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Vooreenoptimalegroeieneenoptimaleproduktiemoeteenplantondergoedeomstandigheden
voortdurend over voldoende bouwstoffen kunnen beschikken. Naarmate produktievoorwaarden zoals grondbewerking, gewasbescherming
enbemestingsteedsmeergeoptimaliseerdworden,zaldefactor vochtvoorziening belangrijker
worden.Waterdientbehalvealsbouwstofookals
transportmedium voor voedingsstoffen, terwijl
bijeenvochttekortmeerenergienodigisvoorde
onttrekking van water en het ontwikkelen van
wortels.
Eengoedevochtvoorziening kandeteeltrisico's
vandroogtegevoeligegrondenverkleinenindroge jaren. Maïs wordt veelal geteeld op droogtegevoelige, hogere zandgronden. Dit verklaart
vooreenbelangrijkdeelwaaromindrogerejaren
deverschillentussendehoogsteenlaagsteopbrengstenverderuitelkaarliggen.
Bijeenfactoranalyse in 1981en 1982kwamde
invloedvanvochttekort opdegewaskenmerken
planthoogte,lichtonderschepping,aantalkolven
per ha,VREenVEMnaarvoren.Alsgevolgvan
vochtgebrek waren planthoogte, lichtonderscheppingenhetaantalkolvengeringer.Ook
werdeenlagereVEM-eneenhogereVRE-waarde
gevonden,zoalsvaakbijverdroging.
Eerder onderzoek naar beregeningseffecten uit
het buitenlandgaf aandat bijeengoedevochtvoorzieninggedurendehetseizoendeopbrengst
stijgt.
Eenkritieke periode voor eenvochttekort blijkt
vooralvoortekomentijdensdebloeienkorrelzetting tot aan het melkrijpstadium. Vanaf het
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melkrijpstadiumblijkt maïsgeengrote behoefte
meertehebbenaanvocht.Ditismedeteverklarendoorhetfeitdatergedurendedezeperiodein
de korrel suikers woren omgezet in zetmeel,
waarbijwatervrijkomt.
Eenteveelaanwatergedurendehetbeginvanhet
groeiseizoen kan voor een opbrengstdepressie
zorgen,doordat ereenzuurstoftekort indebodemkanontstaanenbodemtemperaturentelaag
blijven.Voldoendewatergedurendehetseizoen
blijkt belangrijk te zijn om een maximale opbrengstterealiseren.
Omdeberegeningseffecten onder Nederlandse
omstandigheden te toetsen is in 1984, 1985en
1986door het PAGVinsamenwerking metICW
onderzoek uitgevoerd opdeproefboerderij SinderhoeveteRenkum.
Hetdoelvandeproefwasinzichtteverkrijgenin
het waterverbruik van het gewas snijmaïs in
relatietotdeproduktieendekwaliteit.Deuithet
onderzoek verkregen resultaten omtrent groei,
gewasverdamping en bladoppervlakte worden
door het ICW verwerkt in het simulatiemodel
SWATRE. HetmodelSWATREzalindetoekomst
geschikt gemaakt worden voor het geven van
beregeningsadviezenopperceelsniveau.
Ditonderzoekvaltbinneneenreeksvanberegeningsonderzoekeninakkerbouw-envollegrondsgroentegewassen. Uiteindelijk zal het geheel
moeten leidentot eengeautomatiseerd adviessysteemvoordeberegeningindelandbouw.Het
teontwikkelensysteemmoethetmogelijkmaken
opbedrijfsniveau aante gevenof erwel of niet
beregendmoetwordenen,wanneererinmeerdere gewassen beregend moet worden, welk
gewasdehoogsteprioriteit heeft.
Hetonderzoekvondplaatsopde proefboerderij
SinderhoeveteRenkum.

