Nitraatgehaltevangroenten,geteeld nauitbrengenvandunnevarkensmest
Nitrate content of vegetables grown following application of thin pig slurry
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Inleiding
Hoge nitraatgehalten ingroenten worden ongewenst
geacht, omdat bij consumptie nitraat zou kunnen
worden omgezet via aminozuren in nitrosaminen.
Men verdenkt deze laatste verbindingen ervan kankerverwekkend te zijn.
In eerder genomen proeven met diverse groenten
werden normen afgeleid voor het stikstofaanbod;dit
isde hoeveelheid inde grond beschikbare stikstof in
de laag van 0-60 cm alsmede de gegeven kunstmeststikstof, waarbij bepaalde, maximaal toelaatbare gehalten aan nitraat in de groenten niet worden
overschreden. Onder bepaalde omstandigheden betekent ditdatde gift aan kunstmeststikstof moetworden beperkt zodat de maximaal met stikstof bereikbareopbrengst nietwordt gehaald.Ookwerd het effect bestudeerd van een deling van de stikstofbemesting ineen basisgift bij het begin van de teelt en
eenbijbemestingtijdens deverderegroei.
Bij spinazie werd in vergelijking met uitsluitend een
basisbemesting een opbrengstverhoging verkregen;
dit ging echter gepaard met een gering kwaliteitsverlies, tot uiting komend in een beperkte verhoging
van het nitraatgehalte vandespinazie.
Bijenquêteswerden somszeer hoge nitraatgehalten
in groenten aangetroffen, die gezien de resultaten
van de hiervoor genoemde proeven met stikstofbemesting uit kunstmest, niet spoedig worden bereikt.
Het vermoeden rees dat dit mogelijk veroorzaakt
zou kunnen zijn door de toepassing van grote hoeveelheden drijfmest. Dit was aanleiding tot een onderzoek naar dewerking van dunnevarkensmest op
het nitraatgehalte van drie naelkaar geteeldegroenten: spinazie, sla en andijvie. Dit werd niet alleen
onderzocht bij een eenmalige toediening van deze
organische mest, maar ook op een proefveld waar
jarenlang dezelfde hoeveelheden dunne varkensmest in najaar envoorjaar warentoegediend.
Om nitraatuitspoeling na het uitbrengen van drijfmest in het najaar te voorkomen, komt het gebruik
van Didin, een nitrificatieremmer, die de omzetting

van ammonium naar nitraat verhindert, in aanmerking. Behoud van meer beschikbare stikstof na de
winter betekent echter een grotere kans op een
hoger nitraatgehalte, wat bij de drie hierboven genoemdegroenten naderwerd onderzocht.

Proefopzet
Op de licht leemhoudende zandgrond van de proefboerderij van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid lag een meerjarige proef met de volgende drijfmesttrappen: 0, 80 en 160 ton dunne varkensmest
per ha in het najaar alsmede 40 en 80 ton per ha in
het voorjaar. Negen kunstmest-stikstoftrappen werden er overheen gelegd, bestaande uit stikstofhoeveelheden van 0, 70, 140 en 280 kg N per ha,
gegeven in een basisbemesting ineens bij het begin
van iedere groenteteelt of in variaties tussen basisbemesting en bijbemestingen later tijdens de teelt.
Gedurende driejarenwerden naelkaar spinazie, sla
en andijvie geteeld,waarvan de opbrengst werd bepaald en het nitraatgehalte werd onderzocht. Op de
zandgrond van ROC Vredepeel werden gedurende
eenjaar dezelfdedrijfmesttrappengegeven,ookweer
gecombineerd metstikstoftrappen van kunstmest.
Daarnaast werd op ROC Vredepeel met Didin
geëxperimenteerd, al of niet toegevoegd aan 50 ton
dunne varkensmest per ha,toegediend in het najaar
of in het voorjaar. Spinazie en sla werden tevens
weer bemest met één van de vier stikstofhoeveelhedentot280kgNper haalsongedeeldeofgedeelde bemesting over basis- of bijbemestingsgift. Bijde
laatste teelt met andijvie waren de giften verdeeld
overvier hoeveelhedentussen0en200kgNperha.

