardappelen,maïseneenaantalvollegrondsgroentenfrequent ongewenst grote hoeveelheden N-minindebodemgevondenworden.
Tevensisgebleken dat, integenstelling tot deverwachting opbasisvanproefresultaten, ook
nadeteeltvangranenensuikerbieten grote hoeveelheden N-minindebodemgevonden
kunnenworden.
Naasteengemiddeldte hoog niveau is vooraldegrote spreiding inaanwezige hoeveelheid
N-minna bemestingvolgensadvieseengroot probleem.Eenbelangrijke oorzaak hiervoor
zijn degrote perceelsverschillen instikstofmineralisatie.Dezegrote spreiding maakt het
onmogelijk eenadviesopte stellenwaarbijenerzijdsdekansopoverschrijdingvaneen
grenswaarde klein isenanderzijdsookdekansopeenonnodigeopbrengstderving door
onderbemesting kleinis.
Uit modelberekeningen isgebleken dat eengrotere ruimtelijke variabiliteit binneneen
perceel,zoalsdie inde praktijkte verwachten is,eenvergrotingvande hoeveelheidN-min
nadeoogstvaneenoptimaal bemestgewastot gevolg heeft. Bovendien bleek deruimtelijkeverdelingvan N-minnietstatistisch'normaal'maar enigzins'scheef te zijn, waardoor
meer monstersgestoken moetenworden omeenbetrouwbare gemiddeldewaarde vastte
kunnenstellen.
Hetverloopvande hoeveelheid N-mingedurende het najaar (inde periodevandeoogsttot
de monsterdatum innovember) bleekvooralsnognietvoorspelbaarte zijn.Juistopkorte
termijn kunnenvrijgroteschommelingen indeaanwezige hoeveelheid N-mingevonden
worden.
De relatietussende in november aanwezige hoeveelheid N-minindebodemendeuitspoelingvannitraat-N indewinter bleekvoor hooggelegenzandgronden niet eenduidig
vastgesteldte kunnenworden.Ookderelatietussengrondwatertrap enreductiefactor voor
uitspoeling (fractie vande inhet najaar aanwezige N-mindie indewinter uitspoeltt.o.v. de
fractie die uitspoelt opeen hooggelegen grond) bij lager gelegen zandgronden lijkt niet
eenduidigte zijn.Overeen relatie tussenin november indebodemaanwezige N-minen
belastingvanoppervlaktewater, vooral belangrijk bij klei- enveengronden, isnietsbekend.
Hierdoor isdedoelmatigheid vaneengrenswaarde voor de hoeveelheid N-minnietvastte
stellen.

Door de grote ruimtelijke variatie iseen intensieve endaardoor dure bemonstering nodig.
Deze grote variatie heeft ook alsgevolg dat er eenaanzienlijke kans blijft bestaan dat de
gemeten hoeveelheid N-minduidelijk afwijkt vandewerkelijk aanwezige hoeveelheid.
Hierdoor bestaat de kansdat eenwerkelijke overschrijdingvande norm niet gemeten
wordt, ènde kansdat ten onrechte eenoverschrijding vastgesteld wordt. Omvooral deze
laatste kans kleinte houden, ishet tolereren van eengemeten overschrijding in de orde van
ten minste 20%,enwaarschijnlijk meer, noodzakelijk.
Deonbekende doelmatigheid,deonvoorspelbaarheid,de hogebemonsteringskostenende
blijvende onzekerheidsmarge bijdebepaling makende'grenswaarde' tot eenhoogst
onzeker beleidsinstrument.

Summary
One possible way to protect ground- and surface waters from excessive nitrogen pollution
from agriculture could bethe establishment of amaximum value for the amount of minerai
nitrogen (N-min) permitted in autumn inthe soil.
Thefeasibility of this limit asan instrument of policy wasstudied for several fieldcrops.
Features of this study were how effective this limit could beand how easy it might be to
achieve;the effect of establishing alimit onthe nitrogen fertilizer applications was also
studied.
After the harvest of potatoes, maize and somevegetable crops, unwanted large amounts of
N-minare frequently found inthe soil. But,after the harvest of cerealsand sugar beet, also
large amounts of N-minaresometimes found. Not onlythese large amounts, but also the
large variation in the amount of N-minfound after optimal fertilization isaproblem.This
makes it practically impossible to predict the amount of N-minafter harvest in the soil from
the level of fertilization.
Also,the change in the amount of N-min inthe soilwith time during autumn appeared to
be difficult to predict. Inthe short term large changes in the amount of N-mincan befound.
The relationship between the amount of N-min in autumn inthe soil andthe amount of
nitrate leaching during the following winter appearedto be rather ambiguous, for both
upland and lowland sandy soils.The relationship between the amount of N-min in autumn in
the soil and the amount of nitrate leaching to surface waters istotally unclear.This makes it
impossible to assessthe effectiveness of alimit for the amount of N-minto protect water
quality.
The large spatial variation in N-min inthe soil requires intensive, andtherefore expensive,
sampling. Eventhen,the chancesof estimating preciselythe amount of N-minpresent
remain poor.
Theunknown effectiveness,the unpredictability,theexpensive sampling,andthe residual
uncertainty makethe 'maximumvaluefor N-min'anextremely doubtful instrument of
policy.

1.

Inleiding

Het overschotvanstikstof indeNederlandse landbouw,veroorzaakt door hetverbruikvan
kunstmest engeïmporteerde krachtvoergrondstoffen, gaat gepaard metgroteverliezen naar
het grond-enoppervlaktewater ende lucht.Dezeverliezenvormeneenernstige belasting
vande natuur en hetmilieu.
Naaraanleiding hiervanzijn indeafgelopenjarendoor deoverheid beleidsdoelstellingen
geformuleerd ten aanzienvanbeperkingvanemissiesvanstikstof uitde landbouw. Zoisin
het Nationaal Milieubeleidsplan (VROM, 1989)gestelddat inhetjaar 2000 maximaal 50mg
nitraat per liter aanwezig magzijn ingrondwater dat gebruikt kanworden voor drinkwaterwinning,c.q.inhet grondwater twee meter benedendegrondwaterspiegel. Bijeengemiddeld neerslagoverschot in Nederlandvan 300mmperjaar betekent dit een maximale
uitspoeling van34 kgN/(ha.jaar).
Voor het bereikenvandeze doelstellingen iseenaanpassingvanhetgebruik vanstikstof in
de landbouw nodig.Aanbevelingen voordezeaanpassingwordengedaan inhet adviesvan
de'CommissieStikstof, uitgebracht aande MinistersvanLandbouw, Natuurbeheer en
Visserij(LNV),Volkshuisvesting,Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM)enVerkeer en
Waterstaat (V&W) (Goossensen&Meeuwissen,1990).
Tenaanzienvanhet beperkenvande nitraatbelasting vanhet grond-en oppervlaktewater
zijn deadviezenvandeCommissieStikstoferopgerichtde hoeveelheid mineralestikstofdie
inhet najaar indebodemaanwezig isbinnen bepaalde grenzente houden.Dezestikstofis
de belangrijkste bronvoorde hoofdzakelijk inhetwinterhalfjaar optredende nitraatuitspoeling.Erwordtvoorgesteldvanaf 1995alsgrenswaarde indebovenstemetervande
bodemeen hoeveelheidvan70kgmineralestikstof per haaante houden.Hierbijzounaar
verwachting bijeen neerslagoverschot van300mmperjaar indezandgebiedeneen
nitraatconcentratie inhetgrondwater vangemiddeld 50mgnitraat per liter bereiktworden.
Teneinde de beleidsdoelstelling voor hetgrondwater op80tot 90%vandecultuurgrond in
dezandgebieden te bereiken,wordt geadviseerdvanaf hetjaar 2000degrenswaarde te
verlagen;alsindicatieve grenswaarde wordt45 kgminerale stikstof per havoorgesteld.
Meting vande hoeveelheid minerale stikstof (N-min) indebodem inhet najaar zaldan
mogelijk alsinstrument gebruiktwordenter controle van het bemestingsbeleidvande boer.
Eventuele sanctiesof premieszullenopdehoogtevandegrenswaarden ende uitslagvande
meting gebaseerd moetenworden.Dit isalleenverantwoord alsdegrenswaarden goed
onderbouwd zijnenalsde metingvandehoeveelheid N-minindebodembetrouwbaaris.
Omdat deCommissieStikstof haarwerkzaamheden opkortetermijn diende afte ronden,
zijndeaanbevolengrenswaarden gebaseerdop betrekkelijk weinig proefresultaten enals
zodanignogonvoldoende onderbouwd. Meer duidelijkheid ismet namegewenstwat
betreft derelatietussenbemestingenhoeveelheid N-mininde bodeminhet najaar,de
relatietussendehoeveelheid N-minindebodeminhet najaar ende n'rtraatu'rtspoelinginde
winterperiode, endeeisenwaaraan monsternameenanalysemoetenvoldoenomeen
voldoende nauwkeurigheid tewaarborgen.
Naar aanleiding hiervan isdoor IB-DLOenCABO-DLO,die in november 1993werden
samengevoegdtot hetAB-DLO,eenonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden vanhet
gebruikvande inhet najaar inde bodemaanwezige hoeveelheid N-minalsbeleidsinstrument. Beide instellingen beschikkenover eengrote hoeveelheid gegevensop het gebiedvan
de mineralestikstof inde bodemen hebbenervaring met bemonstering en bewaringen
analysevan monsters.Door literatuuronderzoek,verdere verwerking van proefgegevensen
enige modelberekeningen isgetrachtte komentot eengoede onderbouwing vaneventueel
te stellen normenvoor de maximaaltoelaatbare hoeveelheid N-mininhet najaar inde

bodem. Deindit onderzoek gebruikte gegevenszijnvoornamelijk gedurende de laatste 10
jaarverzameld.