Hetproefveldligtopeenkamppodzol-grond. De
profielopbouwisalsvolgt:
A1, 0- 30cm: zwart humeus (6,5%), matig lemig, matig grof zand (M50 210420); een geleidelijk overgang
naar
B2,30- 45cm: donkerbruin, matig humeus
(4%), matig grof zand met een
sterk grindhoudende laag van
5-15cmdikteaandeonderkant;
eenscherpeovergangnaar
B3,45- 65cm: lichtbruin, zeer grof zand (M50
420-2000); een geleidelijk
overgangnaar
C, 65-120cm: blond,zeer grof zand (M504202000).
De B3- en C-horizont variëren van sterk grindhoudendtotgrindarm.Openkeleplaatsenophet
proefveld komt onder de sterk grindhoudende
B2-horizont,compactleemhoudend,sterkgrindhoudendzand voor.
Hetgrondwater bevindt zichop eendieptevan
ongeveer15meterbenedenmaaiveld.Debewortelbare diepte is 60tot 70cm. De hoeveelheid
makkelijk opneembaar vocht (van pF2,0tot pF
3,0) bedraagt indebewortelbarezoneongeveer
70 mm.
Dit proefveld is gekozen omdat het voor het
opstellenvaneenwaterbalanswenselijkisdater
geengrondwaterinvloedis. Nadelenvanhetprofiel zijnhetgemakkelijk optredenvanpercolatie
endemoeilijkvasttestellenvochtinhoudvande
sterkgrindhoudendelagen.
De locatie is nachtvorstgevoelig. Devoorvrucht
wasin1985en1986snij'maïs.
Deberegeningwerduitgevoerdmetbehulpvan
eenberegeningsinstallatie mettweespuitarmen
vanelk12meter.Opdespuitarmenzijnsproeiers
35cmuitelkaargemonteerd,waarmeeeengelijkmatige gift gegeven kan worden. De installatie
wordt elektronisch bediend, waardoor er 's
nachtsberegendkanworden.Hetgrotevoordeel
hiervan isdat er 's nachts meestal weinig wind

staatenderechtstreekseverdamping kleineris.
Deberegeningsgift kandaardoor nauwkeuriger
wordengedoseerdendevochtbalanskan nauwkeurigerwordenberekend.
De proef is in 1985 en 1986 opgezet als een
enkelvoudig blokkenproef met drie objecten in
vier parallellen. De objecten werden als volgt
behandeld:
— Nietberegend:nietberegend.
— Matigberegend:beregeningstartalsdetensiometersop25cmondermaaiveldgedurendetwee dagen een drukhoogte van 700cm
overschrijden.
— Intensief beregend: beregening start als de
tensiometers op 25cm onder maaiveld een
drukhoogtevan400cmoverschrijden.
Opalleparallellenstondentensiometersinduplo
opgesteld.Erisberegendalsopdrievandevier
parallellen het criterium werd bereikt. Per keer
beregenenis15mmwatergegeven.Hetgewasis
geteeldalspraktijk.Inalleonderzoeksjarenisals
rasViviagebruikt.IndePAGVInterneMededelingennr.439en461 vindtumeerinformatie.

Resultaten
In1985iserop29aprilgezaaid.Ervielditseizoen
veelregenenookbleefdetemperatuurlagerdan
in andere jaren. Beregening bleek nauwelijks
noodzakelijk.Degroeikwambeginjulipasgoed
opgang.Hetgewasgroeide daarna goeddoor,
maarbehaaldegeenhogeopbrengst.Hetbloeitijdstipvielomstreeks19augustus.
In 1986 is er op 6 mei gezaaid. Dit seizoen is
gekarakteriseerdalszonnigmetweinigregen. Er
waseenperiodevan70droge,warmeenzonnige
dagen.Hetgewasbegonvooralna23junigoedte
groeienonderinvloedvandehogeretemperaturen.Beginjuligingeninhetonberegendeobject
de bladeren krullen door eentekort aanvocht,
waardoorerminderwaterkonverdampen.Op21
juli verdroogde het gewas op de onberegende
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veldjesenbegonnendeonderstebladerenalafte
sterven. Eindjuli, begin augustus herstelde het
onberegendeobjectzichweeronderinvloedvan
detoengevallenregen.Hetbladontvouwdezich
weer en kreeg een minder grauwe kleur dan
voorheen. Deberegende objecten groeidengedurendejuligoeddoor,hetgewaszagergroener
uit dan op het onberegende object. Het bloei-

