NN08201.554

Stikstofvoeding, bodembehandeling en stikstofbemesting
bijvruchtbomen (appel,peer)

Aan mijn ouders
Aan mijn vrouw

Dit proefschrift met stellingen van Piet Delver, landbouwkundig ingenieur, geboren te Djakarta
(Indonesie) op21april 1921,isgoedgekeurd door depromotor, dr.A.C.Schuffelen, hoogleraar in de
landbouwscheikunde.
De rector magnificus van de Landbouwhogeschool
H.A. Leniger
Wageningen, 28maart 1973

P. Delver

Stikstofvoeding, bodembehandelingen
stikstofbemestingbijvruchtbomen(appel,peer)

Proefschrift
ter verkrijging van de graad van
doctor in de landbouwwetenschappen,
op gezag van de rector magnificus, prof. dr. ir. H. A. Leniger,
hoogleraar in de technologie,
in het openbaar te verdedigen
op vrijdag 1 juni 1973des namiddags te vier uur
in de Aula van de Landbouwhogeschool te Wageniqgen

pudool

Centrumvoorlandbouwpublikaties en landbouwdocumentatie
Wageningen - 1973

Abstract

DELVER, P. (1973) Stikstofvoeding, bodembehandeling en stikstofbemesting bij vruchtbomen (appel,
peer), (Nitrogen nutrition, soil management and nitrogen dressing of fruit crops (apple, pear)).
Doctoral thesis, Wageningen. ISBN 90 220 0432 5, (viii)+ 187 p., 80 figs, 33 tbs, 175 refs. Eng.
summary.
Also: Versl.landbouwk. Onderz. (Agric.Res. Rep.) 790.
Due to theincreased useof dwarfing rootstocks and fertilizer experimentsdressings increased from
90-120 kg N/ha in 1958 to 170-270 kg in 1965.In deciding on the quantity of nitrogen dressing its
interacting effects on growth and fruit production as wellasthe influence ofsoil,weather and undergrowth werestudied. Someoftheexperimentswerecarried out inpots,theothers inthefield.
The discussions cover the availability of nitrogen in the soil and the nitrogen requirements of the
trees, especially in relation to competition with a full grass cover and grass strips. The system with
grassstripsand mulched baretreestripsisconsidered acaseoffertilizerplacementsincethesoilunder
the grassstripisextremelylowin nitrogen duringthegreaterpart oftheseason.

ISBN 9022004325
Dit proefschrift verschijnt tevens alsVerslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen 790.
© Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie, Wageningen, 1973.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever.
No part of this book may be reproduced or published in any form by print, photoprint, microfilm
or any other means without written permission from the publishers.

Stellingen

1
Vruchtbaarheidsfactoren zijnsomsheterogeenoverdewortelzoneverdeeld.Erbestaat
behoefte aanmeerinzichtoverdebetekenisdaarvanvoor deplantevoeding.
2
Debemestingineensmalleringvormigeband onderdekroonvanvruchtbomen,zoals
diein het buitenland somswordt aangetroffen, kan niet tot optimale stikstofvoeding
leiden.
J. L.Mason, Proc. Am. Soc. hort. Sci. 85 (1964) 42-47.
Dit proefschrift.

3
De'slechte-plekken'- methodeisbijvruchtbomeneenbeteruitgangspuntvooronderzoeknaar eentekort aanvochtdannaarwateroverlast.
4
Bijdevoorbereidingvandrainagevoorfruitteelt opnormaalaflopendebodemprofielen
moeten derisico'svan wateroverlast en verdroging beide in het onderzoek worden
betrokken.
5
Het inzicht omtrent de betekenis van de stikstoftoestand van vruchtbomen voor de
ontwikkelingvan derode spintmijt, Panonychus ulmi(Koch),kan worden verbeterd
doordeperiodiciteitvandezestikstoftoestand inhetonderzoektebetrekken.
6
In de Mesopotamische laagvlakteverandert in stroomafwaartse richting het verband
tussen textuur enkalkgehaltevan (irrigatie-) sedimenten. Dit moetwordenverklaard
uitverminderingvanhetverhangvandeEufraat endeTigris.
P.Delver, Neth. J. agric. Sci. 10(1962) 194-210

7
Met het voortschrijdende gebruik van kleine fruitboom-vormen in landen met meer
zonneschijn danNederlandzaldevoorspronginproduktievermogeninzulkegebieden
verminderen.
8
Definancieleverliezendiedoorfysiogenebewaarziektenvanhardfruit wordenveroorzaaktzijngroter dan uithun omvangzoumogenworden afgeleid.
Proefschrift P. Delver
Wageningen, 1juni 1973

Dankbetuiging

Hetordenenvandegegevensvoorditproefschrift, verzameld overeenlangeperiodevanonderzoek, geschieddeonder leidingvanprof.dr.A.C.Schuffelen. Deauteur
is zeer erkentelijk voor de vele aandacht die deze aan het manuscript besteedde en
voor zijn kritische opmerkingen.
Aanir.C.M.J.Sluijsmans,directeur vanhet Instituut voor Bodemvruchtbaarheid,
enaandedirectievanhetProefstation voordeFruitteelt mogedankworden gebracht
voor de geboden gelegenheid tot het samenstellen van dit verslag en voor de elders
zeldengeevenaardefaciliteiten gedurendehetonderzoek.
Dr. ir. J. van der Boon isdoor zijn belangstelling en kennis op het gebied van de
fruitteelt een belangrijk klankbord en een veelgeraadpleegde steun geweest bij deze
studie.
De toegewijde hulp bij het veld- en laboratoriumwerk verleend door de medewerkers C. Zuydwegt, H. G. Bomhof, J. Oele, P. J. Bolding en J. de Schipper mag niet
onvermeld blijven.
Mej.J.S.van deVoorde, deheerChr.Leinseen v66r hen een lange rij laboranten
hebben in de loop van dejaren hun steentje bijgedragen. Mevrouw M. J. LuteijnKuijs enmej.M.A.vandePlasseverzorgdentrouwhetveletypewerk.
Onder devaardige handen van dr. ir. E. Meijer Drees, Pudoc, onderging de tekst
een schoonheidsbehandeling, terwijl mevrouw E. Brouns, eveneens van Pudoc, de
Engelsetekstencorrigeerde.

Curriculum vitae

De auteur bezocht van 1934 tot 1939 de Gemeentelijke HBS-B te Groningen en
studeerde daarna aan de Landbouwhogeschool te Wageningen waar hij in 1948 het
diploma Landbouwkundig Ingenieur, richting tropische landbouw I verwierf.
Van 1948 tot 1955 was hij verbonden aan het Rijkstuinbouwconsulentschap te
Amsterdam, daarna aan het Proefstation voor de Groenteteelt in de voile grond te
Alkmaar. Gedurende zijn tewerkstelling bij het Ministerie van Landbouw van Iraq
(van 1957tot 1960)werd hij (in 1958)benoemd aan het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid dat hem,na zijn terugkeer inNederland, bij het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp stationeerde.

Inhoud

1 Inleiding

1

2 Stikstofbemestinginenkeleteeltgebieden
3 Literatuur overdeinvloedvanstikstof ophet gewas
3.1 Groei
3.2 Bloemaanleg
3.3 Vruchtzetting en rui
3.4 Vruchtgroei enrijping
3.5 Bewaarbaarheid
3.6 Vatbaarheid voocziekten en plagen
4 Stikstof envegetatieve ontwikkeling
4.1 Stikstof, bodemvocht en concurrentie door gras
4.2 Stikstofopname in verschillende perioden
4.3 Stikstofopname in dewinter
4.4 Stikstofreserve en groei
4.5 Conclusies met betrekking tot devegetatieve ontwikkeling
5 Stikstof,bloeienvruchtontwikkeling
5.1 Stikstofopname in verschillende perioden
5.2 Stikstofreserve, vruchtzetting en rui
5.3 Stikstofreserve engevoeligheid voor nachtvorst
5.4 Conclusies met betrekking tot debloei ende vruchtontwikkeling
6 Ontwikkelingenindebodembehandeling
7 Destikstofhuishouding inzwart gehouden grond
7.1 Stikstofleverend vermogen en mineralisatie van organische stof
7.2 Factoren diede stikstofopname beinvloeden
7.3 Stikstofbehoefte
7.4 Conclusies over de stikstofhuishouding in zwart gehouden grond
8 Destikstofhuishouding ondervolveldsgras
8.1 Concurrentie om stikstof

3
14
14
16
17
18
20
21
22
22
29
38
46
59
61
61
69
77
84
86
89
89
93
97
99
101
101

8.2 Reactie van het gewasop concurrentie
8.3 Omstandigheden die deconcurrentie beinvloeden
8.4 Maatregelen tot aanpassing van debemesting
8.4.1 Tijdstip van bemesting
8.4.2 Strokenbemesting
8.4.3 Bespuitingen met ureum
8.5 Stikstofbehoefte
8.6 Conclusies over de stikstofhuishouding in met gras begroeide grond
9 Destikstofhuishouding bijtoepassingvangrasstroken
9.1 Stikstof in deboomstrook
9.2 Stikstof in de grasstrook
9.3 Opname
9.4 Stikstofbehoefte
9.5 Conclusies over de stikstofhuishouding bij toepassing van strokenteelt

106
111
120
120
128
136
140
142
144
144
151
153
164
167

Samenvatting

169

Summary

172

Literatuur

181

1 Inleiding

Destikstofvoorziening vanhetgewaswordt in defruitteelt alsbelangrijke produktiefactor ondervonden. De grootte, de kwaliteit en de bewaarbaarheid van de oogst
hangen sterk, niet steeds positief, en vooral op gecompliceerde wijze samen met de
stikstofopname.
Grondonderzoek isgeen praktisch bruikbare methode gebleken voor devoorspellingvandestikstofbehoefte vanhetgewas.Daarommoetbijdebemestinggebruikgemaakt worden van kennis over de factoren welke de beschikbaarheid beinvloeden.
Naast het stikstofleverende vermogen en het vertikale transport in de grond onder
invloed van profieleigenschappen en het weer, oefent vooral de onderbegroeiing invloed uit op de stikstofhuishouding. Deze kan uit een geheel of gedeeltelijk, tijdelijk
of blijvend dekvan gras,eengroenbemester of onkruid bestaan,terwijl injonge aanplantingen somsnog onderteelten worden aangetroffen. Delaatste vijftien jaren hebben een sterke verschuiving te zien gegeven in de richting van grasstroken van verschillende breedte, voornamelijk door de ontwikkeling van de chemische onkruidbestrijding en debehoefte aan berijdbare grond.
De onttrekking vanvocht enstikstof door de onderbegroeiing wordt dikwijls aangeduid met de te eng gestelde term concurrentie. De invloed daarvan op het fruitgewasisimmersniet uitsluitend negatief.
Met bodembehandeling wordt in deze studie voornamelijk deondergroei bedoeld.
Maatregelen zoalsontwatering, beregening of diepegrondbewerking, diede stikstofhuishouding eveneens beinvloeden, krijgen slechts beperkte aandacht.
Alsgevolgvan hun overjarige karakter nemenvruchtbomen hetgehelejaar, zij het
in sterkwisselende mate,stikstof op. Het moderne onderzoek heeft uitgewezen, dat
daarbij allevoor de groei en vruchtdracht belangrijke processen in de plant worden
beinvloed. Bloemaanleg, vruchtzetting, rui, scheut- en vruchtgroei en de opslag van
reservestoffen vinden echter in verschillende perioden plaats. Voor een goed bemestingsbeleid moet daarom aan de kennis over de stikstofhuishouding in de grond nog
eendimensieworden toegevoegd:dievan deinvloedvan deperiodiciteit van de stikstofopname op het gewas. Op deze periodiciteit hebben de bemesting, de grond, het
weeren debodembehandeling grote invloed.
Het bodembehandelings- en bemestingsonderzoek in Nederland is vooral sedert
omstreeks 1955opganggekomen.Hetonderkennen vandestikstofconcurrentie door
volvelds gras, vooral bij bomen op zwakke onderstamtypen, en daarnaast de gunstigefinancieleuitkomsten vandefruitteelt gedurendeenkelejaren,hebbeneensterke
toename van het stikstofverbruik bevorderd (2).Deze ontwikkeling, en de samenge1