1.1
A.
B.

Vraagstelling

Ishet mogelijk een normopte stellenvoor dehoeveelheid N-mindie inhet najaar in
de bodemaanwezig magzijndie doelmatig is ten aanzienvande grondwaterkwaliteit
en diecontroleerbaaris?
Wat zijn de gevolgenvandeinvoering vandeze normvoor de stikstofbemesting?

Deelvragen:
1.

Isde relatie 'N-min najaar - uitspoeling'(voor hooggelegen zandgronden) zo duidelijk
dat gegeveneen maximaaltoelaatbaar geachte uitspoeling,eenduidelijke normvoor
'N-min najaar1gesteld kanworden?
2a. Isde relatie 'bemesting- N-minnajaar' zoduidelijk dat voorspeldkanworden bijwelke
bemesting redelijkerwijs aaneengestelde normvoor 'N-min najaar' voldaan kan
worden?
2b. Wat zijnde gevolgenvaneengestelde normvoor 'N-min najaar"voordeadvisering
t.a.v. de stikstofbemesting?
3. Aanwelke eisenmoeten monsterneming, monsterbewaring, monsterbehandeling en
analysevoldoenomeenvoldoende nauwkeurigheid vandebepalingvan'N-min najaar'
te waarborgen?
Hoewel de problematiek bijenerzijdsakkerbouwgewassen envollegrondsgroenten enanderzijdsgraslandgelijksoortig is,isereenaantalduidelijkeverschillen,die het wenselijk maken
detwee gebieden afzonderlijk te behandelen.Genoemd kunnenworden de kortere
groeiperiode en het achterblijvenvansomsgrote hoeveelhedengewasresten bij akkerbouwgewassenenvollegrondsgroenten,endegrote heterogeniteit ingraslanddieveroorzaakt
wordt door deconcentratie vanminerale stikstof inurineplekken.

2.

Nadere onderbouwing van grenswaarden
voor de hoeveelheid minerale bodemstikstof in het najaar

2.1

Derelatietussenstikstofbemestingsniveau,
gewas,grondsoort enweersomstandigheden en
de hoeveelheid minerale stikstof in de bodem
na deoogst

2.1.1

Inleiding

Bij de teelt van akkerbouwgewassen en vollegrondsgroenten wordt stikstof aangevoerd via
kunstmest en organische mest atmosferische depositie en eventueel binding door leguminosen. Stikstof wordt afgevoerd met de geoogste produkten en kan daarnaast verdwijnen
u'rthet systeem door verliezen naar grond- en oppervlaktewater en lucht. De bij de teelt van
gewassen belangrijkste stikstofstromen zijn opgenomen in het schema van Figuur 2.1.1.
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Schematischoverzichtvanrelevantestikstofstromen bijdeteeltvan
akkerbouwgewassenenvollegrondsgroenten

Centraal in het schema staat de 'anorganische bodemstikstof, ofwel 'N-min'. de vorm van
stikstof die door planten opgenomen kan worden, maar tevens de vorm die door verschillende processen verloren kan gaan. Deze stikstoffractie bestaat hoofdzakelijk uit nitraat; alleen
wanneer recent ammonium- of ureumhoudende meststoffen zijn toegediend en onder
anaërobe condities of bij zeer lage pH kan een aanzienlijk deel uit ammonium bestaan. De
aanwezige hoeveelheid N-min wordt beïnvloed door een groot aantal factoren. Uiteraard
zijn er de directe effecten van bemesting en van opname door het gewas, maar daarnaast
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spelen immobilisatie door bodemorganismen en mineralisatie een belangrijke rol envia deze
factoren zijn ook weer en bodemtype vaninvloed.

2.1.2

Akkerbouwgewassen inproeven

Degegevens voor granen,suikerbieten enaardappelen zijn overgenomen uit Neeteson &
Wadman (1991).Degegevensvoor fabrieksaardappelen zijn nader bewerkt om de variatie
die in de resultaten bestaat te kunnen analyseren.Degegevensvoor maïszijn ontleend aan
Schröder &ten Holte (1992en 1993).
GRANEN(wintertarwe en zomergerst)
Naeen adviesbemesting (stikstofgift overeenkomstig het bemestingsadvies) van ongeveer
200 kg Nper ha blijft bij wintertarwe na de oogst circa 20kg N-minper ha in de bodemlaag
van 0tot 90cmachter (Prinset al.,1988).Nazomergerst, met eenadviesbemesting van
ongeveer 80 kg Nper ha, isdit circa 25 kg (gegevens Lovinkhoeve, Marknesse). Bijtoepassing van het huidige bemestingsadvies isde hoeveelheid residuaire minerale stikstof dus
gering.
SUIKERBIETEN

Bij een adviesbemesting van circa 150kg Nper ha blijft na deteelt van suikerbieten ruim 20
kg N-minachter in de bodemlaag van0tot 60cm:in27 proeven gemiddeld 23kg N-min per
ha met een standaardafwijking van 13kg per ha (Neeteson & Ehlert, 1989).Instikstofbemestingsproeven op de proefboerderijen 'De Eest'(Nagele) in 1983en 'De Bouwing' (Randwijk)
in 1988werd bij adviesbemesting na de oogst in de bodemlaag van 0tot 100cmeenhoeveelheid N-minvan repectievelijk 30en 16kg per hagevonden.
Hogerewaarden kunnen echter voorkomen:Corré (1994)vond 40tot 75 kg N-min per ha in
de laagvan0tot 100cmna deteertvansuikerbieten bij adviesbemesting.Op onbemeste
veldjes werd nog 40 kg N-minper hagevonden.
Deze getallen gelden voor Nederland.InZwedenwerd een hoeveelheid residuaire minerale
stikstof in de bodemlaag van0tot 90cmvan ongeveer 25 kg Nper ha gevonden (Linden,
1987).
Bijtoepassing van het huidige bemestingsadvies zal de hoeveelheid residuaire minerale
stikstof in de meeste gevallen onder dewaarde van 70kg per ha blijven.
AARDAPPELEN
Fabrieksaardappelen

Bij fabrieksaardappelen bestaat eenduidelijk verbandtussende stikstofbemesting en de
hoeveelheid N-mindie na deoogst in de bodem achterblijft Ditverband is,gemiddeld voor
17proeven,weergegeven in Figuur 2.1.2.Gemiddeld bleek er meer dan70kg N-minper ha
in de bodem achterte blijven bij eengift van meerdan 110kg Nper ha.Devariatie in de
gemeten waarden was echter groot; destandaardafwijking, eveneensweergegeven in Figuur
2.1.2, bedroeg gemiddeld circa 50%.Dit betekent enerzijds dat zelfszonder bemesting de
kansdat meer dan 70 kg N-min per haachterbleef nog ongeveer 20%was.Anderzijds was
bij een stikstofgift van 275 kg Nper ha de kansdat dewaarde van 70 kg niet werd overschreden eveneens 20%.Verlaging vande bemestingtot 110kg Nper haveroorzaakte in
deze proeven een gemiddelde opbrengstderving van 6%.Zonder bemesting wasde
opbrengstderving circa25%.
Voor alle afzonderlijke proeven isde adviesgift en de daarbij behorende hoeveelheid
residuaire minerale stikstof voor de objecten met alleen kunstmest of met organische mest
toegediend in het voorjaar en aangevuld met kunstmest berekend enweergegeven in Figuur
2.1.3.Toediening van organische mest in het najaar isvoor zandgronden inmiddels niet meer

