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INLEIDING

Tenopzichte van rotatieswaarbij eenmaal inde zesjaaraardappelen op eenzelfde
perceelworden geteeld werden erop "De Schreef"opbrengstreducties waargenomen
bijhogere teeltfrequenties.Deopbrengstreductie isgroter naarmate aardappelen
vaker inhet bouwplanvoorkomen enwordt voortsversterkt doorde voorvrucht
suikerbieten.Tenopzichtevan 1op 6geeft 1op 3aardappelenmet voorvrucht
bieten (rotatie 5b)zo'n 15tot soms 30%lagere opbrengst.Inditbouwplan stopt
bijaardappelen debladgroei eerder inhet seizoen,blijft de fosfaatopname achter
(Hoekstra, 1981)en isdebeworteling oppervlakkiger (Heringa etal.,1980).
Door grondbehandelingen kunnen inhetveld (nematiciden)en inpotproeven
(sterilisatie)denegatieve voorvrucht en frequentie-effecten respectievelijk
gedeeltelijk enpraktisch geheel opgehevenworden.
Devolgende factorenkunnen de opgetreden verschijnselen niet of inonvoldoende
mateveroorzaakt hebben:
- verschil instructuur vandegrond;behalvemisschien eenveelvuldiger optreden
van reductie indegrond bijbouwplan 5b;
- beschikbaarheid van macro-voedingselementen;
- plantparasitaire aaltjes,met name cysteaaltjesniet;
- schimmels (Streptomyces spp,Rhizoctonia solani,Verticilliumspp);
- toxische stoffen dievrijkomen bijdevertering van organische stof,althans
voor zover dit zure stoffenzijn.

Heringa (persoonlijke mededeling, 1981)achthetniet ergwaarschijnlijk dat
parasitaire schimmels eenbelangrijke rol spelen alsveroorzakers van dewaargenomen opbrengstdervingen omdat:
- bijdebestudering vanwortelsdiewaren uitgewassenvoor hetmetenvande
wortelmassa er ineenvroeg stadium reedsverschillenwerdenwaargenomen tussen
'3a'en '5b'wortels;de laatstgenoemde waren danalbruiner terwijl ernog geen
sprakewasvan duidelijke 'aantastingen' (insnoeringen,breuken).
- bijproeven opdeVakgroep Bodemkunde en Plantevoeding, (LH),waarbij 5bgrond
inverschillende verhoudingen werd gemengd met een 'gezonde grond',de
opbrengstderving evenredig bleek tezijnmet het gehalte aan 5bgrond (Buurma,
1975/1976;KleinHesselink 1976/1977).
- schimmelinfecties indegrond bijaanwezigheid vanaantastbare planten zich
meestal sneluitbreiden endaaromweinig 'entmateriaal' (initieel inoculum)
behoeven.Alsditwaar isdan ishet onbegrijpelijk dat de opbrengstderving
evenredig ismet de frequentiewaarmee degrond reedsmet aardappelen enbieten
isbeteeld, zoals inpotproeven opdeVakgroep Landbouwplantenteelt en
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Graslandkunde isgevonden (o.a.Bosselaar, 1977).

Heringa lanceerde dehypothese,dat onvoldoendebeschikbaarheid van zinkeen
verklarende factor zoukunnen zijn.Inhet navolgendeworden gegevens aangedragen
dievoor debeoordeling vandehypothese vanbelang zijn.Daarnaast worden
toetsingen van dehypothesebesproken.

SYMPTOMEN VAN ZINKDEFICIENTIE:

Bij zinkgebrek groeien debladeren inhet algemeen minder uit (Vietset al.,
1954).Chlorose kanoptreden indeouderebladeren (voorbeeld bonen)of inde
uitgroeiende bladeren (voorbeeld bieten). Bijaardappelen zijnde internodia
korter terwijl de eveneens kleinerebladeren lepelvormig enbreekbaarder zijn.De
laatstgenoemde symptomen zijnwaarneembaar op "DeSchreef".Zn-deficiënteaardappelbladeren vertonen vaak eengrauwbruine,bronsachtige tot gelekleur,of
vlekkenvandienaard. Inernstige gevallenkande groeitop opeen zich ontrollend
varenblad lijken ('fernl e a f ) . Zulkemisvormingen worden op "De Schreef"niet
gevonden.