tijdstip viel op31julivoor deintensief enmatig
beregendeobjecten.Hetbloeitijdstipvanhetniet
beregendeobjectvielop2augustus.
Het verloop van de totale drogestof-produktie
door hetseizoen heenwordt voor 1985grafisch
weergegeven infiguur 18 envoor 1986infiguur
19. In de figuren zijn de drogestof-produkties
uitgezettegendetijd.
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Fig. 18. Drogestofproduktie
(ton/ha) uitgezet tegen
detijd voor hetgroeiseizoen 1985.
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Fig. 19. Drogestofproduktie
(ton/ha) uitgezet tegen
detijd voor hetgroeiseizoen 1986.

OOGSTDATUM 1988

Uitdeproduktielijn blijktdatdegroeisnelheidin
juninogvrijlaagwaseninjulipashogerwerd.De
opbrengstenvandedrieobjectenliggendichtbij
elkaar. Ook na de beregening bleven de opbrengstendichtbijelkaar.
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Dedrogestof-produktie reageerde in 1986goed
op de beregening. Op 27 juni werd de eerste
beregeninguitgevoerdophetintensiefberegendeobject.Deproduktielijnvanditobjectbuigtal

rende twee weken een maximum van 1300kg
droge stof perweek. Indie periode werd alhet
makkelijk opneembare vocht in de wortelzone
verbruikt,waardoordeproduktieperdagverminderde.Nahalfaugustusproduceerdehetonberegendeobjectdanookweinigdrogestofmeer.De
drogestof-produktie van het matig beregende
object daalde aan het eind van het seizoen per
periodesnellerdanhetintensiefberegendobject.
Dithoudtverband methetsnellerafstervenvan
debladerenophetmatigberegendeobject.

vrijvlotdaarnaafvandeandereobjecten.Bijhet
matig beregende object werd er voor het eerst
beregendeop3juli.Deafbuigingvandeproduktielijnvanhetonberegende object begonookin
dieperiode.Degroeinamgedurendedeperiode
23 juni tot 18 augustus vrijwel lineair toe. De
groeisnelheid voor die periode verschilt echter
wel per object. Voor het intensief beregende
object is de gemiddelde groeisnelheid in die
periode 217,6kgdrogestof per haperdag.Het
matig beregende object produceerde 199,2 kg
droge stof per ha per dag en het onberegende
object 161,2 kg droge stof per ha per dag.De
drogestof-toenameperperiodevoor1986staatin
tabel95weergegeven.

Kwaliteitsaspecten bijdeeindoogst

Tabel 95. Drogestof-produktie(kg ds/ha) pertwee
weken per object, 1986.
beregening

Deriode
niet
- 9/6
9/6-23/6
23/6- 7/7
7/7-21/7
21/7- 4/8
4/8-18/8
18/8- 1/9
1/9-15/9
15/9-6/10

197
257
2649
1784
2118
2020
432
309
888

matig
216
213
2643
3000
3167
2359
1774
1097
801

intensief
241
194
3052
2839
3186
3110
1932
1010
1462

Uit de groei per periode blijkt dat het intensief
3eregende object bij de eerste beregening het
sxtravochtgebruiktevooreenhogereproduktie.
Hetintensief beregendeobjectproduceerdegedurendeachtweken1500kgdrogestofperhaper
week. Voor het matig beregende object is die
Deriode minder lang, namelijk vijf weken. Het
jnberegende object produceerde slechtsgedu-