relevant en blijft verder buitenbeschouwing.
Gemiddeldwasde hoeveelheid residuaire minerale stikstof 84kgper ha.Dit goldzowel bij
gebruik vanalleen kunstmest alsbijgebruikvanorganische mestinhetvoorjaar, aangevuld
met kunstmest. Destandaardafwijking bedroeg35 kg,dat is 40%vanhet gemiddelde.Bij
eendergelijke standaardafwijking enbijhetaccepterenvaneenoverschrijdingskansvan 5%
vaneennormvan70 kgNper ha,zoueen bemestingsadvies gericht moetenzijnopeen
gemiddelde hoeveelheid residuaire minerale stikstofvanongeveer 41kgperha.Dit isnog
minder dandehoeveelheiddiewerdgevondenzonderbemesting.
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Deinvloedvan dehoogtevan destikstofbemestingopdehoeveelheidresiduaire
mineralestikstof(N-min)indelaag0-100cm endespreidinghierinin17proeven met
fabrieksaardappelen.Alleproevenhadden12 objecten: 3niveausvan kunstmest(0,
180en300kgNperha),gecombineerdmet4variantenvan toedieningvan pluimveedrijfmest(geenmest,mestinhetnajaarzonderofmettoevoegingvan denitrificatieremmerDCO, mestinhetvoorjaar),lederpuntindefiguurgeefthetgemiddelde
weervan de17 proeven.(NaarWadman etal.,1993).

Consumptieaardappelen
Degegevensvoorconsumptieaardappelen zijnovergenomen uit Neeteson &Wadman (1991)
enuitVoset al.(1993).
Intwee proevenopzandgrond bleef gemiddeld ongeveer 75kgN-minachter inde laag0-90
cmnatoediening vandeadviesbemesting die 250kgNperhawas.Bijeenverlagingvande
adviesbemestingtot ongeveer 225kgNperhazaldehoeveelheid residuairemineralestikstof gemiddeld niet meerdan70kgperhabedragenendeopbrengstgemiddeldongeveer
1,5% lagerworden. Eengemiddelde hoeveelheid residuaireminerale stikstofvan45 kgper
ha kanbereiktwordendoordebemestingte verlagentot ongeveer 120kgNperha,
hetgeen gepaard zalgaan meteenopbrengstdervingvanongeveer 10%(Neeteson&
Wadman, 1991).
Dehoeveelheid residuaire mineralestikstof bedroeg indeze proevenal 30tot 40 kgperha
bij eenzeer lage stikstofbemesting (0tot 50kgperha).Deze proeven biedenechter niet
genoeg materiaal omopgrondvandevariatievastte kunnenstellen bijwelkbemestingsniveaueenvastgestelde normniet meerfrequent zalwordenoverschreden. Bijeen
spreidingvergelijkbaar metdiewelke bijfabrieksaardappelen isgevonden,waszonder
stikstofbemesting deoverschrijdingskansvaneennormvan70kg N-minper ha nogenkele
procenten.
Ditwordt ondersteund door de proevenvanRis(1969).Hierin bleekdat de achtergebleven
hoeveelheid N-mininde bodembijdeoogstdezelfdewasbijstikstofgiften van 140tot 180
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kg Nper ha enbijgeen bemesting.Zonderstikstofbemesting bedroegde achtergebleven
hoeveelheid N-mininde laag0-60cmmeestal25tot 50kgperha.Dekansopoverschrijding
vaneen normvan45 kgper ha inde laag0-100 cmzaldusgroot zijnendekansop
overschrijdingvaneennormvan70kgperhazalookzeker nogaanwezig zijn.
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Adviesbemestingenhoeveelheidresiduairemineralestikstof(N-min)indelaag0-100
cm in17proevenmetfabrieksaardappelen.(NaarWadman etal.,1993.)

Voor fabrieksaardappelen envoor consumptieaardappelen betekent bovenstaande dat het
niet mogelijk isopalle individuele percelente voldoenaaneennormvan70kgN-minper
ha.Geziendegrote spreidingindehoeveelheid residuairemineralestikstof bijde
stikstofadviesgift ishet noodzakelijk dat het bemestingsadvies beter afgestemdwordt op
kenmerkenvandeindividuele percelen.Alsdit niet mogelijk is,zaleenadviesdat wordt
opgesteldomte voldoen aaneennormvoor individuele percelen,moeten leidentot een
laaggemiddeld residuengepaardgaanmeteenaanzienlijkeopbrengstderving.
Maïs
OnderstaandegegevenszijnontleendaanSchröder &ten Holte (1992en 1993).
Ook bij maïskunnenbijdeadviesgift reedsongewenst hogehoeveelheden residuaire
mineralebodemstikstof gevondenworden (Figuur2.1.4;PAGV-proeven,uit Schröder &ten
Holte (1992) enFiguur2.1.5;CABO-proevenopproefboerderij Droevendaal,uit Schröder&
ten Holte(1993)).
Degemiddelde hoeveelheid residuaire minerale bodemstikstof bijdestikstofadviesgift,
overeenkomend metcirca200kgbeschikbare Nper ha,wasongeveer 120(PAGVzand).80
(PAGV klei)en 50kgper ha(Droevendaal) indeverschillende proeven.Dezegroteverschillen ingemiddelde waardenwerdenveroorzaakt doorverschillen inproefomstandigheden.
Met name inde PAGV-proeven opzandgrondwarenopveel proefvelden inhetverleden
grote hoeveelheden organische mesttoegediend.Dehierdoorveroorzaakte hogere stikstofmineralisatiezorgtvoor eenverhogingvanhetstikstofaanbodwaarmee inhetbemestingsadvies,dat isgebaseerd opde inhetvroegevoorjaar aanwezige hoeveelheid N-min,onvoldoende rekeningwordt gehouden.Ditwordt nogversterkt dooreen lokaal inzandgebieden
sterkverhoogde atmosferische depositievanstikstof (Schneider &Bresser, 1988).Ook het
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zeer hoge gemiddelde opbrengstniveau in de proeven op Droevendaal kan aan het relatief
lage niveau van de residuaire minerale stikstof in deze proeven hebben bijgedragen.
Dezelfde factoren veroorzaken ook de veel grotere spreiding die gevonden werd in de op
meerdere proefpercelen uitgevoerde PAGV-proeven.
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Figuur2.1.4.

Relatiestussendehoeveelheid beschikbarestikstof (kgN/ha,desomvanmineraleN
(0-60cm, voorjaar), kunstmest-NenNH4-Nuitdierlijke mest),derelatievemaïsopbrengstendehoeveelheidresiduairemineralestikstof nadeoogstvanmaïs.(Uit:
Schroder&ten Holte,1992).
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Derelatietussendehoeveelheid beschikbarestikstof (kgN/ha,desomvanmineraleN
(0-60cm, voorjaar), kunstmest-NenNH4-Nuitdierlijke mest)endehoeveelheid
residuaire mineralestikstof nadeoogstvanmaïs.(Uit Schroder &ten Holte,1993).
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Inde proevenop Droevendaalwerd eenduidelijk effect vandeproefjaren vastgesteld.Van
de gevondenvariantie inresiduaire minerale bodemstikstof konongeveer 60%verklaard
worden door het niveauvanstikstofbemesting,daarnaast nogongeveer 10%doorverschilin
regenvalgedurende het groeiseizoen enook nogongeveer 10%door de stikstofopname
door het gewas,dieweer wasgerelateerd met de (weersafhankelijke) gewasopbrengst.
Het invoerenvaneen normvoor de hoeveelheid residuaire mineralestikstof levertvoor maïs
grote problemen op. Eenhoeveelheid residuaire minerale stikstof van70kgper hawerd in
de PAGV-proeven opzandgrond gemiddeld al bereikt bijeen hoeveelheid beschikbare
stikstofvanongeveer 75 kgper ha(Figuur2.1.4).Ookzonder stikstofbemesting bleef ineen
aantal gevallen almeer dan70kgN-minper haachter.
Inde PAGV-proeven op kleigrond zoudehoeveelheid beschikbarestikstof gemiddeld
ongeveer 150kgNperhageweest mogen zijn (Figuur 2.1.4), maar overschrijding van70kg
N-minper ha bij eenlager stikstofaanbod isniet uittesluiten.
Inde proevenopDroevendaal leverdedeadviesgift gemiddeldgeente hoog residuop,bij
eenstikstofaanbod bovenongeveer 150kg perhabestondechter een reële kansopoverschrijdingvaneen normvan70 kgN-minper ha (Figuur2.1.5).
De inFiguur 2.1.4. en Figuur 2.1.5.weergegeven hoeveelheden hebbensteedsbetrekking op
de laagvan0-60cm.Omdat hetAdviesvandeCommissieStikstof uitgaat vande laagvan
0-100cmzijnde hiervoor relevante hoeveelheden hoger dandiegegeven zijn inde Figuren
2.1.4 en2.1.5. Bij metingen inzowelde laag0-60cmalsde laag0-100cmineenbemestingsproef met maïsbleek 70tot 90%vande inde laag0-100 aanwezige N-minzichinde laag060cmte bevinden (Schröderet al., 1992).Dit percentage hoeft niet hetzelfde te zijnvoorde
hier beschreven proeven,maar het geeft een indruk vandeordevangrootte vande
afwijking bij het hanteren vaneenanderebodemlaag.
Eennormvan45 kgN-minper ha inde laag0-100cmzou indePAGV-proeven opzandgrond gemiddeld zonder bemesting alworden overschreden,maarook inde andere proeven
lijkt de kansopoverschrijding bijeen beschikbare hoeveelheidstikstof vanongeveer 50kg
per haalreëel.
Eenbelangrijke oorzaakvanhetfrequent voorkomenvanzeergrote hoeveelheden residuaire minerale stikstof nadeoogstvanmaïsisdegrote naleveringvanstikstof uit inhet
verleden (overmatig) toegediende organische mest.Het nieuwe bemestingsadvies voormaïs
(Noij &Schröder, 1991) isniet langer gebaseerd opdeinhet vroegevoorjaar aanwezige
hoeveelheid N-min, maar opde injuni aanwezige hoeveelheid.Verwacht magworden dat
hierdoor dezeer hogewaardenvermeden kunnenworden endat dit adviesminder vaak tot
overschrijding vaneventuele normenzal leiden.Wanneer echter bijgeenbemesting alkans
bestaatopoverschrijdingvandenorm,zaldit uiteraard ook bij het nieuwe advieszoblijven.

