sandysoil (4%humus)concerning theeffectofthe
pH-KCIon theyield of sugarbeet, potatoes, winter
wheat, forage maize and scorzonera. Therewas

hardlyany effecton yield in the range from 4.5to
6.0.Applicationof chalkgave a lowerpHincrease
than expected.

Proeven met dunne mest eneen nitrificatieremmer (DCD)
uitgevoerd door het IB en het PAGV indeperiode 1983 tot
en met 1986
Trials with slurryandanitrificationinhibitor (DCD) heldbythe IBandthe PAGVduring the
period1983to 1986
ir.H.H.H.Titulaer,PAGVen ir.P.L.Avan Enckevort,IB
Indeperiodevan 1983totenmet 1986zijndoor het
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (IB) en het
Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt
indeVollegrond(PAGV)veldproevenmetdunnemest
enDCDuitgevoerd.Inhettotaalwarendat48 proefjaren.
De proeven werden uitgevoerd op bouwland met
suikerbieten, snijmais, consumptie-aardappelen en
fabrieksaardappelen alsmede op grasland. Er werd
gebruik gemaakt van dunne mest van rundvee,
varkens enkippen.Dezewerd niet alleenoppervlakkig toegediend en daarna ondergewerkt, maar werd
ook geïnjecteerd. Dedunne mest werd zowel in het
voorjaar als in het najaar toegediend. Over de behandelingen met dunne mest heen werden stikstoftrappen aangelegd. De proeven werden uitgevoerd
op zandgrond, lössgrond en kleigrond. In dit artikel
worden deze proeven met uitzondering van die op
grasland,samengevat.
Gedurende 1983/1984en1984/1985werdeenproef
opzandgronduitgevoerdmetsnijmaisendunnemest
van rundvee waarbij twaalf verschillende behandelingen met dunne mest werden onderscheiden. De
dunnemestwerdoptweetijdstippen (najaarenvoorjaar) en op twee wijzen (oppervlakkig en geïnjecteerd) toegediend. Aan de dunne mest werd DCD
toegevoegd overeenkomend met 0,18 en 30 kg
DCDperha.
In beide proefjaren werden geen of weinig effecten
van DCD op de stikstofverliezen en de drogestofopbrengsten van de mais waargenomen. De proefomstandigheden waren echter ongunstig om een
effect van DCD te kunnen aantonen, zodat dit niet
betekende dat DCDonwerkzaam was. Deproefomstandigheden waren ongunstig omdat dewaargeno-

men N-mineraalgehalten van de bodem een hoge
spreiding vertoonden, er geen duidelijke verschillen
in stikstofverliezen werden waargenomen tussen
voorjaars- en najaarstoediening van de dunne mest
en verder de produktie van drogestof met name in
heteerste proefjaar onvoldoendewerdbepaalddoor
de N-beschikbaarheid. In beide proefjaren nam het
N-mineraalgehalte van de bodem omstreeks de
oogst toe naarmate het N-mineraalgehalte van de
bodem inhetvoorjaar hogerwas(figuur67aenb).
In 1983 werd een proef op zandgrond uitgevoerd
met snijmais waarbij dunne mest van rundvee mét
enzonder DCD(20kgper ha)inoktober, november,
december, januari en april oppervlakkig werd uitgereden.
De stikstofverliezen na toediening van dunne mest
leken beduidend afte nemen naarmate deze laterin
de na- en voorjaarsperiode werden toegediend en
wanneer DCD werd gebruikt. Het stikstofaanbod
was veel hoger dan het gewas konopnemen,waardoor hetgeenopbrengstbepalende factor was. Hierdoor werden waarschijnlijk géén effecten van het
toedieningstijdstip vandedunne mestenhetgebruik
van DCD op de maisopbrengsten waargenomen.
Door dit stikstofoverschot hadden maatregelen die
de N-beschikbaarheid voor het gewas verhoogden
eenongeveer evengrotetoename inresterendestikstof bijdeoogsttotgevolg.
Voor het onderzoek naar de optimalisatie vanorganische en anorganische stikstofbemesting bij snijmaiswerdenindeperiodevan 1983totenmet1986
in het totaal twaalf proeven uitgevoerd met dunne
mest van rundvee, die oppervlakkig werd toegediend (Titulaer, 1987). De proeven waren verdeeld
over vier locaties. Drie locaties lagen op zandgron-
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Nmin-voorraad indebodem op 18september 1984,kgperha