steldeinvloed van stikstof op het gewas, de snelle wijzigingen in de teeltomstandigheden, de bodembehandeling en de onkruidbestrijding hebben vragen doen rijzen
over degewenste bemesting. Deze betreffen dehoeveelheid, het tijdstip en deverdeling.Methet ooghieropishetonderzoekverbreedenverdiept.Metbehulpvantussen
1957 en 1972 verkregen gegevens zal worden getracht een synthese van het vraagstuk van de stikstofvoeding en debemesting tegeven.
Het onderzoek in veld- en potproeven met appel, peer en appelonderstammen als
proefgewassen vond plaats vanuit het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp. De resultaten van landelijke bodembehandelings- en bemestingsproeven, gedeeltelijk op regionale proeftuinen uitgevoerd en door anderen gepubliceerd, hebben
sterk tot het verkregen inzicht bijgedragen.
Om praktische redenen wordt de invloed van stikstof op het gewas behandeld in
eenapartebesprekingvandedesbetreffende proeven(Hoofdstukken 4en5).Bijdebesprekingvan debodembehandeling (Hoofdstukkken 7-9) zijn terzakedoendeproefresultaten als korte voorbeelden ter ondersteuning van het betoog in de tekst verwerkt.

2 Stikstofbemesting in enkeleteeltgebieden

Hetlijktnuttigeenstudieoverdeinvloedvanstikstofophetgewasendesamenhang
daarvan met de bodembehandeling vooraf te laten gaan door een overzicht van de
gebruikendiemenindepraktijk bijdebemestingaantreft. Hierinweerspiegeltzichde
ervaringvandefruitteler, debetekenisdiehijaandestikstofvoorziening hecht,enook
deinvloedvandevoorlichting.Daarnaast kanblijken welketeelt-en bedrijfsomstandigheden op het stikstofgebruik van invloed zijn.
Hetisnieteenvoudig,juistegegevensoverdetoepassingvandebemestingtekrijgen.
Omtrent het stikstofverbruik zijn,alsonderdeelvanbedrijfsboekhoudingen, perceelsgewijsgegevensverzamelddoorhetLandbouwEconomischInstituut1.Deze betreffen
goed geleide,in grootte varierende en op moderne fruitteelt gerichte gespecialiseerde
bedrijven. Het meststoffenverbruik mag hier representatief worden geacht voor
modernebedrijvenindebetrokkengebieden:deBetuwe(rivierklei),Zeeland(zeeklei),
de Noordoostpolder (NOP, zeeklei) en Noord-Brabant en Limburg (overwegend
zand).
Devolgendebeschouwingenzijngrotendeelsontleendaangegevensoverdeperiode
1958-1965. Die uit 1966-1968 waren minder omvangrijk en geven dus een minder
nauwkeurigbeeldvan hetgemiddelde. De indruk bestaat, dat het stikstofgebruik na
1968alsgevolgvan slechte bedrijfsuitkomsten ietsverder isgedaald. Hierover waren
nog geen gegevens beschikbaar.
Geregistreerde bedrijven en boomgaarden 1958-1965
Het aantaldoor het LEI uitgezochte bedrijven wisseldenogal.In deBetuwewaren
het er aanvankelijk 25,later liep dit terug tot 17;in totaal hadden de gegevens betrekking op ruim 50 1-5-jarige aanplantingen en ruim 100oudere.
InZeelandstarttemenmet25bedrijven,watlaterverminderdetot 12,metongeveer
25 1-5-jarige en 60oudere aanplantingen.
In de Noordoostpolder waren 10tamelijk uniforme bedrijven met 46percelen bij
het onderzoek betrokken.
In Noord-Brabant enLimburgvarieerdehetaantalbedrijven eersttussen 14en18,
laterwarenheternogmaar 10. Intotaalbetrof hetongeveer25jongeen60volwassen
aanplantingen.

1. LEI, Interne rapporten 1958-1968.

Opgemerkt moetworden,datderegistratienietaltijd dezelfde bedrijven ofpercelen
betrof; het kwamnogaleensvoor dat een bedrijf uitvielenvervangen moestworden
door eenander (of niet werdvervangen).Hetzalduidelijk zijn dat het beeld,datvan
het stikstof-gebruik in deloopvanjaren valtte ontwerpen, door de omstandigheden
waaronder de uiteenlopende hoeveelheden werden toegediend slechts een algemene
benadering van de situatie kan geven.
Boomgaarden met appels op hoogstam waren alleen in de Betuwe ruim vertegenwoordigd, struikvormige appelsin allegebieden behalvedeNoordoostpolder (NOP).
In ditjonge fruitteeltgebied kwamenuitsluitend moderne beplantingen met spilvorm
voor. De spilvorm bij appels was in alle centra ruim vertegenwoordigd. Bij peren
werdendiverseboomvormenaangetroffen. Hiernaarwerdgeenonderscheid gemaakt.
Er bestonden grote verschillen in ondergroei. In de Betuwe overheersten aanvankelijk volvelds gras en brede grasstroken. In Zeeland werd de grond meestal onbegroeid ('zwart') gehouden of werden grasstroken ter breedte van de halve rijafstand
ofgroenbemesters toegepast. In deNOPwasoverwegend sprakevangrasstroken. In
Noord-BrabantenLimburgwerddegrond aanvankelijk zwartgehouden ofingezaaid
met groenbemesters;later werden beide systemen verdrongen door grasstroken.
Ondanksdegevarieerdeomstandigheden waaronderdegegevensoverdetoegepaste
stikstofbemesting werdenverzameld werdtocheenpogingondernomen omtot enkele
algemene conclusies te komen.
Organische bemesting
Uitdegegevenskoneenindruk worden verkregen overhetgebruik vanstalmesten
groenbemesting in 1958-1965. Deze moeten als niet onbelangrijke stikstofbronnen
naast dekunstmest worden beschouwd.
In deBetuwekregenjonge(1-5-jarige) opstanden in 27%van degevallen stalmest
(somskippemest),oudereinslechts6%.InZeeland waren dezegetallen 16resp. 15%.
In de NOP, waar injonge aanplantingen aanvankelijk vooral groenbemesting werd
toegepast, werdin 10resp.31%van degevallen stalmest gegeven.In het laatstegetal
weerspiegelt zich de nabijheid van het Friese weidegebied. In Noord-Brabant en
Limburg was het gebruik hoger dan elders: 39 resp. 29% van de aanplantingen
kreegstalmest.Hiervanhad 14resp. 10%betrekkingopkippemest;hetgebruik daarvan zal later nogzijn toegenomen.
Degiften warenniethoogenmetdestikstofwerking daarvan werd,zoalsuitdegegevensvan Zeeland werdberekend, bij dehoogtevandekunstmestgift geenrekening
gehouden (Fig. 1).Bijjonge aanplantingen wordt stalmest echter vaak rond destam
aangebracht enzal dan ook bij lagegiften per ha ter plaatse van dewortels als aanvullende stikstofbron van betekenis zijn.
In Noord-Brabant enLimburg werd ook bij gebruik van kippemest vrijwel niet op
kunstmest bezuinigd: per 1000kg(ongeveer 16kgN waarvan 60%werkzaam) werd
gemiddeld slechts 1,4 kg minder kunstmeststikstof gegeven.
De toepassing van groenbemesting verschilde nogal:in de Betuwe kwamen weinig
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Fig. 1. Stalmestgebruik en stikstofgiften in
boomgaarden in Zeeland, 1958-1965.Naar
gegevens van het LEI.
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Fig. 1.Use of farmyard manure and nitrogen fertilizer in orchards in Zeeland, 19581965. Data from Agricultural Economics
Research Institute.

gevallen voor; in Zeeland werd bijjonge envolwassen boomgaarden in 15resp. 6%
van degevallen groenbemesting toegepast;in deNOP werddezealleeninjonge percelenveelaangetroffen; inNoord-Brabant enLimburgwerdechterinde onderzochte
jaren dooreen genomen bij 30-45% van de gevallen groenbemesting vermeld. Het
gebruikisindezejaren overal,vooraldoordeovergangnaar het grasstrokensysteem,
duidelijk afgenomen.
Kunstmestgiften
Fig. 2 geeft het berekende verbruik aan stikstof uit kunstmest voor de vier teeltgebieden. Dit is overal duidelijk gestegen. Factoren die hierop van invloed zijn geweestzijn degunstigeresultaten vanbemestingsproeven, vooralingrasboomgaarden,
de hieruit voortvloeiende propaganda voor een hoger stikstofverbruik en gunstige
bedrijfsuitkomsten. Tussen de gebieden onderling bestaan echter duidelijke verschillen. In de Betuwe was de toename het sterkst. De aanleiding tot een hoger stikstofverbruik was hier ook groter dan elders: in de meeste boomgaarden kwam volvelds
grasvoor enstikstofgebrek wasdaar niet onbekend. In sommigegevallen werdin dit
gebied tijdelijk zelfs400-600kgN per ha gegeven(bij deberekening buiten beschouwinggelaten).
In Zeeland, waar de grond overwegend zwart werd gehouden of waar grasstroken
werdentoegepast,waszichtbaar stikstofgebrek vrijwel onbekend engingvandevoorlichting ook een minder sterke stimulans tot zwaarder bemesten uit.
Opvallend is, dat in de spillenaanplantingen van de Noordoostpolder het gebruik
ongeveer even sterk is gestegen als in die van de Betuwe, ondanks het verschil in
onderbegroeiing. In deNOP kwamenuitsluitend grasstroken voor.Deopvatting, dat
destikstofbehoefte bijdit systeem belangrijk lagerisdan bijvolveldsgras,kwamdus
niettotuitdrukkingindegegevensover 1959-1965.Menzouinditgebiedookaaneen
grotere stikstofbehoefte van de grond door het ontbreken van 'oude kracht' kunnen
denken, maar deze overweging heeft in de praktijk weinig invloed op het stikstof-