2.1.3

Akkerbouwgewassen inde praktijk

Na hetverschijnenvanhet rapport vandeCommissieStikstof zijngegevensbeschikbaar
gekomenvanmetingenvanpraktijkpercelen.
DoorVoset al.(1993) isin 1992dehoeveelheid residuaire mineralestikstof op 16praktijkpercelenconsumptieaardappelen op kleigrondwekelijks bepaaldvanaf deoogsttot eind
november. Nadeoogst bedroegdeze 139kg Nper hainde laag0-90cm,meteenstandaardafwijking van31 kg.Debemestingvandeze percelen isnietbekend.
Door Schröder et al.(1993) zijn in 1990en 1991de nutriëntenstromen op perceelsniveau
onderzocht op38praktijkbedrijven. De bemestingweek gemiddeld maarweinig af van het
bemestingsadvies. Degevonden hoeveelheden residuaire mineralestikstofwarenvoorde
meeste gewassengemiddeld echter aanzienlijk groter dandiewelke bijoptimale bemesting
inde proeven gevondenwerden. Erwasgeen of nauwelijkseen relatie aanwezigtussende
stikstofbemesting of de hoeveelheidvoor hetgewasbeschikbarestikstof ende hoeveelheid
residuaire minerale stikstof. De beschikbare gegevenszijnsamengevat intabel 2.1.1.
Deaanvoer ende benutting vanstikstof kwamen inde praktijk gemiddeldvrijwel overeen
met devoor een optimale bemesting berekende theoretischewaarden.Dezewaarden zijn

13
berekend op basisvan de proefgegevens die ook in het voorgaande hoofdstuk van dit
rapport behandeld zijn.
Redenen voor dit verschil zijn moeilijk aan te geven. Het meest voor de hand ligt dat veel
proeven zijn uitgevoerd op percelen met een erg lage stikstofmineralisatie en dat bij deze
proeven ook geen organische mest isgebruikt. Opmerkelijk isoverigens ook dat de proeven
waarbij wel relatief veel N-min na de oogst werd gevonden (Neeteson &Wadman, 1990,
fabrieksaardappelen; Corré, 1994) gedeeltelijk werden uitgevoerd op praktijkpercelen.

Tabel 2.1.1.

Gerapporteerde hoeveelheden N-min(kg/ha)nadeoogst inde
bodeminproevenbijoptimalestikstofbemestingenindepraktijk.

Gewas

fabrieksaardappelen
consumptieaardappelen
suikerbieten
wintertarwe

Proeven

Praktijk

95'
75'

95J
145'
1304

30'
40-752
20'

65'
703

':Neeteson &Wadman(1990)
:Corré(1994)
J
:Schröderet al.(1993)
4
:Voset al.(1993)
2

Het geconstateerde verschiltussen proeven en praktijk betekent wel dat het veel gebruikte
onderscheid tussen 'probleemgewassen' (aardappelen en maïs) en 'niet-probleemgewassen'
(granen en suikerbieten) niet meer dan relatief isen dat binnen bedrijven dan ook niet de
mogelijkheid bestaat 'belastende teelten'te compenseren met 'weinig belastende teelten'.

2.1.4

Vollegrondsgroenten

Vollegrondsgroenten worden geteeld op typischetuinbouwgronden en in gewasrotaties op
bouwland.Veel tuinbouwgronden zijn in het verleden sterkverrijkt met organische mest of
zijn van nature rijk aan organische stof en hebben dan ook een hoge mineralisatie van
stikstof. Dit verschil in bodemgebruik komt tot uitdrukking in de proefresurtaten. De hoeveelheid residuaire minerale stikstof bij de oogst was bijvoorbeeld bij spinazie zonder
stikstofbemesting 35 kg en bij optimale bemesting 150 kg N per ha (Wehrmann & Scharpf,
1983) of zonder stikstofbemesting 100-170 kg en bij adviesbemesting 210-220 kg N per ha
(Van der Boon & Pieters, 1981). De hogere mineralisatie in tuinbouwgronden uit zich ook in
een over het algemeen hogere uitspoeling van nitraat naar het grondwater. Volgens
gegevens van Erlenbach (in Wehrmann & Scharpf, 1983) was de nitraatuitspoeling in een
drietal waterwingebieden in Duitsland gemiddeld 164 kg N per ha per jaar voor tuinbouwgronden tegenover 70 kg Nvoor bouwland.
Wat betreft de na de oogst aanwezige hoeveelheid N-min iser wel enig verband gevonden
met het bodemgebruik, maar het verschilwordt toch overschaduwd door de variatie die
wordt veroorzaakt door andere factoren. In onderzoek vanWehrmann & Scharpf (1983)
varieerde de hoeveelheid in februari aanwezige N-min op percelen met 1jaar groente na
graan van 64 tot 325 kg per ha (gem. 185, n = 38) en op groenteteeltpercelen van 33 tot 689
kg per ha (gem. 316, n = 33). De gevonden variatie lijkt in de eerste plaats veroorzaakt te
worden door verschillen in bemesting. Schrage & Scharpf (1987) vonden in november 1985
op 24 percelen een hoeveelheid N-minvan 70 tot 830 kg per ha (gem. 314),waarbij met
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lineaire regressie 65%vandevariantie doorverschil inbemestingverklaard konworden.In
november 1987werd op22 perceleneen hoeveelheidvan75tot 735 kgN-minperha
gevonden (gem.270),waarbij 35%vandevariantie doorverschilinbemestingverklaard kon
worden.
Naast het effect vanbemesting isereenduidelijk effect vanhetgewasopde hoeveelheid
residuaire minerale stikstof. Inditverband kandevolgende indelingvan groentegewassen
worden gehanteerd:
1. Gewassenwaarbij deeconomischoptimale stikstofgift duidelijk bovende stikstofopname
ligt, b.v. door een noodzakelijk hogeopnamesnelheidtot bijdeoogst (spinazie).Bijdeze
groep gewassenwordt vaakeengrote hoeveelheid residuaire mineralestikstofgevonden.
2. Gewassendieeenkleine hoeveelheid residuaire minerale stikstof achterlaten bij optimale
bemesting,maarwelveelstikstofrijke gewasrestenproduceren (b.v. kool).Doorsnelle
mineralisatie kandanenigetijd nadeoogsttocheengrote hoeveelheid residuaire
minerale stikstof gevondenworden.Overigens kunnen ookgewassenvandeeerste groep
veelgewasresten achterlaten,enzo dehoeveelheid residuaireminerale stikstof verder
verhogen.
3. Gewassendieeen kleine hoeveelheid residuaire minerale stikstof achterlaten bij optimale
bemesting enookgeensnelafbrekende stikstofrijke gewasresten hebben (b.v.peen,
witlof).
Voor eenaantal belangrijke gewassenvangroep 1(aardbei,andijvie, augurk,knolselderij,
kropsla, prei,schorseneer, spinazieen ijssla)bedraagt het gemiddelde gewogenbemestingsadviesmomenteel ongeveer 115kg Nper ha(nacorrectievoordebijde aanvangvande
teelt reedsinde bodemaanwezige N-min). Omaaneen normvoor N-minvan70kgNper
ha nadeoogstte kunnenvoldoenzoudit adviesvolgenseenruwe schattingvan
Meeuwissen &Goossensen(1991) moetendalentot ongeveer 60kg.Hierbij moetaangetekendwordendat het danomeengemiddelde gaat, datgespecificeerd moetworden naar
gewasennaar individuele percelenomdekansopgroteoverschrijdingenvande normklein
te makenenomdegevolgenvooropbrengst enkwaliteit pergewaste kunnenbeoordelen.
Bijdegewassenvangroep2(knolvenkel,doperwtënenalle koolsoorten behalve bloemkool
en broccolidietot groep 1behorenenboerenkool enchinese kooldie minder oogstresten
achterlaten) wordt naadviesbemesting bijdeoogstmeestaleen hoeveelheid residuaire
minerale stikstof van20tot 50kgper hagevonden,terwijl indeoogstresten meestaltussen
100en200 kg Nper haachterblijft (o.a.Westerdijk et al., 1993).Het mogelijke effectvan
dezeoogstresten ophetverloopvande hoeveelheid N-minnadeoogstwordtverder
besprokenonder hoofdstuk2.3.
Bijde gewassenvangroep3(peenenwitlof) zijngeengrote problementeverwachten bij
het invoerenvaneen normvoordehoeveelheid residuaire minerale stikstof. Bijadviesbemesting is,ook langeretijd nadeoogst,alleenoppercelenmeteengrote naleveringvan
stikstof uitoudereorganischestof eenongewenst hooggehalte aanN-minteverwachten.
InTabel2.1.2 zijnvoorverschillende groentegewassen eenaantal gegevensoverdehoeveelheid residuairemineralestikstof bijadviesbemestingsamengevat
UitTabel2.1.2 blijktdat bijadviesbemestingvaaknogergveelN-minaanwezig isnade
oogst endat dezeaanwezige hoeveelheidzeervariabel is.D'rtgeeft de noodzaak aanvan
een kritische beschouwingvandeadviezenvoorstikstofbemesting vandezegewassen.Een
vandeaandachtspunten hierbij zalmoeten zijndat bijdeadviseringalleen rekening wordt
gehouden met devoordegroeiperiode aanwezige hoeveelheid N-minen niet metdetijdens
degroeiperiodete verwachten mineralisatie.Ook kanhierbijduidelijkwordenwat de
gevolgenzijnvan hetstellenvaneen normvoor N-minnadeoogstvooropbrengsten
kwaliteit enhoevoorspelbaar deaanwezige hoeveelheid N-minnadeoogstis.
Inde praktijk wordenvaakwaarden gevondendie nogaanzienlijk hoger liggen(ziepag.
12),waarschijnlijk door overschrijdingvandeadviesgiften.Door middelvangerichte
voorlichting zal dezesituatie verbeterd moetenworden.Hierbij isookte denken aaneen
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vorm van controle, bijvoorbeeld door middel van de invoering van een mineralenboekhouding.

