Stikstoﬂevering uit de bodem
Meer aandacht voor veronachtzaamde stikstofbron

H

Hoeveel stikstof levert de bodem aan een gewas? De kans is groot dat veel
telers daar geen duidelijk beeld van hebben. Een beter zicht op deze stikstofbron is nodig, want de komende jaren zullen de milieunormen, ook voor
biologische teelt, steeds strenger worden. Door de MINAS-wetgeving en door
de mogelijke verplichting tot het gebruik van biologische mest zal de bemesting nauwkeuriger moeten worden. Een goed afgestemde vruchtwisseling en
bemesting is een prima basis, maar nog niet voldoende. Ook de bodem speelt
een cruciale rol bij de productie. Een groter inzicht in de achterliggende processen van de stikstoﬂevering door de bodem en de rol van organische stof
hierin is dan ook nodig.
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oe groot de stikstoﬂevering uit
de bodem is, blijkt in de praktijk
niet goed vast te stellen. Figuur 1
laat de grote variatie zien die we op
bedrijven kunnen aantreffen. Het
probleem is dat een directe methode
voor bepaling van de stikstoﬂevering
door de bodem ook niet voorhanden
is. Wel is er een aantal schattingsmethoden. Eén manier is om de
grond, bij constante temperatuur en
gelijkblijvend vochtgehalte, gedurende een aantal weken in een pot
weg te zetten. De hoeveelheid stikstof
die daarbij vrijkomt is een maat voor
de stikstoﬂevering uit de bodem. Het
nadeel is dat behandeling van de
grond anders is dan de grond in de
bouwvoor en niet noodzakelijkerwijs
met de mineralisatie van stikstof in
het veld overeen zal komen. Een
andere manier is om de stikstoﬂevering te bepalen van een teeltvrij
gehouden stukje binnen een perceel.
De opgehoopte minerale stikstof
geldt dan als maat voor de stikstofmineralisatie van de bodem. Wanneer
echter de uitspoeling van stikstof en
de effecten van de braaklegging op de
bodemstructuur niet worden meegenomen, mag ook van deze inschatting
niet zo veel verwacht worden. Een
betere manier is om uit te gaan van
een gewas dat geteeld wordt op een
stukje grond dat meerdere jaren niet
is bemest en dat ook geen gewasresten heeft ontvangen. De stikstofopname door het gewas is dan een maat
voor de stikstofmineralisatie van de
bodem. Deze methode is niet erg
praktisch en daarom ongeschikt voor
inzet op bedrijfsniveau.
Kortom, geen van de beschreven methoden is ideaal. Om toch meer zicht op
de stikstoﬂevering uit de bodem te krijgen is het mogelijk rekenregels toe te
passen. Nog een stap verder gaat de
toepassing van computermodellen. In
dergelijke modellen wordt rekening gehouden met de invloed van het weer, de
vochttoestand van de bodem, de groei
van het gewas en een groot aantal bo-
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demkarakteristieken. Het Louis Bolk
Instituut doet dit met de toepassing
van het computermodel NDICEA,
Nitrogen Dynamics In Ecological Agriculture.
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Precisie-sturing
Het dynamische model NDICEA geeft
het gewenste bedrijfspeciﬁeke inzicht in
de stikstofdynamiek van de bodem. In
NDICEA staan afbraak van organische
stof en interactie van die organische stof
met de stikstofdynamiek centraal. Daarbij wordt rekening gehouden met het
water- en stikstoftransport in de bodem
en de groei van het gewas. De gewasgroei is weer bepalend voor de water- en
de stikstofopname. Ook de meerjarige effecten van organische mest, gewasresten, wortelresten en groenbemesters
worden geïntegreerd. NDICEA lijkt een
goed hulpmiddel te zijn voor de bepaling
van stikstoﬂevering door de bodem. Om
dit te kunnen vaststellen is voldoende
toetsing, onder uiteenlopende condities
nodig. Het model werd daarom in 1999
op meer dan 120 percelen bij ruim 40 bedrijven door het LBI ingezet. Uit deze
toetsing in de praktijk blijkt dat op de
meeste percelen het minerale stikstofniveau in de bodem goed gesimuleerd kan
worden (Figuur 2). Op de wat zwaardere
gronden lijkt NDICEA een te gunstig
beeld van de stikstoﬂevering door de bodem te geven. Mogelijk dat hierbij de bodemstructuur een rol speelt.
Verliezen voorkomen
De uitdaging voor de biologisch werkende teler blijft om zich voor de teelt van
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Figuur 1. Stikstoﬂevering van de bodem tijdens de teelt, uitgedrukt als percentage van de totale stikstofbeschikbaarheid voor het gewas voor 8 biologische bedrijven (gemiddelde van telkens 3 jaar en
6 gewassen per bedrijf).

een gewas goed te beraden en om vervolgens te handelen vanuit het inzicht in de
achterliggende processen. Het simuleringsmodel NDICEA kan daarbij helpen
door inzichtelijk te maken wat de verschillende bronnen van de beschikbare
stikstof zijn. Gebleken is dat de stikstoflevering door de bodem per bedrijf behoorlijk kan verschillen (Figuur 1). De bedrijven links in de graﬁek zijn daardoor
afhankelijk van de inzet van bemesting
en groenbemesters om de gewassen van
voldoende stikstof te voorzien. Bedrijven
rechts in de graﬁek zullen waarschijnlijk
meer stabiliteit in de stikstofvoorziening
vertonen. Gericht bemesten is dus van
belang, maar wel vanuit inzicht in wat de
bodem kan leveren. Het wordt dan een
uitdaging om effecten van stikstof uit de
bodem, de bemesting, groenbemesters en
andere bronnen zo te combineren dat een

situatie ontstaat, waarbij op elk moment
voldoende stikstof beschikbaar is voor
het gewas, zonder dat er grote verliezen
door uitspoeling of denitriﬁcatie optreden. Als uitgangspunt voor de biologische teelt zou daarom geformuleerd kunnen worden dat een deel van de stikstofvoorziening door de bodem zelf geleverd
dient te worden. Op basis van de gevonden resultaten (zie ook ﬁguur 1) zou dit
50 % kunnen zijn. Dat dit afhankelijk is
van bedrijfstype en grondsoort spreekt
voor zich. Voorwaarde blijft het behoud
van de bodemvruchtbaarheid op langere
termijn. Met uitgekiende rekenregels of
met de inzet van modellen kan deze gerichtheid worden bereikt.
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Figuur 2.
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Cultural fertility
Ook de biologische telers ontkomen niet
aan de tendens om met steeds grotere
precisie te bemesten. Ondanks de beschikbaarheid van mestkorrels en sturingsmogelijkheden met bijvoorbeeld
drijfmest blijft het echter de cultural fertility die in de biologische teelt de basis
vormt voor de productie. Deze geaccumuleerde bodemvruchtbaarheid is door
de boer meestal goed te ervaren en komt
de betrouwbaarheid van de opbrengsten
ten goede, evenals de bodemstructuur en
-stabiliteit, de bewerkbaarheid en groei
en gezondheid van de gewassen. Dat we
daar op dit moment voor de biologische
teelt te weinig grip op hebben lijkt zonneklaar. Met de beschreven methode vergroten we de sturingsmogelijkheden. Invloed op de kwaliteit van de bodem blijft
daarbij voorop staan.