Tabel 9 6 . Kwal teitsaspect en per object bij de
Deregening
liet
matig
ntensief

d.s.%
24,8
28,2
26,7

aandeel
kolf in %
24
34
33

Dekorrelszijneenbelangrijkecomponentvande
voederwaarde van snijmaïs. Eenhoger aandeel
goed bezette kolven is daarom voor een goed
gewas maïs van belang. De kwaliteit van maïs
wordtdanookvooreengrootdeelbepaalddoor
hetaantalkolvenperplant,dekorrelzettingende
korrelvulling.Tussendeverteerbaarheidvanhet
generatievedeelenhetvegetatievedeelbestaan
groteverschillen.Dezewordenveroorzaaktdoor
verschillende gehalten aan koolhydraten en de
verteerbaarheidvande celwanden.
Eenanderbelangrijk kwaliteitsaspect ishetdrogestofgehalte.Bijeentelaagdrogestof-gehalte
(lagerdan25%)tredenerteveelconserveringsverliezenopdoorhetwegsijpelenvansappen.Bij
een te hoog drogestof-gehalte treden er ook
verliezenop,omdatdekorrelstehardwordenom
goed verteerd te worden. Het gewenste drogestof-gehalte ligttussende25en30procent.
In1986iserbijdeeindoogstvooralgekekennaar
dekwaliteitsaspecten.Dezeaspectenstaaninde
tabellen96,97en 98.

eindoogst van 1986.
aantal kolven
per plant
0,62
0,87
0,86

% kolfloze
planten
38,5
13,3
14,5

1000-korrelgewicht (g)
111,4
146,9
147,8
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Tabel 97. Beoordelingvandekolvenperobjectinvierklassenin
object
niet beregend
matig beregend
intensief beregend

goed bezet/
regelmatig
22
74
69
*

Hetlageredrogestof-percentagevanhetonberegendeobjecthoudtmedeverbandmethetlagere
aandeel van de kolf in de droge stof. Het onberegende object heeft zowel een lager drogestofgehaltealseenlagerekolffractie.
Bijalleobjectenishetaantalkolvenperplantvrij
laag,namelijkminderdanéénkolf perplant.Het
verschil inhetaantal kolven per planttussende
beregendeobjectenenhetonberegendeobjectis
significantverschillend.Hetpercentage kolfloze
plantenisopalleobjectenopvallendhoog.Vooral
hetonberegendeobjectheefteenhoogpercentage kolfloze planten. Het onberegende object
heeft een significant lager 1000-korrelgewicht
dandeberegendeobjecten.
Dekorrelzetting is met eenvisuele beoordeling
vastgesteld. De kolven zijn ingedeeld naar de
kolfbezettingenderegelmatigheidwaarmeede
korrels op de kolf voorkwamen. Onder eenregelmatigebezettingwordtverstaandekorrelsin
netterijenopdekolfaanwezig.
Opvallend is hetverschil inkorrelzetting tussen
het onberegende object enerzijds en de beide
beregende objecten anderzijds. Bij het onberegende object is minder dan 50%van de kolven
goedbezet;bijdeberegendeobjectenisdat90%.
Denetto energiewaarde van een voedermiddel
voorherkauwerswordtuitgedrukt invoedereenheden (VE).DeVEvanvoedermiddel geeft aan
hoeveelmaaldenettoenergetischewaardevan1
kgvandatvoedermiddel groter isdande netto
energetischewaardevan1 ggerstmet1,15 kCal
netto-energie.
Voormelkveewordtdeenergiewaardeuitgedrukt
inVEM.DeVEM-waardenvoor deverschillende
objectenstaanintabel98weergegeven.
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goed bezet/
onregelmatig
33
19
29

procentenvanhettotaal(1986).
matig bezet/
onregelmatig
31
4
6

slecht bezet/
onregelmatig
14
3
6

Tabel 98. Energiewaarde van de verschillende
objecten uitgedrukt in VEM (eindoogsl
1986).
VEM
niet beregend
matig beregend
intensief beregend

857
849
816

VEMper
hax1000
915
1293
1387

Uittabel98blijktdathetonberegendeobjectde
hoogsteVEM-waardeheeftenhetintensiefberegendeobject delaagste.Deverschillenzijnniet
significant.