Tabel2.1.2.

Hoeveelheid residuaire mineralestikstof indebodem(kgN-minper ha)na
deoogstvanverschillendegroentegewassen zonderstikstofbemestingen
metadviesbemesting.

Gewas

Bodemlaag

ui
witte kool
ijsslavoorjaar
najaar

0-90
0-90
0-60
0-60
0-90
0-90
0-90
0-60
0-90
0-90
0-90
0-90
0-90
0-90
0-90

spinazie voorjaar
najaar
spruitkool
bloemkool
broccoli
kropsla
selderij
prei

Aantal
proeven

Geen
stikstof

Advies
stikstof

Bron*

5
7
10
6
2
6
4
1
3
4
2
3
4
4
4

50
20
25
42

75
50(65")
96
185
70-125
222
212
150"
20-40
58-210
56-81"
89-190
70-100
51-227
124-200

1
1
2
2
5
3
3
4
5
5
6
5
5
5
5

104
172
35

1: Neeteson&Wadman,1991
2:Slangenet al.. 1989
3:Vander Boon&Pieters. 1981
4:Wehrmann &Scharpf.1983
5:Lehr-undVersuchsanstaltfür Gartenbau Hannover-Ahlem, 1982,1983
6:Weier &Scharpf. 1988
bijeconomischoptimale gift

2.1.5

Effect van weersomstandigheden

Door weersinvloeden op mineralisatie, gewasopname en verliezen door nitraatuitspoeling en
denitrificatie zijn er, bij overigens gelijke omstandigheden, vanjaar tot jaar verschillen in de
hoeveelheid residuaire minerale stikstof bij de oogstte verwachten. Dergelijke verschillen
zijn onder andere waargenomen in het onderzoek van Schroder &ten Holte (1993). Deze
verschillen konden gedeeltelijk verklaard worden uit verschil in regenval gedurende het
groeiseizoen (zie ook Figuur 2.1.5).
Voor dit rapport iseen aantal modelberekeningen uitgevoerd met alsdoel een inschatting te
kunnen geven van de effecten vanjaarlijkse verschillen in weersomstandigheden op de
variatie in de hoeveelheid te verwachten residuaire minerale stikstof.
Omdat er geen modellen beschikbaar zijn met een goede relatie tussen weersomstandigheden en opname van stikstof door het gewas en stikstofvertiezen, zijn alleen berekeningen
van de mineralisatie uitgevoerd. Om de mineralisatie correct te kunnen berekenen iseen
goed inzicht nodig in het watergehalte en in de verticale waterverdeling in de grond.
Hiervoor zijn modelberekeningen uitgevoerd van de gewasgroei (berekenen wateronttrekking, model van Greenwood et al., 1989), van de wortelgroei (berekenen wateronttrekking
per bodemlaag, model van Addiscott &Whitmore, 1987) en van de waterverplaatsing in de
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bodem (berekenen watergehalte per bodemlaag,modelvanAddiscott &Whitmore, 1987).
Opbasisvande hieruit verkregen gegevens isdemineralisatie berekend met het modelvan
Bradbury et al.(1993).
Bijde berekeningen isuitgegaanvaneenaantalstandaardwaarden voor bodemengewas
envoordezewaarden isde mineralisatievoordegroeiperiode, deperiodevandeoogsttot
1 november ende periode van 1november tot 1april berekend.De ingevoerdestandaardwaarden zijn gegeveninTabel2.1.3 (bodem) enTabel2.1.4 (gewas).Alle indezetabellen
vermeldewaarden zijndirect ingevoerd enniet met behulpvanéénvande gebruikte
modellen berekend,ookdegemiddeldejaarlijkse mineralisatie endeaanwezige hoeveelheid
N-minbijdeoogst. De ingevoerde standaardwaarden zijn inwerkelijkheid voorkomende
waarden, maareen aantal vandeze waarden kanvan lokatietot lokatie sterkvariëren.Dit
geldt met namevoor degemiddeldejaarlijkse mineralisatie, de hoeveelheid residuaire
minerale stikstof bijdeoogstendehoeveelheidoogstresten.Destandaardwaarden voorde
bodem(Tabel2.1.3)zijn representatief voor gemiddelde zand-,zavel-en kleigronden,de
gemiddeldejaarlijkse mineralisatie kan binnen debodemsoorten echtersterkvariëren.De
modelwaarden voorde gewassen(Tabel2.1.4)zijntypischvoor dezegewassen,maar zijn
geen gemiddeldvoorkomende waarden. Eris gekozenvoor eenaantal gewassenmet
duidelijke verschillen ingroeitijd (endaardoor inwaterverbruik), N-minresidu,hoeveelheid
oogstrest enC/N-verhoudingindeoogstrest. Deuitkomsten geldenookvoorandere
gewassen metsoortgelijke groeikarakteristieken.
Op basisvandeweersgegevens,verzameld over37jaren inWageningen, isberekend wat de
variatie inde mineralisatie is voordeverschillende modelsituaties. Dezevariatie isdirectvan
deweersgegevens afhankelijk enwordt nauwelijks direct doorandere parameters inde
modellen beïnvloed,zodat deberekendevariatie ook dewerkelijk te verwachten variatie
weergeeft. Deresultatenvande berekeningen zijnweergegeven intabel 2.1.5.