Fig. 2. Stikstofgiften bij volwassen boomgaarden in vier teeltgebieden. Spilvorm: 5jaar en ouder,
overige: 8jaar en ouder.
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Fig.2.Average nitrogen dressings in productive orchards in four fruit-growing areas. Spindle bush:
5yearsand older; othertreeforms: 8yearsand older.

gebruik. Vermoedelijk moet de sterke toename vooral worden toegeschreven aan de
overwegend gebruikte veel stikstof vragende combinatie met de zwakke onderstam
M.9, het hoge produktieniveau (veel appels van het ras Golden Delicious) en een
grotere neigingvan defruittelers omdeheersende opvattingen over de wenselijkheid
van hoge giften tevolgen.
In Noord-Brabant en Limburg is het stikstofverbruik als gevolg van het lagere
beginniveau sterker gestegen dan inZeeland. Het verbruik bij appels(spilvorm)bleef
later echter op een wat lager peil, vermoedelijk omdat in het eerstgenoemde gebied
sterkereonderstammen(M.2,4,7) werdentoegepastdaninZeeland(M.9).Misschien
ishet hogere gebruik van organische mest in de zandgebieden medevan invloed geweest.
De in het voorgaande veronderstelde invloed van de onderstam bij appels komt
ook tot uitdrukking in het verschiltussen detypen aanplanting. Detoename van het
stikstofverbruik indeBetuweisbijspillen(opdezwakketot matigsterke onderstammen M.9,4,2en7)duidelijk groter geweest dan bij hoogstammige of struikvormige
boomgaarden (sterke onderstammen, zoals de zaailing, M.16 en 11). Eenzelfde
tendens valt bij spillen in Zeeland ten opzichte van struikvorm-aanplantingen tebespeuren. In Noord-Brabant en Limburg was het verschil in toegepaste onderstam
tussen spillen en struikvorm-aanplantingen minder duidelijk.
Aan peren werd meestaleen grotere stikstofbehoefte toegedacht dan aan appels.
Deinvloed van de bedrijfsgrootte
VoordevelegegevensuitdeBetuwewerdhetverbandnagegaantussen de bedrijfsgrootteenhetstikstofgebruik gedurendetweeperioden.In 1958-1959warende giften
nogvrij laag.Een sterketoename vond plaats in 1960-1963.Uit Fig.3blijkt, dat de
spreiding tussen de giften op de kleinebedrijven veelgroter wasdan op degrote. De

Fig.3.Bedrijfsgrootte enstikstofbemesting voorappelaanplantingen inhet achtstegroeijaar en ouder
(Betuwe).
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Fig.3.Sizeofholdingsand nitrogen dressingsin appleorchards,eightyearsand older (Betuwearea).
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toenamevanhetverbruikwasopdekleinebedrijven ookgroter:indeeersteentweede
periodebedroeghetopbedrijven kleinerdan 10ha 126respectievelijk210kgNperha,
gemiddeld over alletypen appelaanplantingen. Op de bedrijven met meer dan 10ha
boomgaard was dit 118resp. 170kgN per ha.
De verklaring voor dit verschillende gedrag moet waarschijnlijk in de leiding van
het bedrijf worden gezocht. Op het 'kleine' bedrijf is de leider meestal ook eigenaar
en daarom vrij in het kiezen van het bemestingsniveau, b.v. bij het experimenteren
metzeerhogegiften. Ophet 'grote'bedrijf isdeleidermeergebondenaan eenbemes-
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Fig.4.Ageandnitrogendressingforspindle
bush apple orchards under different soilmanagement systems, 1961-1965 (Betuwe
area).

tingsbudget,wateenmeerstar beleidtenaanzienvandegiften impliceert.Anderzijds
lijkt de kans op verwaarlozing van debemesting op het kleinebedrijf ook meer aanwezig.
Deinvloed van de leeftijd
Deleeftijd vandeaanplanting speeldeeenbelangrijke rolbij hetvaststellenvande
stikstofgift. Voor appels (spilvorm) is in de Figuren 4-7 het verband weergegeven
tussen deleeftijd endehoeveelheid stikstof voor devierteeltgebieden afzonderlijk en
onderscheiden naar deonderbegroeiing. Defiguren hebbenbetrekking op1961-1965,
deperiode waarin het verbruik zich reeds op een hoog niveau bevond maar nog iets
verdertoenam(Fig.2).Eensamenvatting geeft Fig.8.
VooralindeBetuweindeeerste7-8jaren,enindeNOPindeeerste5jaren,namen
de giften sterk toe. In de beide andere gebieden was de invloed van de leeftijd ook
aanwezig, maar zwakker.
Voordeverklaringvan dezeinvloed envandeverschillen tussen degebiedenmoet
van verscheidene overwegingen worden uitgegaan.
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Fig. 5. Age and nitrogen dressing for spindle
bush apple orchards under different soilmanagement systems, 1961-1965 (Zeeland).
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Fig. 7. Leeftijd en stikstofgift bijspillen-aanplantingen vanappel metverschillende ondergroei,
1961-1965 (Noord-Brabant enLimburg).
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Fig. 8. Leeftijd en stikstofgift bij spillen-aanplantingen van appel met verschillende ondergroei,
1961-1965: samenvatting van de Fig. 4-7.
kg N/ha

kg N/ha

y\

300250-

X
^
^^--..

». Betuwt
• . . .NOP
...» Zetland
**.w-' ...N.Brabant*
_„.»**
*•»" Limburg

200150-

/ Betuwt

100-

so-

l . grasstroken
grass itript

b. volvelds grat
grass sward

200Zetland

150** "^

100-

Limburg

^

so-

c. onbegroeid
clean cultivated
2

i

6

8
teeftijd

10}
en>

NBrabant*Limburg
d. groenbemesting
green manure crop
10 y

age

and>

Fig. 8. Age and nitrogen dressingfor spindle bush apple orchards under different soil-management
systems, 1961-1965 for all areastogether (from Figs. 4-7).

Denogaleensaangetroffen gewoonteombijjongegewassen demeststof plaatselijk
rondom destamaan tebrengen endelatere omschakelingnaarbreedwerpigebemesting betekent per ha op zichzelf reeds een toename in het stikstofverbruik met het
ouder worden. Daarbij behoeft vaneengrootverschilinbeschikbaarheid van stikstof
in dewortelzone nog geen sprake te zijn.
In dejeugdfase, waarin debomen nogkleinen niet in voileproduktie zijn, bestaat
voorts deneiging,om door hoge,metdeboomgroottetoenemende giften degroei te
stimuleren teneinde de aanplant zo snel mogelijk gesloten te krijgen. Is dit eenmaal
het geval, dan vormen beperking van de groei ten gunste van de vruchtbaarheid en
ter besparing van snoeiarbeid, daarnaast wellicht ook ervaringen met een achteruitgangvandevruchtkleur of-kwaliteit bijveelstikstof,motieven omdegiften weerwat
te temperen: in de Betuwe en in de NOP is bij '10-jarige en oudere' aanplantingen
(indeBetuwegemiddelduiteraard veelouderdan 10jaar)sprakevaneenlichteteruggangvan de stikstofgiften.
Dat het gesloten raken van de aanplant een sein kan vormen tot matiging van de
bemesting kan aannemelijk worden gemaakt door vergelijking van gegevens over de
beplantingsdichtheid. Deze werden eveneens aan de betreffende LEI-rapporten ontleend(Fig.9).
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De bomen in de Betuwe stonden vooral ook op de matig sterke onderstammen
M. 2,4 en 7en waren meestal wijder geplant dan in de Noordoostpolder met overwegend M.9. Bovendien isdegroei in de Betuwe van nature trager dan in de NOP.
Daardoor raakten despillenaanplantingen indeBetuwezekervierjaar latergesloten.
Inderdaad blijkt uitdefiguren4en6(grasstroken,gras),datdemaximalegiften inde
NOPalin het vijfdejaar werden bereikt, in deBetuwepas in het zevendetot achtste
groeijaar.
Eenoverweging,diebijeenrelatiefsterkeonderbegroeiingmetgrasnogkanhebben
gegolden(Betuwe),vormtdemetdeleeftijd vanhetgrasafnemende stikstofconcurrentie.Depraktijk ismetditverschijnsel bekend,en kan ook in verband hiermeedeneiging hebben, bij oudere grasmatten wat minder stikstof te geven.
Devertikalespreidingvandegiften indefiguren4-7demonstreerttenslotte,datnog
verscheidene andere factoren een rol moeten hebben gespeeld bij het vaststellen van
debemesting.Ditzullenonder anderezijn geweest:detoenamein 1961-1965vanhet
bemestingsniveau, de bedrijfsomstandigheden (Fig. 3), de ras-onderstam-combinatie
(produktiviteit, gevoeligheid van de vruchtkleur voor veel stikstof), een overbemesting, envooral persoonlijk inzicht.
Invloed van de onderbegroeiing
Door het te kleine aantal gegevens kan per gebied niet goed worden vastgesteld
welke invloed de onderbegroeiing op de bemesting heeft. In de Betuwe is een lichte
neiging waarneembaar om acht- tot tienjarige boomgaarden in volvelds gras meer
stikstof te geven dan die met (brede) grasstroken. In Zeeland lijkt het niveau in volgroeide aanplantingen met grasstroken wat hoger te liggen dan bij zwart gehouden
grond. In Noord-Brabant en Limburg wordt zeker rekening gehouden met een vergrotestikstofbehoefte bijgrasstrokentenopzichtevanonbegroeid ofgroenbemesting.
Over het geheel genomen heeft de grasonderbegroeiing een variatie in de stikstofgift
vanslechtsenkeletientallenkgperhatotgevolg.Ditlijkt minderdan opgrondvande
grote invloed van gras op de stikstofvoorziening zou mogen worden verwacht.
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De periode 1966-1968
DeLEI-gegevenshadden indedrielaatsteterbeschikking staandejaren opminder
bedrijven betrekking dan in de voorgaande. Bovendien waren toen alleen spillenaanplantingenvanappelmetgrasstroken alsonderbegroeiingruimvertegenwoordigd.
Voordevolwassenaanplantingenhiervanwerdenin 1966,1967en 1968respectievelijk
devolgende gemiddelden van het stikstofverbruik per ha berekend: Betuwe248,268
en247;Zeeland 177,189en 140;Noordoostpolder205,155en 150,NoordBrabanten
Limburg (alleen 1966) 195kg.Bijvergelijking van deze gemiddelden met die van de
voorgaande jaren (Fig. 2) moet er rekening mee worden gehouden, dat de bedrijfsuitkomsten in 1965,1966en 1967respectievelijk redelijk, matigenuitgesprokenslecht
waren.Dezefactor zalmeerdan andereinvloed hebben gehad ophet stikstofgebruik.
Dedalingin 1968,vooral merkbaar inZeeland enindeNoordoostpolder, moetgrotendeels aan delagefruitprijzen van 1967worden toegeschreven. In deNOP werd al
in 1967minder gemest. De overweging, dat de stikstofbehoefte bij de strokenteelt
mindergrootisdan aanvankelijk werdverondersteld (1962-1965),kan hierbij hebben
meegespeeld.
Samenvatting
Defactoren dieophet stikstofgebruik indefruitteelt in 1958-1968vaninvloed zijn
geweest kunnen als volgt worden samengevat.
De groeiende bekendheid met de concurrerende invloed van een onderbegroeiing
metgrasheeft overal,maar speciaalin het rivierkleigebied, eenhoger stikstofgebruik
indehandgewerkt.Ditisechtermedebevorderd doordeaanvankelijk goede bedrijfsuitkomsten (Elema&Kuyvenhoven, 1965).Daarnaastzaldetoepassingvanzwakkere,
meer stikstof eisende onderstammen een rol hebben gespeeld. De stijging heeft zich
na 1963niet duidelijk verder voortgezet, mede door de algemene overgang naar het
minderconcurrerendegrasstrokensysteem.Slechtefruitprijzen moetenvoorhetlagere
stikstofgebruik in 1968verantwoordelijk worden gesteld.
Opdegiften hebben verderinvloed gehad:deleeftijd van deaanplant, de bedrijfsgrootte en de onderbegroeiing.
Degrote resterende spreiding wijst op deinvloed van niet-meetbare factoren zoals
persoonlijk inzicht, teelt-en gewasomstandigheden.
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3 Literatuuroverdeinvloedvanstikstof ophetgewas