ZINK INDE BODEM

Totalehoeveelheid zink
Sphaleriet (ZnS)ishetvoornaamste zinkhoudende mineraal inde lithosfeer.
Daarnaast wordt zink aangetroffen indeminerale fractievandegrond,namelijk in
kleiroosters (hetzij door insluiting,hetzij door isomorfe substitutie (Mg)). Zink
wordt tevens geadsorbeerd doorbijvoorbeeld calciet,dolomiet,organische stofen
Ii

metaaloxiden.Beneden pH 7komthet zinkmeest alsZn

voor endaarboven als

Zn(OH)».Deverdeling van zinkoverbodemfracties enhet profiel,deadsorbtiekarakteristieken,etc.vormen het onderwerp van eenuitgebreide hoeveelheid
literatuur (bijv.Shuman, 1979;recente reviews:Shuman, 1980;Pickering,1980;
Giordano enMortvedt, 1980).
Het totale zinkgehalte van degrond ligt ergens tussen 10en 300ppm;60ppm is
eenredelijk gemiddeldewaarde (Norrish, 1975). Behalve op zure,zanderige gronden
ishet totaal zinkgehaltevandegrondvrijwelnooit eenbeperkende factorgebleken.
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Ogneembaar_zink
Het aldanniet optredenvan zinkgebrekverschijnselen hangt dusveelal niet afvan
de totalehoeveelheid zink,maar van debeschikbaarheid daarvan.Bijdebepaling
van opneembaar,uitwisselbaar of beschikbaar zink (hoemen deze fractie ookwil
noemen)doet zichallereerst eenmethodisch probleem voor.Diverse extractiemethodenworden gebruikt.Voor kalkhoudende gronden (Flevopolders!)zoueen
extractiemetDTPA (Lindsay enNorveil, 1968)debestemethode zijn.De
waarderingsschaal vande test is:laag 0 tot 0,5 ppm,marginaal 0,5 tot 1,0ppra,
voldoendemeer dan 1,0 ppm Zn.OokNelson etal. (1959)beschreven eenmethode
waarbij dewaardering vandehoeveelheid zuur-extraheerbare zink (opneembaar)
afhangt van de titreerbare alkaliniteit vande grond. Inhet algemeen kanmen
waarschijnlijk zeggen datmethoden dieontwikkeld zijnvoor kalkloze ofvoor
zuurdere grondengeenjuist resultaat zullen gevenvoor kalkhoudende gronden.
Roorda van Eysinga etal. (1978)onderzochten ruim 100bodemmonsters uit Nederland
opo.a.opneembaar zink.Zijgebruiktenvierverschillende extractiemethoden,doch
niet deDTPA-test.Depotproevenmet deze grondenvonden zedebeste correlatie
met Zn-opname doorhaver enfreesia'swanneer opneembaar zinkwerd bepaald door
extractiemet ammonium acetaat (1N,pH 7 ) .Met dezemethode vonden zij gehalten
van 13ppm Zn ingrond uitMarknesse,20ppm inEns,8ppm in (Oostelijk?)Flevoland en 1ppm inZuid-Flevoland (Roordavan Eysinga,pers.mededeling, 1981). De
laagste,gemiddelde enhoogstewaarde van 72veldmonsterswaren respectievelijk
0,5, 15,6en 134ppmZn (RoordavanEysinga etal., 1978).

INVLOED VAN BODEMFACTOREN OPDE OPNEEMBAARHEID VAN ZINK

Het iseenvaststaand feit dat deaanwezigheid vanCaC0„ en/of eenhoge pHde
opneembaarheid van zink zeer drastisch beperken.Dezebodemomstandigheid doet zich
voor indeFlevopolder.Het antagonisme tussen zinken fosfaatvormt het onderwerp
vaneenomvangrijk aantal studies.Wanneer beidenutriënten inconcentraties inde
bodemvoorkomen die (net)bovendegrens tot induktievan gebreksverschijnselen
liggen,roept bemesting met deenenutriënt deficiëntie voor deandere open
omgekeerd. Eenzelfde antagonisme bestaat tenaanzienvan ijzer.Op "DeSchreef"is
dit laatstevermoedelijk niet vanbelang,doch het feitdat deaardappelen inhet
algemeen rijkelijkmet fosfaat zijnbemest (Hoekstra, 1981)isinditverband
mogelijk niet zonderbetekenis.
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GEWAS- INVLOEDEN OPHETOPTREDEN VAN ZINKTEKORT INDE PLANT