Nmin-voorraad indebodemop 18november 1985,kgperha
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Fig.67. Relatie tussen de N-mineraalvoorraad van de bodem (0-60 cm) in het voorjaar en het najaar
van 1984(a) en 1985(b).
den en één locatie lag op een zware klei. Op de
zandgrondenwerden vier behandelingen metdunne
mest onderscheiden, namelijk toediening in het najaar met en zonder DCD, in het voorjaar zonder
DCD en een behandeling zonder dunne mest. Op
kleigrond was als vijfde behandeling een voorjaarstoediening métDCD(10kgper ha)opgenomen.
DCD had in deze veldexperimenten nauwelijks een
N-conserverende werking. Dit betekende niet dat
DCD onwerkzaam was. Naar verwachting warende
omstandigheden in deze proeven te ongunstig om
een effect van DCD te kunnen verwachten. Op de
zandgronden leek het stikstofverlies gedurende de
winter uit de bemonsterde bodemlaagvan 0-90 (en
0-60) cm vrij klein en op de kleigrond was naar
verwachting teveel stikstof door ammoniakvervluchtiging verloren gegaan voordat het kon wordenomgezet innitraat. Doordevaakkleineverschillen inNmineraalgehaltenvan de bodem in het voorjaar tussen de behandelingen mét dunne mest en door het
vaak hoge stikstofaanbod werden de maisopbrengsten niet of weinig beïnvloed door het toedieningstijdstipvandemestenhetgebruikvanDCD.
In de periode van 1983-1985 werden jaarlijks een
experiment metsuikerbieten eneen experiment met
aardappelen uitgevoerd op zandgrond met dunne
mest van varkens. De experimenten bestonden uit
vier behandelingen met dunne mest, namelijk toedieningvandunne mest inhet najaar zonder enmét
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DCD (25 kg per ha) en idem in het voorjaar (15 kg
DCDperha).
Gemiddeld over de zes experimenten werd door
gebruik van DCD bij najaarstoediening van dunne
mest de nitrificatie tot in maart nog grotendeels geremd en leken de stikstofverliezen hierdoor sterk af
te nemen. De N-recovery, op basis van de N-mineraalgehalten vande bodem (0-60cm) in maart,nam
door gebruik van DCD in het najaar gemiddeld toe
van 28% tot 49%. Bij voorjaarstoediening van de
dunne mestwerdenweinigstikstofverliezen endaarmeeweinigeffectenvanDCDvastgesteld.
In de drie bietenproeven namen de suikeropbrengsten door gebruik van DCD in het najaar beduidend
toe. Bijvoorjaarstoediening was het effect van DCD
opdesuikeropbrengsten mindergroot (tabel215).
In de aardappelproeven namen de opbrengsten
door gebruik van DCD in het najaar in belangrijke
matetoe.In1985wasdit effect nietduidelijk,mogelijk omdat de N-beschikbaarheid in 1985 hoger was
endaarmee een minder belangrijke opbrengstbepalende factor was dan in 1984. Door gebruik van
DCD in hetvoorjaar namen de opbrengsten in 1984
flink toe. In 1985 was dit, waarschijnlijk door het
hogestikstofaanbod,niethetgeval(tabel216).
Inde periodevan 1983-1986werden zevenéénjarige veldproeven op lössgrond uitgevoerd met dunne
mest van rundvee, die in het voorjaar en in het najaar oppervlakkig werd toegediend zonder en mét

Tabel215. Suikeropbrengsten vande bieten intonnen per haindejaren 1983-1985 in Vredepeel1).
jaar

1983

object

H
HD
V
VD

1984

1985

significantie
effect
N-trappen2)
>99

99

H
HD

N-trappen (N,kg/ha)
0

50

100

150

11,16

10,74
13,03+

11,25
13,15+

11,68
12,77

11,91
13,02

9,62
12,45+
7,57
8,90+3)