Bijde tcepassing van bemestingwordt vaak rekening gehouden met de veelzijdige
invloed van stikstof op het fruitgewas. In de Hoofdstukken 4 en 5 komen slechts
enkeleaspecten hiervan naar voren. Eenvollediger beeldkan worden verkregen door
een bespreking vooraf van literatuurgegevens.
3.1 Groei
Devegetatievegroeivanvruchtbomen vindt grotendeelsplaatsvan meitotSeptember. Aanvankelijk, tijdens het schuiven van de knoppen en het ontplooien van de
eersteblaadjes, put deboom voor devorming van droge stof uit zijn reserves.Pasin
de loop van mei wordt de groei afhankelijk van nieuw opgenomen voedingsstoffen.
Deblad-enscheutgroeizijn hetsterkstinmei-juni,dehoutgroei ishetsterkst injuli,
dewortelgroeiinaugustus(Poulsen &Jensen, 1964).Hetaantaltot scheut uitgroeiende knoppen en de vroegheid van uitlopen zijn afhankelijk van de stikstofreservetoestandvanhetgewas.Delengtegroei vandescheuten isvooralafhankelijk vandestikstofvoorziening in het voorjaar. Dezebeinvloedtook het tijdstip van afsluiten van de
groei door de vorming van een eindknop (Magness et al., 1948; Hill-Cottingham,
1963; Moriet al., 1963;Delap, 1967a).Van der Boon &Butijn (1961)vonden dienovereenkomstigeensamenhangtussendescheutgroeienhetnitraatgehalte indegrond
injuni.
Eenbelangrijke factor isdesnoei.Dezeprikkelt degroeienkandaardoor het effect
van stikstof nivelleren (Schneider & McClung, 1957). Bos (1967) betoogt dan ook,
dat de aan stikstofbemesting toegeschreven versnelde groei vaak een gevolg is van
te sterk snoeien.
Scheut-,hout-enwortelgroeizijn,gedeeltelijk viadebloemaanleg,negatiefgecorreleerd met devruchtdracht. Daardoor kon Schulz(1963)voor enkelefruitsoorten een
verband vaststellen tussen de breedte van dejaarringen en de dracht. Tussen welen
nietdragendebomenbestaatbovendien eenverschilinverdelingvandegroeioverde
delen van de boom: bij dragende bomen vindt relatief meer blad- dan wortelgroei
plaatsvergeleken metnietdragendebomen.Hoeweldevruchtgroeitenkostegaatvan
de produktie van vegetatieve delen isde 'assimilation rate',de totale hoeveelheid gevormdedrogestof percm2 bladoppervlakte, het grootst bijdragendebomen(Maggs,
1963).
Behalve van de stikstofopname in het voorjaar hangt de groei ook af van de stikstoftoestand vanhetgewasv66r het uitbotten. Roberts(1921)waseenvan deeersten
14

die dit in een potproef waarnam.Nadien isdaarnaar veelonderzoek verricht (Weinberger, 1949; Harley et al. 1949, 1958;Oland, 1959;Hill-Cottingham, 1963;Yoko
Mizo, 1964;Delap, 1967b;Hill-Cottingham &Williams, 1967).In dit verband moet
opdefunctie van dewortelsalsopslagorgaan voor stikstof wordengewezen.Deverminderdebovengrondse groei alsgevolgvan wortelsnoei moetvoor eendeelaan vermindering van devoedingsreserves worden toegeschreven (Henze, 1964).
Stikstofopname tijdens delengtegroeivan descheuten vertraagt hetmoment waarop deze groei wordt beeindigd (Hill-Cottingham, 1963).Dit isvooral waarneembaar
bij appels op sterke onderstam (Weissenborn, 1967)enbij opnamekort v66r devormingvandeeindknop.Eenvoorbeeld ishet St.Janslot.Dezehernieuwde lengtegroei
naeenperiodevanstilstand wordtwaargenomenvanafeindjuni;zewordtindehand
gewerkt door neerslag na een periode van droogte.
Wordt hetafsluiten vandelengtegroei vertraagd, danvinden ook deverhoutingen
deontwikkelingvandekouderesistentie van descheuten later plaats.Stikstof,vooral
in dezomer gegeven, kan daardoor in streken met koude winters of bij vroeg invallendevorst schade door bevriezingindehandwerken.Richard (1963)nam bij appelbomenmeervorstscheuren waar alsindeherfst inplaatsvaninhetvoorjaar wasbemest. Volgens Way (1954) en Van Eyden (1968) is het effect van een zware dracht
hierop echter ongunstiger dan dat van zware of late stikstofbemesting.
Ondanks develestudies over het wortelstelsel van vruchtbomen isaan de invloed
van stikstof op de wortelgroei, speciaal wat betreft de doorworteling van de grond,
weinig aandacht besteed. Stikstofgebrek gaat weliswaar samen met eenfijnerwortelstelsel waarin het aandeel van dunne wortels groter isdan bij ruime stikstofvoorziening, maar uit dergelijke waarnemingen (onder andere van Butijn & Schuurman,
1957;Coker,1959enMatzner, 1966)kanmennietconcluderen,datdedoorwortelingsgraad, dus deontsluiting van debodem, bij stikstofgebrek groter is.Dezevraag lijkt
wel van belang met het oog op de toegankelijkheid van voedingsstoffen. Bij talloze
gewassen, ook bij vruchtbomen, iseen toenamevan de spruit-wortel-verhouding bij
stijgende hoeveelheden beschikbare stikstof vastgesteld. Matzner (1966) merkt hierover op,dat een grote kroon-wortel-verhoudingbij vruchtbomen alleen acceptabelis
alsdevocht-enluchthuishouding van degrond in orde zijn; anders kunnen gemakkelijk fysiologische storingen zoalskurkstip en beurtjaren optreden. Devraag isechter, of men in het wortelgewicht een maat mag zien voor de eisen die het gewas aan
degrond stelt.Voor dit soort beschouwingen lijkt hetjuister, de hoeveelheid bovengrondse delen te betrekken op het door de wortels ontsloten deelvan de bodem.
Dewortelgroeivertoont tweegroeigolven,metmaximainapril-junienaugustustot
in de herfst. Daartussen treedt een depressie op die dieper is naarmate scheutgroei
en dracht groter zijn. In de winter staat de wortelgroei niet geheel stil (Kolesnikov,
1955, 1960;Head, 1967;Weller, 1967).Overeen invloed van een in detijd wisselend
stikstofaanbod is weinig bekend. Alleen een onderzoek van Delap (1967a) geeft de
indruk dat deze,hoewelzwak, aanwezigis:toediening van stikstof in mei-juli gaf bij
appels meer wortelgroei dan toediening in de winter.
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3.2 Bloemaanleg
Wat betreft de invloed van stikstof op debloemknopvorming isdedoor Kraus en
KraybillgemodificeerdetheorievanKlebs(1913)ingrotelijnennogbruikbaar.Kobel
(1954)en Bomeke (1965) omschrijven dezealsvolgt.
Een hoge C/N (C, assimilatie of ophoping van assimilaten tegenover N, stikstofvoeding of stikstoftoestand) bevordert de bloemaanleg, maar hierbij moeten ook de
groeiendeabsolutewaardenvanCenN inaanmerking wordengenomen.
Is de stikstofopname zeer gering, dan treedt zowelbij lage als bij hoge C/N geen
groei of bloei op. Het gewas lijdt dan ernstig aan stikstofgebrek en vertoont geelof
(door anthocyaanvorming) rood blad. Een dergelijk laag stikstofniveau treft men in
de praktijk echter nooit aan. Een kleine verbetering van de stikstofvoeding doet de
bloeialdirectsterktoenemen.Demeesteboomgaardgrondenleverenvannature altijd
welietsstikstof,zodat verwaarloosde bomen(diezichtbaar stikstofgebrek lijden)desondanks sterk kunnen bloeien.
BijzeerlageC/N, waarbij N kan varieren vanlaagtot hoog,vindt geen bloemvormingplaats.Dezesituatievloeitvoort uit extreem lichtgebrek enkomt in de praktijk
eveneensvrijwelnietvoor.AlleenbijeentedichtebladerkroonofbijIangaanhoudend
donkerregenachtigweerinjuni-augustustredenweleensverschijnselen opdieindeze
richting wijzen.
Bij normale assimilatie geeft een toenemende stikstofvoorziening (afname C/N)
aanvankelijk een sterke verbetering van de bloemaanleg. Er is dan zowel groei als
bloei,een toestand waarnaar bij de bemesting moet worden gestreefd. Een verdere
vergrotingvandestikstofopname geeft eentesterkegroeiwaarbijdebloemaanlegvermindert (Fritsche et al., 1964).
Verscheidene praktijksituaties zijn in overeenstemmingmet hetvoorgaande. Wortelsnoei (zoals door woelmuizenvraat), het ringen van de boom, of een kankeraantasting leiden tot ophoping van assimilaten en bevorderen de bloei (Bomeke, 1965).
Een overeenkomstig effect geeft beperking van de groei door verlaging van de stikstof- en vochtvoorziening, vermindering van de snoei, een zwakke onderstam, toepassingvangroeiregulatoren enbuigen vantakken (Batjer &Westwood, 1963).
Het nadelige effect van stikstof op de bloemknopvorming blijft achterwege als
stikstofzolaatwordtgegevendatdescheutgroei vrijwelnietmeerwordt gestimuleerd
(Hill-Cottingham, 1963;Williams &Rennison, 1963;Delap, 1967a). Het begin van
de bloemknopdifferentiatie valt bij appelstussen eindjuli en half augustus,bij peren
ietseerder(Zeller, 1960).Hetprocesduurt 4-13wekenenbeginteerdernaarmatetijdens de scheutgroei minder stikstof ter beschikking staat (Hill-Cottingham &Williams, 1967).Uit verschillende onderzoekingen isgebleken, dat stikstof een verbetering van de bloemknopvorming kan geven als deze pas tijdens de knopdifferentiatie
ter beschikking komt. Zo verkregen Hilkenbaumer & Schrodt (1965) een gunstig
effect door overbemesting eindjuni of beginjuli. Een verbetering van de bloei door
ureumbespuitingen in deperiodejuni-juli werd waargenomen door Hilkenbaumer &
Hohman (1964).Droogte tijdens de scheutgroei gevolgd door overvloedige regenbe16