Resultaten
Beschikbarestikstof indegrond
Door het gebruik van dunne varkensdrijfmest werd
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uiteraard de hoeveelheid beschikbare stikstof in de
grond verhoogd. Per 10ton per hawas de N-mineraal in de laag 0-30 cm na najaarstoediening in het
voorjaar, voorafgaande aandeteeltvandespinazie,
gestegen met 8kg Nper haen na voorjaarstoepassingmet 18kg.Ditismeerdanhetdubbele.Voorde
laag 0-60 cmwaren deze getallen respectievelijk 13
en 22 kg Nper ha. De hiervoor genoemde getallen
zijn echter gemiddelden over vijf proefjaren. Inwerkelijkheidwasdestijgingvandebeschikbarestikstof
vanjaartotjaar nogalwisselend.Menzal nahetuitbrengen van varkensdrijfmest door grondonderzoek
het niveau aan beschikbare stikstof steeds moeten
vaststellen, wil men een verantwoorde hoeveelheid
kunstmeststikstof aandetetelengroentetoedienen.
Ook bij de sla en andijvie was door drijfmest het
stikstofgehalte van de grond verhoogd, door de
voorjaarsgift meerdandoordenajaarstoediening.
Door per ha 15 kg van de nitrificatieremmer Didin
aan 50 ton drijfmest toe te voegen, werd nitrificatie
endaardoor uitspoelingvanstikstof voorkomen.Het
ammoniumdeel van de beschikbare stikstof in de
grondwas met Didin in het voorjaar tot aan hetbeginvandeslateelt hoger. Ookdetotale hoeveelheid
beschikbare stikstof was tot nade slateelt indeonderzochte laag tot 60 cm diepte verhoogd. Hoewel
dus uitspoeling van stikstof als nitraat door de Didin
lijkt te zijn verminderd,was het effect maar beperkt.
Afgaande op de hoeveelheid stikstof in het bovengrondse gewasvandedrie groenten werdberekend
dat uiteindelijk in totaal maar 17 kg N per ha meer
aandegewassentengoedewasgekomen.
Hetnitraatgehaltevandegroenten
Door de stikstof in de drijfmest en die in de kunstmest steeg het nitraatgehalte van de groenten. De
stijging was het sterkst bij spinazie en het geringst
bij de andijvie. Het nitraatgehalte van de groenten
werd meer verhoogd door de kunstmeststikstof dan
door dezelfde hoeveelheid stikstof indedrijfmest. In
devoorjaarsteelt van spinazie was de stikstof uitde
drijfmest nog het werkzaamst. Het effect ervan op
het nitraatgehalte van spinazie was ruwweg 30%
vandewerkingvande kunstmeststikstof.
Van jaar tot jaar liepen de nitraatgehalten van de
drie groentegewassen bij dezelfde behandelingscombinatie vandrijfmest enkunstmeststikstof echter
sterk uiteen.Zo bleven in 1982 in Haren slechts de
giftenvan0en70kgNperhaaankunstmeststikstof
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zonder drijfmest beneden een nitraatgehalte vande
spinazievan2000mgperkgversgewicht.Dehogere
kunstmestgiftenenallebehandelingen metdrijfmest,
ook die zonder kunstmeststikstof, gaven gehalten
boven2000mg.Ophetzelfde proefveld blevendaarentegenin1984denitraatgehaltenbeneden2000mg.
De beschikbare stikstof in de grond, voorafgaande
aan de spinazie was in 1984 door drijfmest minder
sterk gestegen dan in 1982; hiermee kan het verschilinreactieechter nietgeheelwordenverklaard.
Uitdegegevens vanvier proevenwerdafgeleid hoe
vaak bij de drie groentegewassen de grenzen van
het nitraatgehalte van2000en2500 mgper kgvers
gewicht werden overschreden door toenemendegiften kunstmeststikstof tot 280 kg N per ha bij dediversedrijfmesttrappen(tabel206).
Als drijfmest was toegediend, werden bij spinazie
door eentoenemende gift kunstmeststikstof alspoedig hoge nitraatgehalten in de groente aangetoond.
Als geen drijfmest was gegeven, werden veel minder vaak nitraatgehalten boven 2000 en 2500 mg
per kg gevonden. Bij sla leidde de toepassing van
drijfmest in combinatie met hoge stikstofgiften maar
inweinig gevallen tot een hoog nitraatgehalte en bij
andijvie was van een nawerking van drijfmesttoepassing wat betreft de nitraatgehalten geen sprake
meer. Daardeintabel206gebruikte nitraatgehalten
gemiddeldenzijnvandenitraatgehalten op4-6veldjes, waarbij de eerstgenoemde minder schommelingenvertonen dandebemonsteringen vandeenkele
veldjes, is het beeld van tabel 206 gunstiger dan in
werkelijkheid wordt aangetroffen. Bij bemonstering
en onderzoek op nitraat in beperkte steekproeven
zal vaker een hoger nitraatgehalte kunnen voorkomen, met als gevolg een lagere kwaliteitsbeoordelingvandebemonsterdepartij.
Bij spinazie zal na gebruik van drijfmest de gift
kunstmeststikstof beperkt moeten worden,om geen
te hoog nitraatgehalte in de groente te krijgen. Dit
gevaar is minder groot bij de zomerteelt van sla en
de nateeltvanandijvie.Aande handvanderesultaten die het verband weergeven van opbrengst en
nitraatgehalte van de groente met het N-aanbod,de
hoeveelheid beschikbare stikstof in de grond,de Nmineraalendekunstmeststikstofbemesting,kanwordengeschatwelke hoeveelheidstikstof nodigisvoor
de maximale opbrengst en welke stikstofhoeveelheid niet mag worden overschreden als aan het