Waterhuishouding
Hetwaterverbruikvanhetgewasmaïstijdenshet
groeiseizoenisberekenduitdewaterbalans.Voor
ieder object is een waterbalans opgesteld
waarmee de verdamping als restterm is berekend.Bijallemethodenvanvochtbepalinggafde
sterkgrindhoudendeB2-horizontinmeerofminderemateproblemen.
Dewaterbalansheeftdevolgendevorm:
waarbij:W = - E + P+ I+ D
waarbij:E= evapotranspiratie
P= neerslag
I = bruto beregeningsgift
W = verandering vochtinhoud bodem
(positief bijtoename)
D = wegzijging (positief bij cappillaire
opstijging)
Zowel in 1985als in 1986zijner waarnemingen
verrichtomeenvochtbalanstekunnenopstellen
Devochtbalansvan1985wordtnoggepubliceerd

doorhetICW.Devochtbalansvan1986isdenog
nietgecorrigeerdeversie.Deneerslagenberegeningsdataenhoeveelhedenstaanvoor 1985vermeldintabel99.Deberegeningsgift iseenbruto
beregeningsgift: hieronder moet worden verstaaneenberegeningsgift zondercorrectievoor
directe verliezen door verdamping,verwaaiing,
interceptie en oppervlakkige afspoelingsverliezen.Erwordtveronderstelddatergedurendehet
gehele seizoengeenwegzijging optreedt. Inde
ICW-versievandevochtbalanszaldezeworden
berekend.
rabel99. Neerslagenberegeningscijfers voorde
Sinderhoeve 1985.
neerslag
inmm

oalansaeriode
4/5- 7/6
8/6-21/6
Ê2/6- 5/7
6/7-1 9/7
0/7- 2/8
3/8-1 6/8
7/8-30/8
11/8-13/9
4/9-27/9
8/9-9/10

15,8
77,1
39,9
9,4
53,4
58,8
36,8
48,0
23,4
19,3

15/5-9/10

381,9

fabel 1 0 0 . Waterbalans
balansperiode

P

beregening
matig intensief

14,5

7 + 14
14

14,5

35

n mm van de intensief,
niet beregend
W

E

De waterbalanstermen voor 1986 voor de
verschillende behandelingen staan vermeld in
tabel100.
Uit detensiometeropnamen is gebleken dat er
gedurende de periode van 18 augustus tot 9
septemberophetintensief beregendobjectenigewegzijgingisopgetreden.Buitendezeperiode
komtwegzijgingwaarschijnlijk nietvoor.
Vergelijking van evapotranspiratie tussende
drieobjectenin 1986
Tussenhetintensiefenmatigberegendeobjectis
ereenverschilinverdampingopgetredenvan75
mm. Dit verschil komt goed overeen met het
verschilindeextraberegeningsgiftenvan87mm.
Tussenhetintensiefberegendeobjectenhetniet
beregendeobjectisereengrootverschilvan 153
mmindeverdamptehoeveelheidvochtgemeten.
Hetverschilinberegeningsgift bedroeg169mm.
Het verschil in verdamping tussen het matig
beregende object en het niet beregende object
van78mmkomtookovereenmethetverschilin
beregening,dat82mmbedraagt.
Uittabel100blijktdatgedurendedeperiodevan
29september tot 13oktober erweinigverdammatig en niet beregende

objecten, 1986.