Tabel 2.1.3.
Grondsoort

Gebruiktestandaardwaardenvoorbodemparameters.
Buikdichtheid
(kggrond/liter)

Hoeveelheid
beschikbaarwater
(mm)

Gem.jaarlijkse
mineralisatie
(Nkg/(ha.jaar))

mobiel immobiel som

zand
zavel
klei

Tabel2.1.4.

237
226
161

45
95
159

1.5
1.5
1.45

282
321
320

90
120
150

Gebruiktestandaardwaarden voorgewasparameters.

Gewas

Zaaien

Oogsten

wintertarwe
suikerbieten
spinazie
bloemkool
spruitkool

najaar
10-4
1-8
1-6
15-5

10-8
25-10
1-10
1-10
1-12

N-minresidu
bijoogst
(Nkg/ha)
40
60
100
100
30

Stikstof in
gewasrest
(Nkg/ha)
30
125
50
150
200

Gewasrest
C/N-verhouding
80
25
10
12
14
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Tabel2.1.5.

Bodem

Variatie(standaardafwijking) indenettostikstof-mineralisatie(kgN ha')
indeperiodenvandezaaidatum(voorwintertarwevan1 april)tot
deoogst, van deoogsttot 1 novemberenvan1 novembertot 1 april.
Gewas

Standaardafwijking
zaai-oogst

oogst-1 nov.

1nov.- 1 april

zand

wintertarwe
suikerbieten
spinazie
bloemkool
spruitkool

6
5
5
4
5

5
3
6
6
-

4
15
6
5
25

zavel

wintertarwe
suikerbieten
spinazie
bloemkool
spruitkool

6
7
6
5
6

6
3
6
6
-

5
16
7
6
26

klei

wintertarwe
suikerbieten
spinazie
bloemkool
spruitkool

7
8
8
6
8

7
3
7
7
-

5
16
7
6
26

Devariatie indenetto-mineralisatiealsgevolgvanverschilinweersomstandigheden blijkt
nietgrootte zijn. Gemiddeld overde(sterkverschillende) modelsituaties isdestandaardafwijking ongeveer 6kg Nper ha(4tot 8kg).
Groteverschillen inhoeveelheid aanwezige N-minbijdeoogstalsgevolgvanweersinvloedenopdemineralisatiezijnopgrond hiervan niette verwachten.Het stikstof-leverend
vermogenvandegrondendegewaskeuze hebben hieropeenveelgroter effect. Wel
hebbendeweersomstandigheden invloedopdeopnamevanstikstof door hetgewas,en
hiermee ook opdehoeveelheid aanwezige N-minbijdeoogst.
Deberekeningen voordeperioden nadeoogstzullenworden besprokenonder hoofdstuk
2.3.

2.2

Deruimtelijkevariabiliteitvandehoeveelheid
mineralestikstof indebodembijdeoogstop
basisvan modelberekeningen

Geenenkele bodemisgeheel homogeen.Opkorte afstandvanelkaar, zowelquadiepteals
in het horizontalevlak, kunnenaanzienlijkeverschilleninbijnaelke meetbare grootheid
voorkomen.Devariabiliteit zoalsdieopeenzeker momentoptreedt isde resultantevaneen
aantal processendievariabiliteit vergroten enprocessendievariabiliteitverkleinen.Variabiliteit ingehalte aan N-minvaneengrond neemt bijvoorbeeldtoe door heterogeen verdeelde
'inputs'van kunstmest of vanuit mineraliserende organischestikstof,door plaatselijke
verschillen ingewasgroei enstikstofopname of door plaatselijkeverschilleninnitraatuitspoelingdoor heterogene waterinfiltratie.Variabiliteit kanafnemen doordiffusie (die
immersgebaseerd isop lokaleconcentratieverschillen) of door preferente gewasopnameop
relatief rijke plekken.Ruimtelijke variabiliteit ingehalte aan minerale stikstof vandegrond
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heeft een aantal gevolgen die in het kader van dit rapport van belang zijn:
Bij een heterogene verdeling zal door een onvolledige benutting op de rijkere plaatsen
de voorraad N-min bij de oogst groter zijn dan bij een homogene verdeling (Figuur 2.2.1).
Bij een heterogene verdeling moet een teler meer stikstofmeststoffen gebruiken om een
optimale gewasgroei te verkrijgen, dan bij een meer homogene verdeling. In feite wordt
de benodigde stikstofgift om een bijna-maximale opbrengst te krijgen niet bepaald door
de gemiddelde condities, maar door de armste plekken in het gewas ÇVan Noordwijk en
Wadman, 1992). Ook deze verhoogde bemesting zal de voorraad N-min bij de oogst doen
toenemen (Figuur 2.2.1). In deze figuur istevens het effect van het invoeren van een
(willekeurige) norm voor de voorraad N-min na de oogst aangegeven: bij een heterogene
verdeling van stikstof zal de bemesting lager moeten zijn en zal de bij deze bemesting
behorende opbrengst lager zijn dan bij een homogene verdeling.
Naarmate de verdeling heterogener is, iseen groter aantal sub-monsters nodig om een
goede schatting van het gemiddelde te verkrijgen.
- r 17.5

id

Opbrangat

residu (kg

8

r 140 ;r

~ ~ " «tand.variab.

z
70

dubbaUvariab.
N-reaidu
" O " gaanvariab.
" * * atand.variab.
- ö - difebalavariab.

-35

1
200

Figuur 2.2.1.

r
250
300
N-gift(kgha')

Effectenvanderuimtelijkevariabiliteit instikstofvoorziening opde relatiestussen
stikstofbemestingenopbrengstenstikstofbemestingenN-mininde bodembijde
oogstvolgenshetmodelvanVanNoordwijk &Wadman(1992).Aangegeven istevens
heteffect vanhet invoerenvaneennormvoordehoeveelheid N-mininhet najaarop
het bemestingsniveauenopdeopbrengstbijverschilinruimtelijkevariabiliteit.'Geen
variabiliteit"veronderstelt eengelijkestikstofvoorziening voor iedere individuele
plant,'standaardvariabiliteit' komtongeveer overeenmetdesituatieopproefvelden,
'verdubbeldevariabilrterf zouovereenkunnenkomenmetdepraktijk.

Bij de beoordeling van de risico's op n'itraatu'rtspoellng ishet daarbij van belang dat bij de
keuze van proefvelden voor landbouwkundig onderzoek veelal een zekere (moeilijk te
kwantificeren) selectie op relatief homogene percelen heeft plaatsgevonden. Bovendien
worden op proefpercelen randen, rijsporen en dergelijke meestal niet in de proef meegenomen. Eengevolg isdat het merendeel van de thans beschikbare cijfers over het conflict
tussen milieu- en produktiedoelstellingen niet zonder meer representatief isvoor het
Nederlandse landbouwareaal (Van Noordwijk &Wadman, 1992).
De meeste gegevens over de ruimtelijke variabiliteit van N-min op bouwland hebben
betrekking op een voorjaarsbemonstering. Deze variabiliteit kan erg groot zijn. In proeven
zijn voor de variatiecoëfficiënt waarden van 16tot 83% gevonden (Van Noordwijk & Wadman, 1992). Over de spreiding in N-mintijdens een groeiseizoen en bij de eindoogst zijn
weinig gegevens te vinden. Met het model van Van Noordwijk en Wadman (1992) kan de
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matevan ruimtelijke variabiliteit nadeoogstvaneengewasvooreen modelsituatie worden
berekend.
Hoewel deze berekeningen eenverkennend karakter hebben,kanworden opgemerkt datde
rangevanvariatiecoêfficiêntenvanN-min-waarden zoalsdie opproefvelden inhet voorjaar
zijn bepaald redelijk overeenkomt metde berekende waardenvoor desituatie bijdeoogst.
Geziende berekeningen endeuit de literatuur bekende gegevensmageenaanzienlijke
variatiecoêfficièntwordenverwacht (dehoogsteopgegevenwaarde bedraagt 83%).Op
praktijkpercelen kunnenhogerewaarden zeker niet uitgeslotenworden.Voor het bepalen
vande bemonsteringsstrategie endevanuit milieu-overwegingen gewenste grenswaarden
zal hiermee rekening dienente wordengehouden.
Inde literatuur wordt er meestalvanuitgegaan dat N-min-waarden opbouwland (bij meting
inhet voorjaar) normaalverdeeld zijn. Log-normaleverdelingen zijngeconstateerd nade
oogstvanaardappelen alsgevolgvanoverlapvankunstmest-strooibanen(Van Meirvenne&
Hoffman, 1989).
Het isechterte verwachten dat gedurende hetgroeiseizoen devormvandefrequentieverdelingverandert, met namedoordatdeopnamedoor het gewasaaneen maximumis
gebonden. Ergrijke plekkenwordendaardoor relatief minder uitgeput danarme plekkenen
daardoorwordt deverdelingscheef. Berekeningen met het modelvanVan Noordwijk&
Wadman (1992) latenziendatdit effect optreedt (Figuur 2.2.2). Hoewelaangenomen isdat
dediversecomponentenvandestikstofbalanseen normaalverdeelde (symmetrische)
frequentieverdeling hebben,blijkttochdat deverdelingvanN-minbijdeoogstde neiging
vertoont scheefte zijn. Dit ishet gevolgvandeniet-lineairegewasrespons:bovenhet
verzadigingspunt vandegewasopname neemtde hoeveelheid N-minonevenredig sterktoe.
Dit betekent dat defrequentieverdeling vanN-mininhet najaar beter dooreen log-normale
daneen normaleverdeling kanworden beschreven.Dit heeft gevolgenvoor het berekenen
van betrouwbaarheidsintervallen rondomN-min-waarden. Debemonsteringsstrategie zou
hieraan aangepast moetenworden (ziehoofdstuk3).