vordert de bloei (Hendrickson &Veihmeyer, 1950; May &Antcliff, 1964).Dit effect
mag men toeschrijven aan versnelde afsluiting van de scheutgroei gevolgd door versterkte stikstofopname.
Bij het verschijnsel van de beurtjaren, een gevolg van afwisselend te sterke of te
zwakke bloemaanleg, heeft het niet aan pogingen ontbroken omdoor middelvan de
stikstofbemesting corrigerend op te treden. Weissenborn (1955) en Bomeke (1965)
menen,dat stikstof bij gevoeligerassen alleenin het voorjaar van het beurtjaar moet
worden gegeven. Deze stimuleert degroei enzou daardoor debloemaanleg en bijgevolgdedrachtinhetvolgendedraagjaar matigen.Hierdoorzoudebloemaanlegindat
jaar verbeteren, watmeerbloeiendracht inhet daaropvolgende beurtjaar zougeven.
Ostrouhov (1952)hecht waardeaan overbemesting in het draagjaar na dejunival ter
bevordering van de bloei in het beurtjaar.
Hoewel gevoelige rassen bij een goede stikstofvoorziening minder neiging tot onregelmatigdragenvertonendanbijstikstoftekort (Williams &Rennison, 1963),zijnde
verwachtingen omtrent demogelijkheid van hetbijsturen van hetdragen door middel
van bemestingniet hooggespannen.Vruchtdunning binnen veertigdagen na devoile
bloei isveeleffectiever (Fisher, 1951; May &Antcliff, 1964).
3.3 Vruchtzetting enrui
Stikstof kan op twee wijzen de vruchtzetting bevorderen: door opname kort v66r
de bloei (Harris & Boynton, 1952; Ferree, 1961; Richard, 1963) of door een goede
stikstofreservetoestand van het gewas aan het begin van het seizoen. Deze laatste
wordt bereikt door zomer- of herfstbemesting in het vorigejaar (Hill-Cottingham,
1963; Delap, 1967a). Het effect van voorjaarsbemesting ispas duidelijk bij relatieve
stikstofarmoede van het gewas(Kobel, 1954).
Tussen vruchtzetting (aantal vruchtjes per bloemtros) en bloeirijkdom bestaat een
negatieve correlatie. Daarom kan een verlaging van de vruchtzetting door stikstof
ontstaan als deze tevens debloei bevordert (Delver, 1962a).
Als er twijfel bestaat omtrent het werkzaam worden van een voorjaarsbemesting
kan ureumbespuiting rond de bloei nog perspectief bieden (Fisher & Cook, 1950;
Van Dam, 1957;Vander Boon, 1958).Meer spectaculair dan het resultaat van voorjaarsbemestinglijktdatvaneengoedereservetoestand.Hetgewasvertoontdan'sterke'
knoppen diealin dewinter herkenbaar zijn aan hun dikte (Baxter, 1955),vroeg uitlopen,eneensnellereontwikkeling van dekortlotbladeren vergeleken metdievan de
bloemknoppen teziengeven,zogenaamde'groenebloei'(Williams&Rennison,1963).
DebetekenisvanditeerstebladvoordevruchtzettingwerddoorArthey &Wilkinson
(1964)onderzocht:verwijdering daarvan had een sterker dalingvandevruchtzetting
tot gevolgen deste sterker naarmate dezeeerder werd uitgevoerd.
Anatomische studies van Williams (1963, 1965) en Hill-Cottingham & Williams
(1967) aan 'zwakke' en 'sterke' appelbloemen die respectievelijk na voorjaars- en na
zomerbemesting werden verkregen, brachten twee voor het mechanisme van de bestuiving belangrijke verschillen aan het licht.
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Bij sterke bloemen had de embryozak een langere levensduur, waardoor de effectieve bevruchtingsperiode 4-5 dagen langer duurde dan bij zwakke bloemen. Daardoor isdekans op bevruchting bij sterke bloemen veelgroter, vooral bij koud weer,
alsdekiembuisvandestuifmeelkorrels slechtslangzaamindestijldringt.Ditverklaart
wellichtwaaromWeeks et al. (1958) bij ongunstig bloeiweer een sterker effect van
stikstof op devruchtzetting waarnamen dan bij goed weer.
Eentweedeverschilbetrofdeindringingvandekiembuisvanstuifmeelkorrels inde
stijl. Dezevond sneller plaats bij stuifmeelkorrels afkomstig van sterke bloemen.
Oland, die veel onderzoek over de opslag van reservestikstof verrichtte (1959,
1963b),verkreegeenduidelijk beterevruchtzetting doorvruchtbomen inSeptemberof
oktober met een oplossing van 4% ureum te bespuiten (1960, 1963a). Hij vergeleek
deze echter met de vruchtzetting van bomen die waarschijnlijk aan stikstofgebrek
leden. Bij goed gevoede bomen hebben late ureumbespuitingen geen effect (Little
et al., 1966; Delap, 1967b).Te laat bespuiten of vroeg afsterven van het blad door
nachtvorst vermindert het effect eveneens(Ludders &Btinemann, 1967).
Dezettingwordt steedsgevolgd door een of meerperioden van rui. Daarvan isde
laatste,die 4-6 weken na de bloei valt, debelangrijkste. Deze 'juni-rui' moet alsbelangrijk middel van de boom tot regulering van de dracht worden gezien (Kobel,
1954). Onvoldoende bevruchting, droogte, of wateroverlast, en plaatsing op zwakke
takken versterken de rui. Wat betreft de invloed van stikstof lijkt sprake te zijn van
een optimum bij deopname:indezeperiode vanceldelingenisde behoefte aan stikstof groot. Te weinigopname geeft meer rui, maar opname bij goede vochttoestand
van de grond, die een sterke scheutgroei tot gevolg geeft, geeft eveneens meer rui,
vooral bij bomen op sterke onderstam (Bomeke, 1965;Weissenborn, 1967).Bij kans
op ruizou mendaarom metdeoverbemesting moeten wachten tot na derui (Daane,
1966).
Abbott (1965)bestudeerdederuionderinvloed vaningrepenzoalssnoeienhetverwijderen vanbladeren ofbloemknoppen. Hijverklaarde deruiuitconcurrencetussen
vruchtjes en uitlopende scheuten om voedingsstoffen. Deze voedingsstoffen worden
aanvankelijk uit de reservesvan deboom geput. Het ogenblik, waaropdeze uitgeput
raken endeproduktie van koolhydraten en stikstofcomponenten moet worden overgenomen door de toenemende fotosynthese, is kritiek. De concurrentie, eventueel
versterkt dooreengroeistoot,wordtdan beslistten kostevandevruchtzetting.
'Late val',eenvormvanrui kort v66rdepluk,wordteveneensdoor stikstof bevorderd (Boynton &Anderson, 1956;Greenham, 1965).Het wordt in de hand gewerkt
door temperatuurwisselingen en kan tijdelijk worden tegengegaan door bespuiting
met alphanaphtylazijnzuur. Mulchen geeft meer, grasonderbegroeiing minder val.
3.4 Vruchtgroei en rijping
De positieve invloed van stikstof op de vruchtgroei is minder duidelijk dan die op
de scheutgroei;zebedraagt meestal slechtsenkeleprocenten (Greenham,1965),soms
lijkt deze zelfs negatief (Weissenborn, 1955; Boynton & Anderson, 1956; Delver,
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1962b).Erisdaarbij sprakevaneengelijktijdig positief effect van stikstof opdebloei
ofdevruchtzetting.Omdatdevruchtgroeimeerafhangtvandeverhoudingblad/vrucht
dan van de stikstofbemesting gaat een zwaardere dracht door meer stikstof samen
met kleinere vruchten.
UiteenonderzoekbijperzikendoorAlbigoetal.(1966)isgebleken,datstikstofalle
stadia van de vruchtgroei verlengt, tenslotte resulterend in een verlate rijping. Bij
appels duurt deperiodevan deceldelingen slechtsvierweken. Stikstofopname na de
vruchtzetting geeft een intensivering van deze celdelingen en een verlenging van de
delingsperiode.Denne(1961)namwaar,datdevruchtgroottebijdeplukmeermethet
aantal dan met de grootte van de cellen samenhangt. Hieruit mag men afleiden, dat
bemesting minder invloed op de vruchtgroei zal hebben naarmate deze later na de
bloei wordt gegeven.Dezeveronderstelling wordt bevestigd door de onderzoekingen
van Schneider & McClung (1957), Hilkenbaumer & Schrodt (1965) en Ludders
(1968).
Eenverschijnsel datmeteenverstoringvanderegelmaatvandevruchtgroeisamenhangt isde verruwingvan devruchtschil. Deze betekent voor het gevoelige appelras
GoldenDeliciousernstigkwaliteitsverlies.Naastfactoren zoalslageensterkwisselendedag-ennachttemperaturen (Uitterlinden, 1964),onbeschutte ligging,bepaaldebestrijdingsmiddelen, spuittechniek, beregening met ijzerhoudend water, wateroverlast
envroeginvallendevorst(Hallemans, 1965;Hadorn, 1967),diemeerverruwinggeven,
wordt ook de stikstofbemesting soms als ongunstige factor genoemd (Delver, 1963;
Mitchell, 1964; Peerbooms, 1968). Hierbij moet aan een invloed op de vruchtgroei
worden gedacht. Uit metingen van volumeveranderingen aan jonge vruchtjes van
Golden Delicious door Eggert &Mitchell(1967)kwamvast testaan, dat appels van
zwaar bemesteveldjes sterkeredag-nacht fluctuates vertoonden dan dievanlichtbemesteveldjes.
Devertragingvan bij de vruchtgroei betrokken processen door stikstof kan ineen
voor fruitteelt marginaal klimaat tot gevolg hebben, dat kleuring en rijping van de
vruchten, ook bij laterplukken,niet optimaal plaats vinden.Zoconstateert Weissenborn(1955),datbemestingdevruchtkleur inzon-armejaren nadeligerbeinvloedtdan
injaren metveelzon. Dit ongunstige aspect van de stikstofvoorziening isbij vruchtbomen op sterke onderstam meer geprononceerd dan bij die op zwakke onderstam
(Hoblyn & Bane, 1934; Dullum &Rasmussen, 1952;Boynton &Anderson, 1956;
Drijfhout, 1961;Delver, 1966).Bijperen isdeinvloed opderijping van geenbetekenis (Van der Boon et al., 1964;Hewitt, 1967).
Naarmatedemestgift laterinhetseizoenterbeschikkingkomtneemtdeongunstige
invloed opdekleurtoe.(Magnessetal., 1948;Ludders, 1968).Devaak waargenomen
betere vruchtkleur van appels uit boomgaarden met volvelds gras berust op een afnamevandehoeveelheid beschikbare stikstof,vooral laterin het seizoen (Greenham,
1965).
Eendeelvandeongunstige invloed vanstikstof ishet gevolgvan slechtebelichting
door dichtere bebladering. Open snoei kan dan sterk corrigerend werken.
Eenkenmerk vanhet rijpingsproces, vanbetekenisvoor deconsumptie,istenslotte
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de ontwikkeling van geur- en smaakstoffen. Deze vindt plaats nadat de vruchtgroei
vrijwel tot stilstand isgekomen.Hoewelnaardeorganoleptischeaspectenvandestikstofvoeding weinig onderzoek isverricht, wijzen enkele onderzoekingen op eenpositieve invloed. Eggert et al. (1959) namen waar, dat Maclntosh-appels van goed gevoedebomen,ongeachtdevruchtkleur,steedsbetervangeurensmaakenminderhard
waren dan die van bomen met stikstofgebrek. Bij perziken bleken geur, zoetheid en
gehalte aan vitamine C positief gecorreleerd te zijn met het stikstofgehalte van de
bladeren (Proebsting et al., 1957).
3.5 Bewaarbaarheid
Deinvloedvan stikstofbemesting opdeontwikkelingvanfysiogene afwijkingen tijdens de bewaring, voor zover aanwezig, is veel zwakker dan die van factoren zoals
dracht, ras-onderstam-combinatie, grondsoort, opname van Ca en K, vochtvoorzieningen rijpheid bij depluk (De Haas, 1959;Pfaff, 1963;Roach, 1966).
Voorzover een samenhang tussen stippigheid van appels en stikstof werd aangetoond berust deze voornamelijk op de door stikstof bevorderde vruchtgroei. Grote
appelszijn gevoeligervoorkurkstip.Zovonden Morietal.(1963)ineenpotproef dat
grotere appels meer stip tijdens debewaring kregen als stikstof in mei-juni in plaats
van injuli-augustus werd gegeven. Daarnaast kan stikstof de rijping vertragen, wat
onrijper plukken in dehand werkt. Onrijpere vruchten hebben bovendien meer kans
om tijdens debewaring stippigte worden (Mulder, 1951).
Opzurezandgrond werd door Hilkenbaumer &Kohl(1968)een hoger percentage
stip door meer stikstof gevonden. Hohman (1963) vond een dergelijke invloed op
zandgrond meteengoedekalktoestand echterniet.Eensamenhangtussen hetpercentage stippigevruchten endestikstofbemesting isvaak afwezig ofzwak(Delver,1961,
1969;Van Schreven &Van der Boon, 1962).Een advies om de stikstofbemesting te
verlagen inverband metde kansop stip,zoalsin deVerenigde Staten enCanadawel
wordt gegeven (Archibald, 1960; Roosje et al., 1966) lijkt dan ook niet tot het beoogde doel te leiden.
Van Schreven &Staden (1964)menen dat 'scald', een vlekkerige bruinverkleuring
in de schil van appels, door stikstof wordt versterkt. Deze mening wordt niet in de
literatuur bevestigd. Ook voor het verwante verschijnsel 'bruinverkleuring', dat veel
bij Golden Delicious wordt aangetroffen, is een verband met de bemesting vaak afwezigofzwak (Delver, 1963, 1967;Meeuwse, 1966).
Geeninvloed vandestikstofbemesting kon worden aangetoond bij 'bewaarspot'in
Jonathan-appels (Van Schreven & Staden, 1964; Biinemann et al., 1959), bij iage
temperatuurbederf' (Biinemann et al., 1959)en bij 'Jonathan-bederf (Van der Boon
et al., 1966).
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3.6 Vatbaarheid voorziektenenplagen
Eenapart vraagstuk vormtdeverhoogdegevoeligheid voor aantasting doorschimmel-enbacterieziekten enplagen,intallozegevallenvastgesteldbijgewassenmetgoede stikstofvoorziening vergeleken met gewassen met stikstoftekort.
Door Parker et al. (1961)isbij peren meerperevuur, veroorzaakt door de bacterie
Erwiniaamylovoravastgesteld, alsgevolgvanmeergroeidoor extrastikstof.Eendergelijk verband is door Moore (1936) aangetoond voor schurft bij appels (Venturia
inaequalis en door Bachelder et al. (1956) voor de bacterievlekkenziekte bij perzik
(Xanthomonaspruni).
Tijdens de bewaring kunnen verschillende schimmelaantastingen optreden. Voor
het bekende Gloeosporium-rot (Pezicula malicornis) enP.alba vonden Corke(1959)
en Delver (1966) een positief verband met de stikstoibemesting. Dergelijke waarnemingenbijverschillendevormenvanrotzijn nietzeldzaam.Bewaarverliezen door rot
behoeven echter geen probleem te vormen: de besmettingvindt meestal reeds in het
veld plaats en kan daar met fungiciden goed worden tegengegaan.
De stikstoftoestand van de waardplant heeft ook grote invloed op de populatieontwikkelingvantallozesoortenmijten,bladluizen,vlinders,sprinkhanenetc.(Storms,
literatuuroverzicht, 1965).Post (1962)vond bij defruitspintmijt Panonychus ulmiop
appelbladeren met eengehaltevan 2,44% N een 1,6x zogrote eiproduktie enlagere
mortaliteit dan bij mijten op bladeren met 1,78% stikstof, terwijl op de bomen met
het eerstgenoemde blad ook de groene appeltakluis (Aphispomi) en de bloedluis
Eriosoma lanigerum zich sneller ontwikkelden.
Bijdemeestevanditsoortonderzoekingenwerddeontwikkelingvande betreffende
plaagvergeleken bijsterkuiteenlopendestikstoftoestanden vandewaardplant. Hetis
echter devraag,ofeen verlagingvandebemestingmogelijk istot een niveau waarbij
deontwikkelingvandeplaagreedsduidelijk wordtbeperkt,zonderdatvaneenonaanvaardbare opbrengstdepressie door stikstofgebrek sprake is. Hierover is nog weinig
bekend.
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4 Stikstof envegetatieveontwikkeling