Tabel206.Aantal malen dat de nitraatgehalten van 2000 en 2500 mg per kg vers gewicht in drie
groentegewassen werden overschreden in de combinatie van een bepaalde drijfmesttrap
met vier hoeveelheden kunstmeststikstof (0, 70, 140 en 280 kg N per ha), in totaal 16
gevallen.
gewas,nitraatgehalte
mg/kg

uitsluitend
kunstmeststikstof

drijfmest in voorjaar
40
ton/ha

spinazie
2000 mg
2500 mg

drijfmest in najaar

80
ton/ha

80
ton/ha

7
6

7
5

160
ton/ha

sla
2000 mg
2500 mg
andijvie
2000 mg
2500 mg

nitraatgehalte van de groente een grens wordt gesteld. In het algemeen was de toename van het
nitraatgehalte in de groenten bij een hoger N-aanbodindelaag0-60cmnietzodanigdatduidelijkeen
onderscheid gemaakt moest worden naar drijfmestbehandeling, hoeveelheid en tijdstip vantoediening.
Alleenbijeenzeer laagstikstofaanbod alsgeenofin
beperkte mate kunstmeststikstof was toegediend,
was het nitraatgehalte vaak wat hoger bij drijfmesttoepassing dan bij weglaten van drijfmest. Een en
ander lijkt in overeenstemming met de geringe stijgingvandebeschikbare stikstof indegronddoorde
drijfmest in vergelijking met de werking van kunstmeststikstof. Bijdeeersteteelt inhetvoorjaar zalde
stijging vande indegrond beschikbare stikstof door
drijfmest nog het meestvan betekenis zijn. Menzou
dus bij de interpretatie van het stikstofaanbod ter
bepaling van het te verwachten nitraatgehalte in de
groente geen rekening behoevente houden metwel
of geendrijfmesttoediening,alsdewerking ervanop
debeschikbare stikstof indegrondisverdisconteerd
in het analysecijfer. Eenuitzondering hieropvormde
de reactie van spinazie in 1982in Haren.Toenwerdendoor drijfmest de opbrengst en hetnitraatgehalte sterk verhoogd in vergelijking met het effect van
de kunstmeststikstof, zodat het stikstofaanbod anders moetworden gewaardeerd.Debenodigdehoeveelheden stikstof voor de maximale opbrengst en
het hoogst toelaatbare nitraatgehalte, die werden