matig beregend
W
I
E

intensief beregend
W
I
E

23/5- 9/6

43,6

12,3

31,3

12,3

31,3

12,3

31,3

9/6-23/6

9,2

-38,3

47,5

-30,6

39,8

-49,3

58,5

23/6- 7/7

20,5

-46,2

66,7

3,4

12

29,1

-18,3

56

94,8

7/7-23/7

2,9

-7,8

10,7

1,2

48

49,7

27,5

48

23,4

121/7- 4/8

43,8

10,8

33,0

-12,5

56,3

-12,1

4/8-18/8

4,7

-20,1

24,8

-21,1

47,8

18,9

53

38,8

62,6

36,3

26,3

10,6

52,0

6,7

12

67,9

1/9-15/9

17,5

16,3

1,2

20,0

-2,5

6,0

11,5

15/9-6/10

11,5

-16,6

28,1

-32,4

43,9

-28,8

40,3

23/5-6/10

216,3

-53,3

269,6

-49,1

Il8/8- 1/9

22

82

347,4

-37,1

55,9

169

422,4
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pingisgeweest.Eriszelfsbijhetmatigberegende
objecteennegatieveverdampingberekend.
Eenbelangrijkgegevenvoorhetmakenvansimulatiesisdeproduktievandrogestofpermillimeter
vocht.

Tabel 101geeft deproduktie vandrogestofpei
millimeter vocht weer per object voor 1985er
voor 1986.Met geconsumeerd vocht wordt be
doeld gewasconsumptie, gewasverdamping er
kalegrondverdamping.

Tabel 1 0 1 . Drogestof-produktie per millimeter geconsumeerd water
object

niet beregend
matig beregend
intensief beregend

1985
geconsumeerd
vocht
301
295
270

1986
kg droge stof
per mm vocht

geconsumeerd
vocht

47,6
47,0
51,6

270
347
422

In1985iserpermillimetergeconsumeerdvocht
meerdrogestof geproduceerd danin 1986. Opvallend is dat het intensief beregend object in
1985 het meeste water ter beschikking haden
gedurendehetseizoenhetminstewaterverbruikt
heeft.
In1986ligtdekilogram-produktiepermillimeter
vocht redelijk dicht bijelkaar. Het onberegende
object heeft per millimeter vocht de minste kilogrammengeoogstedrogestofgeproduceerd.

Conclusies
Hetjaar 1985waseenergnatjaar,waardoorer
geen duidelijk tekort aan vocht optrad. Op het
intensief beregendeobjectisertweekeerenop
het matig beregende object éénkeerberegend.
De beschikbaarheid van vocht was geen remmende factor voor de groei. De beregeningsgiften die in 1985zijn gegeven,zijn niet ineen
verdampings- of opbrengstverschil terugtevinden.
Het jaar 1986 had een periode van 70 dagen
waarinweinigneerslagisgevallen.Eindjuniwas
hetaanwezige bodemvochtverbruikt inhetniet
beregende object. Hetvochttekort hadeensignificantopbrengstverschiltotgevolg.
Hetverschilindeberegeningsgiftenin1986komt
goedovereen met hetverschil indeverdampte
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per object voor 1985 en 1986.

kg droge stc
per mm voc
39,5
43,9
40,3

hoeveelheid vocht en met het verschil in de
produktie. De verschillen in verdamping diee
zijn,worden mede veroorzaakt door interceptie
enwegzijging.Het lageverdampingsniveau ge
durendedeafrijpingsfaseiseengevolggewees
vandebijnadagelijkseneerslagenvanhetfeitda
hetdrogestof-gehalte indeze periode flinktoe
neemt.Indezeperiodezijndetemperaturenooi
laag geweest. Er wordt in de afrijpingsperiod«
weinigofgeenwateruitdewortelzoneverbruikt
Dedrogestof-produktie permillimetervochtwas
in 1985efficiënter dan in 1986,namelijkgemid
deld48,9kgdrogestof permillimeter in1985er
41,2kgin1986.Hieruitblijktdanineenhetezome
eengewasmeervocht nodig heeft voordepro
duktie van 1 kilogram droge stof dan in eet
koelerezomer.
Bijonvoldoendevochtgedurendedestrekkings
fase blijvendeplanten kleinerenontwikkelthe
gewaseenkleinerbladapparaatdanbijvoldoen
de vocht gedurende de strekkingsfase. Minde
blad heeft een kleinere potentiële produktie to
gevolgendaardooreenlagereopbrengstdan bi
eengroterbladapparaat.
Deontwikkelingvanhetnietberegendeobjectir
1986liep,doordegroeistoornisveroorzaaktdoo
deverdroging injuli, langzamer dandievandi
beregende objecten. Het bloeitijdstip van he
onberegendeobjectwastweedagennadatvai
deberegendeobjecten.