De veelzijdige invloed van stikstof op fruitgewassen is aanleiding geweest tot het
uitvoeren van enkeleproeven, merendeels in potten. Deze hebben betrekking opeen
in detijd wisselend stikstofaanbod, wisselwerkingen bij deopnamein opeenvolgende
jaren, vorming van stikstofreserves en concurrentie.Deverschillende facetten van de
stikstofvoeding diehierin naarvoren komen kunnen een basisvormen voor deinterpretatie van veldproeven. Er wordt onderscheid gemaakt naar proeven waarin de
groei (4.1-4.5) en die waarin de bloei en de vruchtontwikkeling werden bestudeerd
(5.1-5.4).
4.1 Stikstof, bodemvochtenconcurrentiedoorgras
Doelvan het onderzoek
Een onderbegroeiing met gras, vooral als dezevolveldsis,leidt tot vocht- en stikstofconcurrentie met de vruchtboom. De sterkte daarvan hangt af van verschillende
factoren (8.3).In een potproef werd de concurrentie bestudeerd bij verschillende
niveau's van vocht- en stikstofvoorziening.
Opzetvandeproef
Materiaal:sterk gesnoeide eenjarige stekken van de als onderstam gebruikte appel,type M.l1; 7per
pot van 26liter, gevuld met slibhoudend humus-en stikstofarm, matigfijnzeezand (plaatzand). Een
aantal planten, eveneens sterk gesnoeid en van de meeste wortels ontdaan, diende voor analyse ter
nadere karakterisering van het uitgangsmateriaal.
Stikstoftrappen:0, 87, 174,348,696, 1393,2785,5571en 8356mgN per pot alskalkammonsalpeter.
Vochttrappen: per stikstoftrap 18 (vochtig) en 11,5 (droog) gewichtsprocenten ( = 86 en 39% van
veldcapaciteit), geregeld op peil gehouden door wegen en gieten.
Ondergroei: elke stikstof-vochttrap met veldbeemdgras als onderbegroeiing en kaal.
Aantal behandelingen: 36,in enkelvoud.
Waarnemingen: schattingen van debladkleur, metingen van descheutlengte,bepalingvandehoeveelheid droge stof van delen van de proefplanten en het grasen analyse van het gehalte aan N en (hier
niet besproken) P 2 0 5 , KjO, MgO en CaO in deze delen.
Proefduur: begin maart-4 September 1961.
Volledigegegevens: Delver, P. &J.Oele, 1965:Verslagvaneen potproef over deinvloed van stikstof,
grasbegroeiing en vochtvoorziening op de appelonderstam M.ll. Intern rapport, Instituut voor
Bodemvruchtbaarheid, 1965,No. 7.