geschat aan de hand van de resultaten met opbrengst en nitraatgehalte tegen het N-aanbod, wisselden sterk voor de aanwezige proefgegevens van
zeven jaren (twee proefvelden, drie jaren in Haren,
vier jaren in Vredepeel). De in tabel 207 gegeven
gemiddelden (mediaan) moeten dan ook als een
voorlopige aanwijzing beschouwdworden.Zegeven
wel een indruk van de noodzakelijke beperking van
destikstofgift als eenkwaliteitseis gesteldwordt aan
het nitraatgehalte van de groente. Bij spinazie kan
de optimale stikstofgift voor het bereiken van de
maximale opbrengst niet gegeven worden als aan
hetnitraatgehalte degrensvan 1500of2000mgper
kgvers gewicht gesteld wordt. Ook bij 2500 mgper
kg was nog een geringe beperking van het stikstofaanbod nodig.Voor de gegevens vande drie proefjaren inHarenwerdeenopbrengstderving bijdedrie
grenzen voor het nitraatgehalte berekend van respectievelijk 13,11 en4%.Bijsla mocht het optimale
stikstofaanbod wel gerealiseerd worden. De grens
van 2500 mg nitraat per kg vers gewicht in de sla
werd zelfs niet bereikt, hoe hoog het aanbod aan
stikstof uit drijfmest en 280 kg N per ha uit kunstmeststikstof ook was opgelopen. Bij andijvie liep de
curvevoor hetnitraatgehalte bijeenstijgendstikstofaanbod aanvankelijk sterk op; dit betekent dat bij
een grens van 1500 mg nitraat per kg nogwel een
beperking van het stikstofaanbod nodig zou zijn. Bij
eenhogernitraatgehaltetotaandegrensvan2000mg
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Tabel207.Over alle proefjaren gemiddeld stikstofaanbod (N-mineraal en kunstmeststikstof, voorafgaande aan de teelt) voor maximale opbrengst en bij beperking tot bepaalde grenzen voor
het nitraatgehalte.
gewas

optimaal N-aanbod
voor opbrengst
0-30

spinazie
sla
andijvie

290
140
180

beperkt N-aanbod voor nitraatgehalte niet hoger dan
0-30

0-60

0-30

0-60

2500mg*
0-30
0-60

110
170
85

245
180
95

230
340
390

295
400
460

280
ntb
ntb

0-60

350
215
240

1500

2000

335
ntb
ntb

* ntb =niette bepalen, hoge stikstofgift mogelijk zonder overschrijding.
nitraat per kg verliep de curve met toenemend stikstofaanbod zeer vlak, zodat een zeer hoge gift pas
instaatwasdezegrenstebereiken.Bijslaenandijviewerd2500mgper kggemiddeld nietbereikt,hoe
hoog het stikstofaanbod uitgronden bemesting ook
was. Indepraktijk zal dit door toevallige afwijkingen
bij een beperkte bemonstering met een geringer
aantalsteekproevenweleenshetgevalkunnenzijn.
Door toevoegen van Didin aan de drijfmest werdde
hoeveelheid beschikbare stikstof in de grond verhoogd. Dit leidde bij spinazie en sla inderdaad tot
een bescheiden verhoging van het nitraatgehalte
voor hettweede gewas, respectievelijk met315(ongeveer 10%) en 75 (ongeveer 4%) mg per kg vers
gewicht. Bij andijvie was dit slechts eenmaal in de
drie proefjaren het geval.Alleen bij spinazie werd in
één van de drie proefjaren bij het stikstofaanbod uit
de grond en de kunstmeststikstofgift het nitraatgehalte van de groente mede bepaald door het al of
niettoevoegenvanDidinaandedunnevarkensmest.
Verdeling van de kunstmeststikstof over een basisbemesting en een bijbemesting verhoogde het
nitraatgehalte vande groenten inde proef teHaren,
maar in de proeven op ROC Vredepeel werden
geenduidelijkeverschillengevonden.
Najaarstoepassing van dunne varkensmest leidde
vaak tot hogere opbrengsten dan dezelfde hoeveelheid, toegediend in het voorjaar. Het nitraatgehalte
vanandijviewasvaaklager nadenajaarstoediening.

Discussie
Het nitraatgehalte van de drie onderzochte groente-
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gewassen steeg door giften aan kunstmeststikstof
en dunne varkensmest, maar in het ene jaar meer
dan in het andere. Dit kan het gevolg zijn van een
verschil in het stikstofaanbod in de grond, ondermeer onder invloed van een wisselende samenstellingvandedrijfmest ende mate waarinammoniumstikstof bij het uitbrengen van de drijfmest verloren
gaat. Ook door deweersomstandigheden tijdens de
teelt zal het nitraatgehalte van de groente zijn beïnvloed.
Tijdens de zomermaanden met veel zonlicht loopt,
zoals bekend, het nitraatgehalte in de groenten niet
veelop.Ookmethogedrijfmesttoedieningzullenongewenst hoge nitraatgehalten niet worden verkregen, zeker niet als via grondonderzoek de bemesting met kunstmeststikstof is aangepast aan de beschikbare stikstof in de grond. Sla in de zomer en
andijvie in de nazomer zijn op deze manier ook na
drijfmesttoepassing voor of na de winter "veilig" te
telen.
Volgens de genomen proeven geldt dit niet in alle
jaren voor spinazie ondanks aanpassing van de gift
kunstmeststikstof aan de in de grond beschikbare
stikstof. In enkele jaren moest het N-mineraal anders worden geïnterpreteerd als drijfmest was toegediend.Analyse vandegegevens van het (beperkte) aantalproefjaren suggereert dat hetnitraatgehaltevande spinazie vooral stijgtdoor dedrijfmeststikstof als aan het eind van deteelt zeer weinig regen
valt. Het lijkt eropdatdandewortels vandeplant in
verhouding sterker profiteren van de stikstof in stalmestdeeltjes (tabel 208). Met kunstmatige beregening zou dan de werking van de kunstmeststikstof
kunnen worden verbeterd, wil men het stikstofaanbod (N-mineraal en kunstmestgift) op dezelfde