TermanenHawkins (1942)vonden dataardappelen sterker opeen zinksulfaatbemesting reageerden (20kg/ha)bij continu-teelt danbij 1op 2.Als ervan
zinktekort sprake iskan datkennelijk verhevigd worden door eenhogere teeltfrequentie.Hierbij dient opgemerkt tewordendatbij extrapolatie van deze gegevens
naar 1op 3aardappelen erwaarschijnlijk inhet geheel geeneffectvanzinkbemesting opgetreden zou zijn.Daar staat tegenoverdat de frequentie-effectenop
"DeSchreef"zichover een lange reeksvanjaren ontwikkeld hebben,terwijlde
voorgeschiedenis vandeproefvelden vanTerman enHawkins onbekend isenmogelijk
zeer kortvanduurwas.
Devoorvrucht suikerbieten kanbij zinkgevoelige gewassen alsbonen enmaïs
gebreksverschijnselen induceren (Boawn, 1965). Het gewas suikerbieten onttrekt
echter zekernietmeer zinkaande grond danbijvoorbeeld sorghum,nawelk gewas
ergeen zinkgebrek optrad inbonen enmaïs.Aardappelen ensuikerbieten worden
overigens alsmatig zinkgevoelige gewassenbeschouwd,dit in tegenstelling tot
bijvoorbeeld erg gevoelige gewassen alsbonen,maïs envlas enongevoeligegewassenalsgranen,grassen,erwten enwortelen (Vietsetal., 1954).
Ook isgeblekendat rassenbinnen een soortnogal kunnenverschillen in zinkgevoeligheid;bijaardappelenwerd ditgeconstateerd door Cipar etal. (1974).

HETOPHEFFEN VAN ZINKGEBREK/TEKORT

Zinktekorten kunnen door deaanwending vanverscheidene zinkhoudende middelen
opgehevenworden.Zinksulfaat en zinkchelatenwordenbeide alsblad-enbodembemesting toegepast.Bijaardappelen isgebleken dat eenomonbekende redenen
(mogelijk telate toepassing)onjuist uitgevoerde bemesting geeneffect gaf,
terwijl laterepogingen met een gewijzigde handelwijze wel positief resultaat
leverden (BoawnenLeggett, 1963).
Eenmerkwaardig gegeven isdat zinktekortenblijkbaar kunnenworden opgeheven door
degrond tebehandelenmet stoom,formaline,ether (ArkenHoagland, geciteerd
doorDeRemer en Smith, 1964)ofmetDD (Cipar etal.,1974).Het feit datde
negatieve frequentie envoorvrucht effecten inpotproeven opgeheven kunnenworden
doormethylbromide ofverhitting vande grond tot 100°C (Bosselaar, 1977)hoeft
dusniet eenduidig tebetekenen dat ermicrobiëleoorzaken inhet spelzijn.
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ZINKGEHALTEN INDE PLANT

De zinkgehalten inde plant zijn afhankelijkvan leeftijd envanhetorgaan.
Alleen daarom alkan men zinkgebrek niet eenvoudig aflezen aan een minimale
concentratie.Bovendien kaner een 'Piper-Steenbjerg'-effeet optreden.Datwil
zeggen,dat uitgaande van een gebrekssituatie het zinkgehalte indeplant eerst
daalt bij toenemende zinkbemesting omvervolgens pas tegaan toenemen (Andrewet
al., 1981).
Omdegedachten tebepalenkanmen zeggen dat concentraties lager dan 20ppm
marginaal of onvoldoende zijn;bij eengoede Znvoorziening liggendewaarden
tussen 20en 150ppm, terwijlvergiftiging opkan tredenbij concentraties hoger
danongeveer 400ppm (Giordano enMordtvedt, 1980). Gezienhet antagonisme met
o.a. fosfaatwordt deverhouding tussen fosfaat en zink inhetweefsel ookwel als
parameter gebruikt.BijeenP/Zn verhouding groter dan 150-200zoumen inde
gevarenzone komen (Andrewetal., 1981).