2.3

Het verloop van de hoeveelheid minerale
stikstof inde bodem gedurende het najaar

Nadeoogst kanmineralestikstofvrijkomen door mineralisatie, bijvoorbeeld door nalevering
uit organische mestof door afbraakvanstikstofrijke gewasresten.De hoeveelheid N-mindie
inhet najaar vrijkomt isafhankelijk vanhet gewas(oogsttijdstipen hoeveelheid ensamenstellingvandegewasresten),het bodemtype (stikstofleverend vermogen)endeweersomstandigheden.Verder isdeze hoeveelheid afhankelijk vandebemesting (nalevering uit
organischemest).
Minerale stikstof kanookvastgelegdwordendoor immobilisatie,bijvoorbeeldalskoolstofrijke gewasresten afgebrokenworden.Deimmobilisatiewordt,evenalsdemineralisatie,
bevorderddooreen hogetemperatuur envochtigheidvandebodem.BovendienkanN-min
verdwijnen door uitspoeling of denitrificatie. Dezeprocessenzijnsterkafhankelijkvan
bodemtype enweer. Uitspoeling isbelangrijker naarmate er meer regenvalt.Vooralop
lichtere grondenwordt hetwaterbergend vermogenvandebodemindeze periode inde
meestejarenoverschreden.Denitrificatie wordt bevorderddoor hogetemperatuur en
vochtigheidvandebodemenisbelangrijker opzwaarderegronden.(Ziehiervoor verder
onder 2.4.)
Tenslottewordt enige N-minaangevoerd indevormvanatmosferische depositie,gemiddeld
voor Nederland 3tot 4 kg Nper maand.Dichtbijconcentraties intensieveveehouderij kandit
oplopentot hettwee- of drievoudige (Schneider &Bresser,1988).
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Metingen vanhet verloopvandehoeveelheid N-minnadeoogstvan akkerbouwgewassen
zijnschaars.Inproeven metconsumptieaardappelen opklei-enzandgrondwerdtussenhalf
september en half november gemiddeldeentoename vandehoeveelheid N-mingevonden
van20tot 40 kgNperha indelaagvan0tot 60cm(Ris, 1969).Dezetoename werd
gevonden bijeen hoeveelheid N-mininseptembervan25tot 50kgper haenwasniet
afhankelijk van hetbemestingsniveau.
Bijwekelijkse metingenvanaf deoogsthalf septembertot eindnovember 1992in12
praktijkpercelen consumptieaardappelen opkleigrond bleek dehoeveelheid N-minindelaag
van0tot 75cmsterkte dalen,vangemiddeld 137kgperha(s.a.33 kg)tot gemiddeld 67kg
perha (s.a.28) (Voset al., 1993).Dezedalingverliep nietgeleidelijk,juistop kortetermijn
werden relatief groteveranderingengevonden.
Uitvoorlopige gegevens,verzameldoppraktijkbedrijven doorCABO-DLOinhet kadervan
het project 'Introductie vangeïntegreerde produktiesystemenindeakkerbouw*lijkter
echter bijverschillende akkerbouwgewassen weinig verschiltezijntussendebijde oogsten
de in november aanwezige hoeveelheid N-min(Schröder, pers.comm.).
Bijvollegrondsgroenten kan inkortetijdveelstikstof mineraliseren uit degewasresten,
afhankelijk vangewas,bewerking enweersomstandigheden.
Alsextreemvoorbeeld kanhet resultaat vanmetingenvanSchrage &Scharpf (1987)aangehaaldworden.Na inwerkentot 15cmdieptevan 180kg Nper haindeoogstrestenvan
bloemkool op 15oktoberwasna 12dagen68 %enna42dagen98 %vandezestikstof
vrijgekomen.
Groentegewassen zoalsbloemkool,dieveelstikstof indegewasrestenhebbenen bovendien
relatief veelN-minindebodemachterlaten leverenbijeen lateoogstproblemen op.Alleen
bijeenvroegeoogstkunnenzijdoor eenandergewasgevolgdwordenenwanneer bijde
bemestingvandit gewasvoldoende rekeninggehoudenwordt metde hoeveelheidstikstof
die uit degewasrestenvrijkankomen,zalaaneen normvoordetoelaatbare hoeveelheidNmininhet najaar voldaan kunnenworden.
BijinvoeringvaneennormvoorN-minzijnvoorgroentegewassen die inprincipeweinig
residuaire mineralestikstof achterlaten,maarwelveelstikstof indegewasresten hebben
(zoalsveel koolsoorten,zieook2.1.3.), bijeen lateoogstenbijniet of pasnanovember
inwerkenvandegewasrestenweinig problementeverwachten.Bijeenvroege oogstkan
mogelijk voldoendevrijkomendestikstofworden opgenomendoor eenvolgendgroentegewasof een niet bemestwintergewas (zieook2.4).
Insituatieswaarin onvoldoendeopnamevanuitgewasrestenvrijkomende N-minte
verwachten iskanhet (tijdelijk)verwijderen vandeoogstrestenoverwogenworden.
Doordat de mineralisatievanstikstof afhankelijk is vangewas,bodemenweer kande
variatie aanzienlijk zijn.Voorvijfgewassenendriebodemsisdevariatie dievanjaartotjaar
optreedt indemineralisatievoorde periodevanoogsttot 1november envoordewinterperiode inafhankelijkheid vanhetweer modelmatig berekendopbasisvanweersgegevens,
verzameld over 37jaar (zie2.1.4.,Tabel2.1.4.).
Bijgewassenmetoogstresten meteenhogeC/N-verhouding(b.v.wintertarwe) wordt nade
oogst ineerste instantie N-minvastgelegd.Later indeherfstenindewinter komteendeel
vandezevastgelegdestikstofweervrij. Devariatie innetto-mineralisatieten gevolgevan
verschillen inweersomstandigheden isnieterggroot Destandaardafwijking vande
gemiddeldenvoordeperiodevandeoogsttot novembervarieerdetussenongeveer4en7
kg Nperha.afhankelijk vanhetstikstofleverendvermogenvandebodem.
Bijgewassenmetoogstresten meteen intermediaire C/N-verhouding (zoalssuikerbieten)
wordt nadeoogstmeestaleerstenigestikstof geTmmobiliseerd,maar ai heelsnelzalde
mineralisatie overheersen.Deberekeningen gaanuitvanoogsteneindoktober. Bijeen
vroegere oogstzaleralstikstof mineraliserenindeperiodevoornovember.Deeerstetijd,
vooral indefasevanimmobilisatie, iserweinigvariatie onder invloedvanhetweer. Later
wordt dezevariatie veelgroter, omdatvooraldeweersomstandigheden bepalenwelk deel
vandestikstof indewinterperiode uit deoogstrestenvrijkomt Deberekendestandaardafwijking voor demineralisatie varieert voor dewinterperiode vanongeveer 13tot 16kgN
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per haop respectievelijk zand en klei.
Bij gewassen met oogstresten met een lage C/N-verhouding (veelgroenten) vindt al snel na
de oogst eenforse stikstofmineralisatie plaats.Afhankelijk van het oogsttijdstip kan na de
teelt van b.v. spinazie of bloemkool voor november al veel N-minvrijkomen. Devariatie
hierin onder invloed vanverschillen in hetweer isin de periode vande oogsttot november
niet erg groot, de standaardafwijking bedraagt ongeveer 6tot 7kg per ha.Inde winterperiode komt bij deze gewassen niet veel N-minmeer vrij ende variatie onder invloed van
verschillen in het weer ligt in dezelfde orde alsin de periode van deoogsttot november.
Bij gewassen met een lage C/N-verhouding die meestal na 1november geoogst worden (b.v.
spruitkool) komt juist in de winter een aanzienlijke hoeveelheid N-minvrij. Devariatie hierin
onder invloed vanverschillen inweersomstandigheden zijn ook groter, omdat bij deze
gewassen,evenals bij suikerbieten, deweersomstandigheden bepalen welk deelvan de
stikstof in de winterperiode uit de gewasresten vrijkomt.
Geconcludeerd kan worden dat deweersomstandigheden eenrelatief geringe invloed op het
verloop van de hoeveelheid minerale stikstof in de periodevan de oogst tot november
hebben. Bij laat geoogste gewassen met veel oogstresten isde invloed van deweersomstandigheden op de mineralisatie in de winterperiode groot.
Degrote verschillen inverloop van de aanwezige hoeveelheid N-minin de bodem in de
periode na de oogst tussen en binnen deverschillende onderzoeken maken het onmogelijk
de op een peildatum aanwezige hoeveelheid verantwoord te voorspellen uit eenop een
andere datum gemeten aanwezige hoeveelheid N-min.
Juist op korte termijn kunnen vrij grote schommelingen in de aanwezige hoeveelheid N-min
gevonden worden.Het onvoorspelbare verloop vande aanwezige hoeveelheid N-minin de
bodem in de periode na de oogst isbovendien eenextra complicerende factor bij het
bepalen van de hoogte van eenten aanzienvan de nitraatuitspoeling verantwoorde
stikstofbemesting.