Tabel208. Stijging van het nitraatgehalte in spinazie per ton dunne varkensdrijfmest insamenhang met
de neerslaghoeveelheid inde laatste 30dagenvandeteelt. Gegevens van vijf proefjaren.
mm regen in30 dagen
stijging inmg nitraat/kg
per ton/ha

39

48

60

84

108

199

100

36

26

2

wijze kunnen interpreteren bij wel of geendrijfmesttoediening.
Summary
The nitrate content of the three vegetables which
werestudiedincreaseas a resultof applications of
artificial nitrate and thinpig slurry,but withyearly
variations.Thiscouldbe due to a differenceinthe
nitratelevelinthesoil,partlyundertheinfluenceofa
varyingcomposition of theslurryandthedegreeto
which ammonium nitrateislostduringapplication of
the slurry. The nitrate level of the vegetables will
alsobe affectedby weatherconditions during cultivation.
Asiswell-known, duringverysunnysummermonths
thenitratelevelin vegetables doesnotincrease by
much.Evenwithhighapplications ofslurry, undesirablehighlevelsofnitratewillnotoccur, particularly
not if, on the basis of soil tests, fertilisationwith

artificialnitrate is adaptedto the existingnitratein
thesoil.In thiswaylettucecanbe 'safely'grownin
the summer and endive in the late summer, even
afteraslurryapplicationbeforeorafterwinter.
According to the trials carried out, this does not
applyto spinacheveryyear in spite ofadjustments
to the amount of artificial nitrate applied. Insome
yearstheN-mineral hadtobeinterpreted differently
if slurry was applied. Analysis of the data of the
(limited) number of trial years suggests that the
nitratecontentof thespinach particularlyrisesasa
resultof the slurrynitrateifverylittlerainfallsatthe
end of thegrowingperiod.In this case,it looksas
though the roots of theplant draw relativelymore
benefitfromthenitratein farmyardmanureparticles
(table208). Artificial sprinklingcould thenimprove
the effect of the artificial nitrate if it is wished to
interprettheavailable nitrate(N-mineralandartificial
fertilizerapplication)with or withoutthe application
ofslurry.

InvloedvandepHvanzandgrond opdeopbrengst enkwaliteitbijdiverse gewassen
Theeffect ofpH insandy soil on theyield and quality ofvarious crops
Ing.P.M.T.M.Geeien,ROCVredepeel

Doelvanhetonderzoek
De huidige kalkbemestingsadviezen komenvoort uit
onderzoek dat verricht is in de periode 1920-1950.
Devraag kan gesteldworden of de huidige bedrijfsomstandigheden,waaronder de bemestingstoestand
van de grond, het bemestingsniveau en overige
teeltmaatregelen,totanderepH-adviezenleiden.

Methode
Op het ROC Vredepeel (zandgrond met4%humus)
werd in de herfst van 1975 een proef met vijf pH-

niveaus in vier parallellen aangelegd. De pH die in
hetvoorjaar van 1977werdgemeten,isalswerkelijke pH aangehouden voor de geteelde gewassen in
1977, 1978 en 1979. In de herfst van 1980 is opnieuw de pH vastgesteld; deze werd door middel
vaneen bekalking met Dolomiet gecorrigeerd.Daarnawerdjaarlijksde pHindeherfstvoorafgaandaan
deteeltgemeten.
Devoedingstoestandvandebodemwasinde herfst
van 1975alsvolgt:
Pw
47
4,1
percentageorganischestof
8
kaligehalte
82
MgO

271