VOORLOPIG OORDEEL OVERDE ZINKHYPOTHESE

Eénvandebeste argumenten terondersteuning vandehypothese ishet gegevendat
deopneembaarheid van zink opkalkhoudende gronden inhet algemeen zeer laagis.
Het specifieke effect vandevoorvrucht suikerbieten (Boawn, 1965)spreekt
eveneens totdeverbeelding.Ookdeandere genoemde verschijnselen indeoverwegingbetrekkende kanmen zeggendat dehypothese eralthans 'kwalitatief'
tamelijk solideuitziet.

TOETSINGEN VANDE ZINKHYPOTHESE

Begalingen_van_het_totale-_en_het ogneembare zinkgehaltevande_grond_o£
"De_Schreef"
In 1981 zijnbepalingen verricht vanhet zinkgehaltevan de grond op "DeSchreef".
Het totale zinkgehalte is tamelijk eenduidig tebepalen.Zoalsuit tabel 1blijkt
laghet gehalte inalle bouwplannen opalle tijdstippen op ca.80ppm,hetgeen op
zichzelf eenvrijnormale en zekerniet een te lagewaarde is.Slechts eendeel
vanhet totale zink isechter beschikbaar voor deplant.Voor hetbepalenvan die
fractie isgekozen voorde extractiemethode vanNelson et al. (1959). Demethode
isontwikkeld voor kalkhoudende gronden.Erwerd 2gram grond in20ml 0,1 NHCl
herhaald geëxtraheerd.De somvan deextracties leverthet voor deplant beschikbare zinkgehalte.Uit tabel 1blijkt datwaarden tussen 25en40ppm (mg/kg)
werden gemeten.Bijdeduiding van deze getallen in termenvan 'laag,voldoende,
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hoog'moet rekeningworden gehoudenmet hetkalkgehalte vandegrond.Op "De
Schreef"isdat ca. 10%.Nelsonetal.gevengeen conversiefactoren voor zulke
hogekalkgehalten.Bijextrapolatievan hungegevensmoethet gehalte aanbeschikbaar zinkop "DeSchreef"nog alsvoldoendeworden gekarakteriseerd. Hoewel deze
extrapolatie enig houvast biedt ishij op zichzelf tochvan dubieuzewaarde.
Terzijdewordt opgemerkt dat aandeVakgroep Bodemkunde enPlantevoeding vandeLH
onderzoekwordtverricht naarmethoden terkarakterisering vandefractie zinkdie
voor deplant opneembaaris.

Tabel 1.Bepalingen vanhet zinkgehaltevandegrond op "DeSchreef"indrie
bouwplannen enopdrie tijdstippen (gegevensvan 1981).

Bouwplan Totaal zinkgehalte (mgkg )

Gehalte aanopneembaar zink
(mgkg )

datum: 3mei 3juni 5augustus

3ab

81

5a
5b

77

83 83

3mei

80

83
79

81 81

79 79

83

3juni

5augustus

28

27

41
29

32
24

31

25

a Bepaald met demethodevanNelson etal. (1959)
b Bouwplan 3a=w.tarwe,vlas,s.bieten,z.gerst,gr.erwten,aardappelen
5a=aardappelen,s.bieten,z.gerst
5b=aardappelen,graszaad,s.bieten

In 1981werd ineenoriënterende proef het indicatorgewas stamslabonen (gevoelig
voor zinkgebrek)geteeld inplaatsvan aardappelen.Daarnaastwerden er inaardappelen en inbonenbladbespuitingen uitgevoerd met zinkhoudendemiddelen.De
waarnemingenwerden gedaan indebouwplannen 3a,5a en5b.Debespuitingenwerden
omde 14dagenuitgevoerd met zinksulfaat (1kg in4001water ha )enzinkcarbamaat (4kg in4001ha ) .Deuitkomsten staanvermeld intabel2.
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Tabel 2.Opbrengsten vanaardappelen en stamslabonen indriebouwplannenmet en
zonder toepassing vanbladbespuitingen met zinkhoudende middelen
(gegevensvan september 1981)