2.4

Derelatietussendehoeveelheid minerale
stikstof indebodem inhet najaar ende
nitraatuitspoeling gedurendedewinterperiode

2.4.1

Hooggelegen zandgronden

Dedoor de Commissie Stikstof (Goossensen & Meeuwissen 1990)voorgestelde grenswaarde
voor de maximaal toelaatbare hoeveelheid N-minin het najaar in de bodemvan 70(en in
een later stadium45) kg per ha isgebaseerd op deaanname dat deverhouding tussen de in
november in de bodem aanwezige hoeveelheid N-minende uitspoeling van nitraat-N voor
hooggelegen zandgronden ongeveer 1 is.
Voor bouwland isdeze aanname gebaseerd op 1proef over 6jaren met continuteelt van
maïs,waarbij de uitspoeling bij de laagste N-gift gemiddeld 150kg Nper ha perjaar was
(Figuur 2.4.1, Oosterom &Steenvoorden, 1984).
Recenter onderzoek met maïs,waarin ook bij lagere bemesting gemeten islijkt deze
verhouding globaalte bevestigen (Figuur 2.4.2,Schroder et al.,1992).Alleen in droge
winters spoelde in dit experiment relatief minder stikstof uit, maar deze verminderde
uitspoeling was alleen eengevolg van een kleiner uitgespoeld volume en leidde niet tot een
lager nitraatgehalte in het grondwater. Indit onderzoek werden de bepalingen van de
aanwezige hoeveelheid N-minechter reedseind september verricht. Door de onzekerheid
over het verloop van de hoeveelheid minerale stikstof in de periodetot november (zie ook
hoofdstuk 2.3.) iser voor dit experiment geen harde uitspraak mogelijk over de verhouding
tussen de in november in de bodem aanwezige hoeveelheid N-minen de nitraatuitspoeling.
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Relatietussen dehoeveelheidN-minin debodem (0-100cm)inhetnajaaren de
uitspoelingindewinterperiode.Uit:Oosterom&Steenvoorden, 1984.

Uitonderzoek naar nitraaturtspoeling ophooggelegen zandgrond metaardappelen,
suikerbieten enmaïsbleekdatdeuitspoeling gemiddeld duidelijk groter wasdan de
hoeveelheid N-mindiemedionovember indebodemaanwezigwas(Figuur2.4.3,Corré,
1994).Degegevensuitdit onderzoek duidenbovendienopeenrelatief grotere uitspoeling
bij lagere hoeveelheden residuaire mineralestikstof.Bijlineaire regressiewerd eenrelatie
'uitspoeling=0,46xN-min+63kg/ha'(r2=0,58) gevonden,metweglatingvanhet punt
'aardappelen, bemesf wasdit 'uitspoeling=0,89 xN-min+36kg/ha' (r2» 0,72). Bijeen
dergelijk verbandzouhet beoogdeeffect opdegrondwaterkwaliteit pasbereiktwordenbij
eenaanzienlijke verlagingvandevoorgesteldenorm.
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Hierbij dientwel opgemerkt te worden dat hetslechtseen klein aantal metingen betreft,die
voornamelijk verricht zijnoponbemesteveldjes. Hier iste verwachten dat de mineralisatie
vanstikstof nadeoogst relatief belangrijker is dande hoeveelheid residuairemineralestikstof na deoogst. Mogelijk heeft dit derelatie 'N-min- uitspoeling'beïnvloed.
Anderzijdswijzen deze resultaten erwel opdat insituaties met een lage hoeveelheidN-min
inde bodem in november stikstofmineralisatie nanovember een belangrijke bijdrage aanäs
uitspoeling kan leveren.Ditcompliceert het vaststellenvaneengemiddelde relatie 'N-minuitspoeling'juist invoor normering relevantesituaties.
Somswordt ook gevonden dat er minder nitraat uitspoelt dan er innovember indebodem
aanwezig is.InZuid-Duitsland vondenGölz-Huweet al.(1989) opeen hooggelegenzandgrond gemiddeld vooreen aantalgewasseneen nitraatuitspoeling, overeenkomend met
ongeveer 75% vandeinnovember aanwezige hoeveelheid N-min.
Op hooggelegen zandgronden kandeteelt van wintergewassen deuitspoeling aanzienlijk
verminderen;gedeeltelijk door eenverkleiningvan het neerslagoverschot, maarvoornamelijkdoor eendaling vanhet nitraatgehalte (Figuur 2.4.4, Schröder et al., 1992).Deuitspoelingwordt sterkerverminderd danopgrondvandestikstofopname door het wintergewas
alléén te verklaren is(Corré, 1994;Schröderet al.,1992).
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Relatietussen deinnovemberaanwezigehoeveelheidN-min (0-100cm) en de
nitraatuitspoelinginhetwinterseizoenintweeproevenophooggelegen
zandgronden.(Naar:Corré,1994.)

Het nadeelvaneenwintergewas isdat hettijdiggezaaid moetworden,waardoor een
conflict metdeoogstvanhet hoofdgewas kanontstaan.Met name maïsenaardappelen,de
gewassenwaarbij eenwintergewasveeleffect kan hebben,zoudenvaakvroeger geoogst
moetenwordenomtijdige zaaivaneenwintergewas mogelijkte maken.D'rtkan resulteren
ineenopbrengstderving. Ineen proef met maïswaren de kostenvande opbrengstderving
door vroeger oogsten plusdekostenvandeteeltvaneenwintergewas ongeveer gelijk aan
de kostenvandeopbrengstderving (ongeveer 20%) dooreenflinkeverlagingvandebemesting. Beidestrategieën leiddentot eenzelfde, zij het nogsteedshoog,nitraatgehalte inhet
bodemvocht op 100cmdiepte (Schröder et al.,1992).
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Figuur 2.4.4.

2.4.2

Gemiddeld nitraatgehalte in het bodemvocht (op 100cmdiepte, mg N03-Nper liter)
gedurende dewinter in relatietot deN-gift (kunstmest-Nen NH4-Nin runderdrijfmest,
kg Nper ha)op maïsland.(Uit Schröder et al., 1992.)

Andere gronden

Voor andere dan hooggelegen zandgronden is wat betreft bouwlandvoor Nederland alleen
duidelijk dat de uitspoeling daar relatief lager is.Algemeenwordt aangenomen dat deze
relatief geringere nitraatuitspoelinghetgevolg is vandenitrificatie, hoewelhieroveronvoldoende harde gegevensvoorhanden zijn. Dat denitrificatie kwantitatief belangrijker isin
een nattere en/of zwaardere bodemisduidelijk (o.a.Colbourn &Dowdell, 1984),maar dat
hetverschil inuitspoelingtusseneendrogeeneennatte bodemkwantitatief doordenitrificatie kanwordenverklaard isnognooitaangetoond.
Behalvevandevochtigheidvandebodemisdenitrificatie ook afhankelijk vandetemperatuur, deaanwezigheid vanafbreekbare organischestof envandetextuur vande