etonberegendegewashadin1986behalveeen
igere drogestof-produktie ook een mindere
waliteitdandebeideberegendeobjecten.Bijhet
nberegende object zijn er minder kolven tot
ntwikkeling gekomen. De kolven die toch uitroeiden blekenmindergoedgevuldtezijndan
ie van de beregende objecten. Gedurende de
estuivingsperiode was er op alle objecten
oldoendevochtindewortelzone.Voortsvielerin
eze periode lichte neerslag. Het hoge aantal
lantenzonderkolfendeslechterekolfzettingbij
etonberegendeobjectiswaarschijnlijktewijten
an een periode van groeistoornis tijdens de
roge julimaand. Er is geen kwaliteitsverschil
econstateerdtussenberegeningbij400cbaren

700cbardrukhoogte indewortelzone.
De netto energiewaarde van het onberegende
object lag per kg droge stof boven de netto
energiewaardevandeoverigetweeobjecten.Dat
juist het onberegende object de hoogsteVEMwaarde heeft, houdt mede verband met een
hogereiwitgehaltewaarmeedeVEM-waardeberekeningmedewordtuitgerekend.
OmgerekendnaarVEM perhaheefthetintensief
beregende object de hoogste produktie en het
onberegendeobjectdelaagste.
Aandehandvandeverzameldegegevenszal de
komendejaren eenberegeningssimulatiemodel
voorsnijmaïswordengemaakt.

)ptimaliseringvandeorganischeenanorganische
J-enP-bemestingbijsnijmaïs

.H.H.Titulaer,PAGV

robleemstelling
i de maïsteelt wordt algemeen drijfmest aanBwend.Afhankelijk van de soort, dedosering,
st tijdstip van toediening, het wel of niet inerken, de grondsoort, de weersomstandighe3nenz. kan de stikstofwerking sterk variëren,
ïn corrigerende aanvulling met kunstmestikstof isdan ook een moeilijke zaak. Mogelijk
edt ook bij maïs een stikstof-profielbemonering inhetvoorjaar demogelijkheid omhier/erbetergeïnformeerdteraken,
nanderpuntdatsteedsactuelerwordt,ishet
it dat bij herfst- of wintertoediening vandrijfestaanmerkelijke hoeveelhedenstikstof uitde
ïjfmestdooruitspoelingverlorenkunnengaan.
anuitmilieu-oogpunt,metnametenaanzienvan

de kwaliteit van het drinkwater, is dit niet aanvaardbaar.
Sindsenigetijdzijnernitrificatieremmersopde
markt,waarvan er een,dicyaandiamide (Didin),
onderdehiergeldendeklimatologischeomstandighedeneenredelijkewerkingheeft.Dezewerkingkomtneeropderemmingvandeomzetting
in de grond van ammoniumstikstof in nitraatstikstof.Aangezien 50tot 70%vandestikstof in
drijfmest,afhankelijkvandesoort,inammoniakalevormaanwezigis,zouditeenmogelijkheidzijn
om de stikstof uit drijfmest gedurende eenbepaaldetijdinammoniumvormteconserveren.
De werkingsduur van de nitrificatieremmer dicyaandiamide is afhankelijk van dosering, bodemtemperatuurenorganische-stofgehalte van
degrond.
Eenandere vraagstelling is of een aanvullende
stikstofbemestinggeheelofgedeeltelijkgegeven
kan worden in de vorm van een NP-rijenbe129