22

Produktie van droge stof
Uit waargenomen groeiremmingen bij het uitlopen en uit de ontwikkeling van de
bladkleur bleek reedstijdens deproef, dat binnen het tracee van stikstofgiften zowel
stikstofgebrek als -overmaat voorkwam. Uit de hoeveelheid droge stof van de verschillendedelenvandeappelboompjesaanheteindevandeproefendievanhetmeermalen geknipte graskomtdit eveneensnaar voren (Fig. 10a-f).
Devochttoestand had de sterkste invloed, althans bij de bovengrondse delen. Het
effect was sterker naarmate de stikstofvoorziening beter was. Bij de scheuten en de
Fig. 10.Produktie aan droge stof perpot (7planten) vanjonge appelbomen (a-d) en gras (e-f). bij
verschillende vocht- en stikstofvoorziening, met en zonder gras-ondergroei. Schaal van N-giften
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toename van het stamgewicht (weergegeven alsverschil tussen eindgewicht van proef
en begingewicht van reserveplanten) issprakevan niet scherpvasttestellen stikstofoptima die van devochtvoorziening afhangen. Bij de stam liggen deze optima bij de
vochtige seriestussen 696en2785mgN, bij dedroge seriestussen 348en696.Deinvloed van de onderbegroeiing lijkt het duidelijkst bij de vochtige series, afhankelijk
van het stikstofniveau: tot ca 1393mg N bij de vochtige en 696 bij de droge series
geeft graseen lagereproduktie van deappel, daar boven heeft grasgeen of een gunstigeinvloed.Ditverschijnsel berustopstikstofconcurrentie. Daardoor komthetoptimumbijdeboompjes metonderbegroeiing bijeenhogeregift teliggendanbijdiemet
onbegroeide grond. Er ishierbij misschien ook sprake van een hogere optimale produktie (stam, scheut). Dit kan het gevolg zijn van een beter behoud van de bodemstructuur door gras.In deze humusarme grond gaat de structuur door het gietengemakkelijk achteruit.
Uit deliggingpervochttrapvan desnijpunten van deproduktielijnen blijktvoorts,
dat de ongunstige invloed van het gras tot een hoger bemestingsniveau merkbaar is
bij betere vochtvoorziening. Door meer vocht wordt de grasgroei (lOe,f) en dus de
stikstofconcurrentie sterker.Vochtconcurrentiezalindezeproefvanweinigbetekenis
zijn geweest omdathet vochtgehalte per trap vrijwel constant werd gehouden.
Heteffect vanstikstofovermaatisvoortsbijdewortelendestam(vooralbij'droog')
duidelijker danbijbladerenenscheuten.Ditheeft eenhogerespruit/wortel-verhouding
bij meer stikstof tot gevolg.
Het valtop,dat deproduktie aan droge stof bijalledelenvandeappelbij0N nog
een relatief hoogniveau bereikt.Aangezien hierbij uit devan naturearmegrond vrijwelgeenstikstofkonworden opgenomenmoetsprakezijn geweestvangroeitenkoste
vaninhet gewasaanwezigestikstofreserves. Vooralbij hetbladlijkt het achterblijven
van deproduktie tengevolgevanstikstofgebrek opvallend gering.Uit eenberekening
van derelatieve opbrengstvermeerdering door de ongeveer optimale stikstofgiften en
door debeterevochtvoorziening blijkt, dat descheuten relatief sterker op stikstof en
vocht reageren dan debladeren (Tabel 1).De door de stikstofreserve mogelijke produktie van nieuwe droge stof wordt blijkbaar niet evenredig over alle organen verdeeldmaarkomt hetsterksttengoedeaan hetblad,hetvoor hetfunctionneren meest
essentiele orgaan.
De grasgroei (lOe) heeft eveneens op de betere vochtvoorziening gereageerd maar
van een verschillend stikstofoptimum was daarbij niet duidelijk sprake. Over alle
stikstofgiften gemiddeld gaf meer vocht 32%meer gras + wortels. Bij de appel was
ditvoor alledelengezamenlijk 42%. Dezeminder sterke reactievanhetgraskan aan
een grotere worteldichtheid worden toegeschreven. Daardoor blijft de groei bij (constant gehouden) hogere vochtspanningen minder sterk achter dan bij het ijler wortelende appelgewas.
De graswortels vertonen een laag stikstofoptimum en reageren alleen bij weinig
stikstof op meer vocht. Een verklaring voor hetgeringe verschil bij hogegiften kan
misschien worden gevonden in nivellering van een eventueel gunstig effect van lage
vochtspanning door een te groot stikstofaanbod.
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Tabel 1. Meeropbrengst aan droge stof in blad en scheut van appelstekken in potten door betere
vochtvoorziening en optimale stikstofbemesting, in procenten van deproduktie van droog gehouden
planten.

bij gemiddeldevan
asaverage of
0-348 mgN per pot
bij gemiddelde van
as average of
1393-5571 mg per pot
bij gemiddelde van
as average of
0-348 mg N per pot
bij gemiddelde van
as average of
1393-5571 mg per pot

Kale grond
Baresoil

Onder gras
With grass cover

Blad/Leaves
bodemvocht/soil moisture
18%
11,5%

Scheut/Shoots
bodemvocht/soil moisture
11,5%
18%

100

116

100

125

111

145

113

196

100

119

100

132

125

180

153

295

Table 1.Increase in dry matter of leaves and shoots of apple cuttings in pots by more favourable
moisture conditions and optimum nitrate application, aspercentages of the plants on dry soil.

Stikstofgehalte
Beter dan in de hoeveelheid droge stof komende behandelingsinvloeden tot uiting
in depercentages N in de aparte plantedelen. De gehalten van het blad zijn weergegeven in Fig. 11. Ze demonstreren dat de stikstofconcurrentie het sterkst is bij veel
grasgroei(vochtigeserie).Delijnen voor'gras'en'geengras'convergerenietsnaarde
uiteinden:zowelbijzeerlagealsbijhogestikstofgiften isdeinvloedvanhetgrasminderduidelijk. Ditligtvoordehand:bij weinigopneembarestikstof wordthet gehalte
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Fig. 11. Stikstofgehalte in het blad
(4September).

5571
STe
mg N per pot
geen gras/nograss

Fig. 11. Nitrogen percentages in leaves
(4September).
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meerdoordereservesinhetgewasdan doordedoorconcurrentiebeinvloedeopname
bepaald.Bijveelstikstof heeft deconcurrentie geeninvloed meeropdeopname.
De gehalten in de overige plantedelen vertoonden met Fig. 11 overeenkomende
reacties.
Opname van stikstof
Uit de hoeveelheid droge stof enhet stikstofgehalte kon worden berekend, hoeveel
stikstof zichaan het eindevan deproef in dedelenvan deappelenhet gras bevond.
De analyse van reserveplanten aan het begin gaf een globale indruk van de hoeveelheid in de planten oorspronkelijk aanwezige stikstof. Dit betrof hoofdzakelijk het
stamgedeelte(100gdrogestof,0,67%N).Hiermeekoneenschattingwordengemaakt
van destikstofopnameuitdegrond (Tabel2).
Desamenhangtussendehoeveelheid stikstofendebehandelingen isvoorhetstamgedeelte weergegeven in Fig. 12.Hoewel 670mgN slechts een ruwe schatting isvan
de oorspronkelijk aanwezige stikstof, demonstreert het verschil met de eindtoestand
duidelijk dat onderalleomstandigheden, maarhetsterkstbijlagegiften, veelstikstof
uit destam isverdwenen. Dit ishet gevolgvan verplaatsing ten behoeve van devormingvandroge stofin nieuwedelen. Dezevindt blijkbaar zowelbij onvoldoende als
bij voldoendeopnameplaats.In delijnen herkent menvoortsweerdeinvloed vande
vochtvoorziening en de concurrentie.
In Tabel2isdedoor deappeluit degrond opgenomen stikstof berekend uit detotalehoeveelheid aan het eind,verminderd met degeschatte hoeveelheid bij het planten. Bij depotten met grasblijkt dat de appelboompjes tot een gift van 348mg vrijwel geen stikstof hebben opgenomen. De uit de stam verdwenen stikstof (Fig. 12)
wordt hierbij vrijwel geheel in de nieuw gevormde delen teruggevonden. Het gras
_ - ui. *°9« *tot
stam/stem
mgN in drymatter
hoeveelheid beginproeMiuantity at start of experiment

87 1348 696 1392
176

™-«/nr««
9ras/9rasS
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vochtig/moist
droog /dry

Fig. 12. Stikstof in de stam, aan het
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.
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e m a e v a n 0 e pr

5571
8356
mg N per pot
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Fig. 12.Nitrogen in the stem at end of
experiment.

Tabel 2.In deplantedelen aanwezige stikstofin mgper pot aan het eind van de proef (gras enjonge
appelboompjes).
Bemesting (Fertilization) in mgN per pot
~~0 87 174 348 69(5 1393 2785 5571 8356
Ondergras,vochtigjUndergrass,moist
gras/grass
blad/leaves
scheut/shoots
stam/stem*
wortel/roots

298 222 245 289 429
650 769 637 643
224 228 227 250 324
466 679 801 699
78 70 63 75
93
120 187 211 203
241 266 221 257 260
357 487 ' 517 554
124 117 103 155 168
261 373 366 261
totaal appel/total apple 667 681 614 737 845 1204 1726 1895 1717
minus 670 in geplante stek
initiallypresent N =
- 3 II - 5 6 67 175
534 1056 1225 1047

Ondergras,droogjUnder grass,dry
gras/grass
blad/leaves
scheut/shoots
stam/stem*
wortel/roots

199 148 234 395 422
212 243 217 209 443
50 61 54 54 108
294 245 280 275 280
153 171 146 126 247
totaal appel/total apple 709 720 697 664 1078 1179
minus 670 in geplantestek
initially present N =
39 50 27 - 6 408
509

475
462
103
336
278
1331

630 424
492 553
113 136
426 547
300 271
1507 1212

661

837

542

520
141
357
290

689
173
474
345

767
223
594
353

752
198
484
328

1308

1681

1937

468
474
101
473
164

Onbegroeid, vochtig/Bare, moist
blad/leaves
scheut/shoots
stam/stem*
wortel/roots

278
77
273
174
totaal/total 802

minus 670 in geplantestek
initially present N =

316
77
285
217
895

329
84
301
174
888

341
98
293
233
965

132 225 218 295

638

859
234
504
371

1762 1968

1011 1267 1092 1298

Onbegroeid, droog/Bare,dry
blad/leaves
scheut/shoots
stam/stem*
wortel/roots

255
64
341
195
totaal/total 855

minus 670 in geplante stek
initiallypresent N =

254
56
254
239
803

403
303 401
512 593
99
113 138
83 100
347
386 436
280 343
314
374 354
227 294
893 1138 1163 1385 1521 1476

185 133 223 468

493

715

851

806

575
134
442
325
1249

499
118
436
196

579

* Zie ook Fig. 12/ See also Fig. 12.
Table 2.Calculation ofamounts ofN (inmgper pot)taken up bygrassand young apple-trees.

namechterwelstikstof op,zelfsbijON.
Zonderonderbegroeiingwasdeappelbij delaagste giften welin staat stikstof opte
nemen.Bijeenlaagaanbod komtvrijwel allebeschikbare stikstof blijkbaar tengoede
aan het gras. Naarmate het aanbod stijgt, wordt de verhouding tussen de opname
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van gras en appel minder door de concurrence dan door het opnamevermogen van
beide gewassen bepaald. Zo bedroeg deze verhouding, gemiddeld over beide vochttrappen, bij dedrielaagstegiften ca20,bijdedriehoogste0,7.Dezevoordeconcurrentie karakteristieke samenhang met het stikstofaanbod berust op de grote voorsprongvangrasbijdeopname.Dezeishetgevolgvande(onder veldomstandigheden
nog duidelijker geaccentueerde) vroegere ontwikkeling. Bovendien wijzen het hoge
stikstofgehalte van het grasin hetvoorjaar en de snelledaling bij veroudering erop,
dat de opname daarbij isgericht op voorraadvorming (Van Burg, 1962).
Vochtverbruik
Uit de geregistreerde watergiften kon het totale vochtverbruik per behandeling
worden berekend (Fig. 13).Dit isin deeersteplaatsbeinvloed door devochtvoorziening.Bijdehogevochttrapwaren deverdampings-en transpiratieverliezen duidelijk
het hoogst.Er isverder sprake van een afnemend vochtverbruik bij de hoogste stikstofgiften: dit moet alseen effect van te hogezoutconcentraties worden gezien (vergelijk Fig. 10).
Hoewel het verschil tussen gras en geen gras niet opvallend groot is,lijkt van een
wisselwerking met het stikstofniveau sprake te zijn: bij weinig stikstof verbruikten
depotten zonder gras,bij veelstikstof die met gras het meeste water. De verklaring
hiervoor kan in hettweeledigeeffect van gras worden gezocht:beperkingvan deverdamping aan de grondoppervlakte enerzijds enextra vochtverbruik door transpiratie
anderzijds. Bij weinig stikstof is er weinig grasgroei, zodat de beperking van verdampingsverliezen opweegt tegen de geringe extra transpiratie. Bij veel stikstof en
groei overweegt deinvloed van deextra transpiratie.
Door de niet bekende verdampingsverliezen kan de produktie aan droge stof per
Fig. 13.Vochtverbruik perbehandeling.

water eoniumption l n l P er Pot
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87 I 348 696
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gras/grass —.