200
11,54

-

-

9,24
9,80

9,88
9,99

V
VD

99

8,87
9,69+

9,31
10,03+

10,03
9,71

H
HD

99

8,47
10,32+

10,23
11,04

9,82
10,88

V
VD

44

10,03
10,79

10,67
10,69

10,45
10,91

1

)Voor onderzoek naar de betekenis van de verschillen tussen de behandelingen geldt voor 1984 en
1985 een LSD(5%) van respectievelijk 0,57 en 1,01. Voor 1983 geldt voor de najaarsbehandeling
een LSD(5%) van respectievelijk 1,59en 1,24.
2
> Significantie van het effect van de N-gift opde opbrengst pertoedieningstijdstip uitgedrukt inprocenten. Alsdeze kleiner dan 95%is,wordt eentoetsing van heteffect van DCDachterwege gelaten.
3) Toetsing van het effect van DCD op de opbrengsten per N-trap binnen één toedieningstijdstip. Een
"+"duidt opeen positief effect van DCD meteensignificantie van meer dan95%.
DCD (10 tot 30 kg per ha). Hiervan werden vier
veldproeven metsuikerbieten endrie metaardappelenaangelegd.
Gemiddeld over de proefjaren werden op de lössgronden zowel bij voorjaars- als bij najaarstoediening géén effecten van DCD op de N-conservering
waargenomen. Omdat het in deze proeven onvoldoende duidelijk was wat het belang was van de
verschillende N-verliesposten (ammoniakvervluchtiging, afspoeling, nitraatuitspoeling en denitrificatie)
bijdeverschillende behandelingen metdunne mest,
en omdat in de lössgronden tijdelijke vastlegging
(waarschijnlijk vooral van ammonium) eenbelangrijke rol speelt, is een conclusie over het effect van
DCD op de stikstofverliezen door nitraatuitspoeling
endenitrificatie onmogelijk. Erwerden geenduidelijke effecten van DCD op de suikeropbrengsten van
de bieten en de knolopbrengsten van de aardappelenwaargenomen. Ditsloot goed aanopde resultatenvanhetgrondonderzoek.
In de periode van 1983-1985 werden 18 éénjarige
veldproeven metfabrieksaardappelen endunnemest

van kippen uitgevoerd opzandgronden en opveenkoloniale gronden. De experimenten bestonden uit
vier behandelingen metdunnemest,namelijk oppervlakkige toediening van dunne mest in het najaar
zonderenmét DCD(20kgper ha),toediening inhet
voorjaar zonder DCDenzonderdunnemest.
Gemiddeld over de experimenten nam door gebruik
van DCDhetstikstofverlies bijnajaarstoedieningvan
dunne mest flink af. De N-recoveries, geschat op
basis van het N-mineraalgehalte van de bodem (0100 cm) in juni, waren voor de behandelingen najaarstoediening zonder en met DCD en voorjaarstoedieningzonder DCDrespectievelijk 47%,62%en
51%.
Zonder eengift kunstmeststikstof namendeaardappelopbrengsten door gebruik van DCDflink toe;deze waren zelfs hoger dan de opbrengsten na voorjaarstoediening vandemest(Wadmanetal., 1989).
Het N-mineraalgehalte vande bodem (0-100 cm) bij
de aardappeloogst nam toe naarmate het N-mineraalgehalte van de bodem in juni hoger was. Deze
relatie leekvoor alle behandelingen metdunnemest

279

Tabel 216. Knolopbrengsten van de aardappelen in tonnen per ha in de jaren 1984-1985 in Vredepeel 1 ).
jaar

1984

1985

object

H
HD

significantieeffect
N-trappen 2 )

N-trappen (N, kg/ha)
0

>99

75

150

225

47,1
54,7+3)

50,5
57,5+

53,8
58,5

62,9
60,6

53,8
60,6+

59,6
61,6

62,2
65,5

59,2
63,8

V
VD

98

H
HD

>99

52,2
51,0

52,1
56,0

53,7
56,4

56,7
54,0

V
VD

48

55,7
55,8

55,5
54,0

54,0
55,3

56,6
56,0

1

) Voor onderzoek naar verschillen tussen de behandelingen geldt voor 1984en 1985 een LSD(5%)
van respectievelijk 5,4en 5,5.
2
) Significantie vanheteffect vandeN-gift opdeopbrengst pertoedieningstijdstip uitgedrukt in procenten. Alsdeze kleiner dan 9 5 % is,wordt toetsing vanheteffect van DCD achterwege gelaten.
3
) Toetsing vanheteffect van DCDopde opbrengsten per N-trap binnen ééntoedieningstijdstip. Een
"+" duidt opeenpositief effect van DCD meteen significantie van meer dan 95%.
Nmin, bodem 2 (zand), kgper ha

verlorengaat.
Heteffectvandeverschillende behandelingenopde
N-mineraalgehaltenvandebodem injuni bleekvoor
de veenkoloniale gronden ongeveer hetzelfde als
voordezandgronden(figuur68).
Het complete onderzoeksverslag zal als IB-Nota,
respectievelijk-PAGV verslag gepubliceerd worden
(vanEnckevortenTitulear 1992).
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Fig. 68.
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