Bouwplan

Aardappelen (knollen)

en

verse opbrengst

object

kgveldje
2
12m

3acontr. 77

Stamslabonen (zaden)

gem.opbrengst

rel.tha

dsopbrengst

rel. kgveldje

vers

gem. opbrengst

rel. kgha
2

6,3 m

1,72

rel.
droog

1,70

100
99

95

1,80

105

100

1,74

100

1,75

100

3aZn sulf 74

96 62,3

3aZn carb 73

5a contr. 75

100

5aZn sulf 70

93 59,7

5aZn carb 70

93

1,88

100
108

5b contr. 62

100

1,60

100

5bZn sulf 63

102 52,7

1,58

5bZn carb 65

105

99
108

96

85

1,73

2762

100

2841

103

2603

94

ziedevoetnoten van tabel 1voor deverklaring vande bouwplancodes
contr. =standaarduitvoering vanhet bouwplan
Zn sulf =bespuitingenmet Zn-sulfaat
Zn carb =bespuitingen met Zn-carbamaat
degemiddelden zijnperbouwplanberekend overalle behandelingen

Indedriebouwplannen leiddenbladbespuitingen met zinkhoudende middelen niet tot
duidelijk positieve ofnegatieve effecten opdeopbrengstenvan deaardappelen.De
gemiddelden overallebehandelingen per rotatieweerspiegelen daarentegenwelde
verschillen inopbrengst diedeze rotaties onderling veelalvertonen.
Bij stamslabonen lijkt zinkcarbamaatbij allebouwplannen een licht positief
effect tehebben gesorteerd.Dit kanechter ookaande fungicide-eigenschapvande
betreffende stofworden toegeschreven.Opvallend isdat ookbijbonenbouwplan 5b
de laatste opbrengst gaf.

In 1982is inbouwplan 5beenbemestingmet zinkuitgevoerd (2gzinksulfaat per
2
m )op zowelhetwel alshetnietmetnematicide ontsmette deelvanhet proefveld.
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2
Denetto veldgrootte was 30m .Deproef lag inenkelvoud.De opbrengstgegevens
staanvermeld.intabel 3.Bemestingmet zinkbleek echterniet positief tewerken.

Tabel 3.Opbrengsten vanaardappelen inbouwplan 5bbijwel engeenbemesting met
zinksulfaat (gegevensvan september 1982)

Object

5b controle
5bZnbemest

Niet ontsmette grond

Ontsmette grond

verse opbrengst (knollen)

verse opbrengst (knollen)

tha

tha

41,3
39,7

rel.

100
96

42,7
41,0

rel.

100
96

Laboratorium waarnemingen
AandeVakgroep Bodemkunde enPlantevoeding (LH)zijn eveneens proefnemingen
verricht ter toetsing van de zinkhypothese (Baltissen, 1983). De zogenaamde
dubbele pottechniek leverde geenaanwijzingen opover zinkdeficiëntie in
aardappelenbij gebruikvan grond afkomstig van "De Schreef". Ineenpotproefwerd
de groeivanaardappelen gemeten ingrond vanverschillende bouwplannenvan "De
Schreef"met alsproeffactorenwel engeen zinktoevoeging enweinig enveel
fosfaatbemesting. Deze proef leverde geenondersteuning vande zinkhypothese:
gedurende deproefperiode (eind april tot eind juli)werden ergeenverschillen in
groei tussendeobjecten geconstateerd,behalve eenpositief effect vanmeer
fosfaat ophet knolgewicht. Indedrogestof vanbladeren enstengels laghet Zn
gehaltebijdenietmet Znbemeste objecten tussen de 30en 100ppm;de ruimste
P/Zn verhouding indedrogestof diewerd aangetroffenwas 80.Deze gegevens wijzen
niet op Zn-deficiëntie.

CONCLUSIE

..

Hoewel erwellicht het eenenander aan temerkenvalt opdeopzet enopvangvan
debesproken proeven rechtvaardigen deuitkomsten welde conclusie dat onopneembaarheid van zink geen factorvanbetekenis isbijhet ontstaan van opbrengstreductiesbij intensieve teeltvan aardappelen op "De Schreef".De factor zink is
daarom ook niet verder inhet onderzoek bestudeerd.
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