28

1393

2785

voehtig/moist•
•droog/dry —.—.—

5571
8356
mg N per pot
geen gras/no grass

Fig. 13. Moisture consumption per
treatment.

Tabel3.Totaleproduktie aan droge stof (inclusief gras)perliter verbruikt water.

Gras.vochtig/Grass,moist
Gras, droog/Grass, dry
Onbegroeid, vochtig/Bare, moist
Onbegroeid, droog/Bare, dry
Gemiddeld/Average

mg'.Nper pot
87
0

174

348

696

1393

2785

5571

8356

2,4
3,2
2,1
2,8
2,6

2,0
3,3
2,3
3,4
2,8

2,6
3.2
2,4
3,8
3,0

3,1
4,9
2,9
3,3
3,6

3,4
4,3
2,6
3,3
3,4

3,8
3,9
2,9
3,7
3,6

3,8
3,8
2,5
3,3
3,4

2,9
3,4
2,8
2,7
3,0

2,3
3,4
2,2
2,7
2,7

Table 3.Total dry matter production (grassincluded) perlitre water consumption.

liter door het gewasverbruikt water(reciproke waardevan de transpiratiecoefficient)
niet worden berekend. Binnen elke vochttrap-onderbegroeiing serie mogen de verdampingsverliezen echter gelijk worden verondersteld, zodat uit een vergelijking per
serievan detotalehoeveelheid drogestof(gras + appel)perliterverbruikt waterwel
conclusies mogen worden getrokken (Tabel 3).De grasbegroeiing heeft tot een efficienter waterverbruik geleid:detotaleproduktie aan droge stof isdan groter dan bij
onbegroeide grond onder debomen.Verder vertonen demeesteserieseen optimum:
zowelstikstoftekort alsovermaatleidentot minder efficient waterverbruik.
4.2 Stikstofopnameinverschillende perioden
Doelvan het onderzoek
In fruitgronden vindt een met de tijd wisselend aanbod van stikstof plaats. Dit is
het gevolgvan het moment vandebemesting, het vertikaletransport van stikstof, de
variatiesinhetvochtgehaltevandegrond,demineralisatievanstikstof uit organische
stof en concurrentie. In een potproef werd de invloed van periodieke veranderingen
vanbeschikbare stikstof opgroei,bladkleurenopnameonderzocht.
Opzetvandeproef
Materiaal:als bij 4.1, 7 planten per pot.
Stikstof:1395mg N per pot, alskalksalpeter, in verschillende perioden ter beschikking gesteld.
Vochtvoorziening: constant 19gewichtsprocenten (buna veldcapaciteit).
Ondergroei: geen.
Proefschema:
Serie II2)
Serie I
N v66r het planten toegediend,
N toegediend (later niet ververwijderd op
wijderd) op
1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9
9/4 11/5 18/6 12/7 16/8
6/9
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
f
2. Om debodemstructuur bij serieII vergelijkbaar tehouden met diein Ien III (inklinking door het
uitspoelen) werd de grond v66r de bemesting doorgespoeld. Deze bleef daarna vrij lang nat, zodat
bij II later moest worden bemestdan bij I.

29

SerieIII
N toegediendresp.verwijderd op
1/4-1/5 1/5-1/6 1/6-1/7 1/7-1/8 1/8-1/9 1/9-1/10
a
b
c
d
e
f
Bij series I enIII werd de grond na debetreffende periode metwater doorgespoeld onder controle
van stikstofinhetspoelwater. Niet opgenomen stikstof werd daardoor vrijwel geheel verwijderd.
Serie IV:N vanaf planten tot einde vandeproef (+N)
Serie V: geen N ( - N )
Aantal behandelingen: 20,in duplo
Waarnemingen: schattingen vandebladkleur, metingenvandelengtegroei vandescheuten, bepaling
van dehoeveelheid droge stof van delen vandeplanten, analysevanhet gehalte aan N hierin.Aan
het beginvandeproef:bepalingvan drogestofen stikstofinhetstamgedeeltevanreserveplanten.
Proefduur: 1maart-15 oktober 1962
Volledige gegevens:Delver, P., 1965: Verslag van een potproef over de invloed van stikstof opgenomen inverschillendeperioden, opdeappelonderstam M.l1.Intern rapport, Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, 1965,no. 8.

Ontwikkeling van de bladkleur
Bijdeschattingen vandebladkleur betekenden decijfers 4,5,6,7en8achtereenvolgens: groengeel, geelgroen, lichtgroen, groen en donkergroen. Omdat de schattingen doorhetontbreken vaneenabsolutemaatstaf lichteveranderingen vertoonden
enhetvooralomdeonderlingeverschillenging,isinFig. 14deafwijking vandekleur
ten opzichte vandievanonbemeste planten (-N)weergegeven. Dekleurcijfers voor
deze laatste planten bedroegen achtereenvolgens: 12juni 6,1;4juli 5,0;27juli4,7;
6augustus4,4envanaf 10augustusca4,3.
Wat de kleur betreft leverde serie III geen gezichtspunten op die niet al bij de
beide andere series tersprake kwamen; daarom werd serie III niet in Fig. 14 opgenomen.
Bijgeheelachterwegelatenvandebemesting(-N,zievoor)werdalleeninhetbegin
bladgroen gevormd tenkostevandestikstofreserve indeplant. Door groei tradeen
'verdunning' opwelkemeteensnel lichter wordende kleur gepaard ging.Nahet afsluitenvandebladgroei,vaneindjuliaf,bleefdezevrijwel constant.
Naarmatestikstofvan 1 maartaflanger,totcabeginjuli,terbeschikkingstondwerd
meer bladgroen gevormd (Ia-d). Hetbeloop vandeze lijnen staat onder invloedvan
verschillen indeopnameengroei tenopzichte vanonbemest. Dedaling tothalfjuli
moetwordenverklaard door extra groeinabeeindigingvandeopname.Naheteinde
van deze extra groei, amankelijk vandebemesting vanbegin toteindjuli af, bleven
de verschillen nagenoeg constant. De lijnen Ia-d weerspiegelen situaties die in de
praktijk kunnen ontstaan bijconcurrencedoor volveldsgras:naarmate inhetvoorjaarminderwordtbemestraaktdestikstofeerderopenontstaan lichterebladkleuren.
Stond stikstof ook injuli of later nog ter beschikking (Ie,f, + N),dan trad na
julieenintensiveringvan hetkleurverschil op.Ditishetgevolgvanopname enbladgroenvorming bijrelatieve stilstand vandegroei.Indezeintensivering vandegroene
kleur magmeneenkenmerk zienvanlangdurende oflate opname,welketotdevormingvaneenstikstofreserve leidt. Het ontbreken van verschillen tussen deze lijnen
na 1augustus suggereert dat de(matige) gift van 1395mg N opdeze datum reeds
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Fig. 14.Verschillen inbladkleur tenopzichtevanonbemest (serieIenII).
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Fig. 14.Differences inleaf colour ascompared to unfertilized apple-trees (—N = 0),ina pot trial on
the influence of timeof nitrogen dressing.
Series I: nitrogen supplied before planting,removed on successive data (a,b,cetc).
Series II: nitrogen supplied on successivedata (a,b,cetc.),not removed.
Series III: nitrogen supplied on successive data (a, b, c etc.) and removed one month later (not in
figure).

grotendeelswasopgenomen.
Een geheel ander beeld ontstond als de planten aanvankelijk geen stikstof kregen
(serie II).Werd nog in het voorjaar bemest(Ha en b,9april en 11mei), dan wasde
kleurontwikkeling bijna identiek met die bij bemesting vanaf het begin (+N). Was
de bemesting aanvankelijk langer achterwege gebleven, dan ontstond ernstig stikstofgebrek en had bemesting tot begin September vrijwel onmiddellijk effect (lie, d,
e, f)- Uit het grote verschil tussen b en c moet men afleiden dat de opname en de
chlorophylvorming bij bemesting op 18juni (c)ten opzichte van deblad-en scheutgroeiveelsnellerplaatsvonden danbijbemesting op 11 mei(b).Ditzalhetgevolgzijn
geweest van de vanaf 18 juni aanvankelijk nog hogere stikstofconcentratie, de door
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stikstofgebrek aanvankelijk noglageregroeisnelheid eneenrelatief snelleopnamebij
stikstofarme planten (c).Bijnoglaterebemestingverminderdebovendiendemogelijkheid tot prikkeling van de groei; stikstof diende dan meer voor verhoging van de
stikstoftoestand vandeplantenvoordevormingvanbladgroen,zodatveeldonkerder
kleuren ontstonden dan bij opnamevanaf hetvoorjaar. Bladgroen kon blijkbaar ook
eind September nog worden gevormd (f).
Voor praktijkomstandigheden betekent de reactie bij laat op gang gekomen opname dat het effect van zomerbemesting, mits voldoende in de grond ingedrongen,
groot kan zijn. Dit geldt speciaalvoor gewassen met relatieve stikstofarmoede.
Kleur enstikstofgehalte van de bladeren
Daar in de praktijk zowel kleur als stikstofgehalte van het blad gebruikt worden
als indicatie voor de stikstoftoestand rijst de vraag, of de samenhang tussen beide
wordt beinvloed door seizoen-variaties in de stikstofopname.Voor een latewaarneming,half oktober, bleek dit inderdaad het gevaltezijn (Fig. 15).Bij late bemesting
(12julioflater,lid,e,f, Hie,f)werdeenhogerstikstofgehaltegevondendanopgrond
van het gemiddelde verband met de kleur bij de overigebehandelingen kon worden
verwacht. Indezeperiode zalhet gehalteeen betereindruk kunnen gevenvandelate
opname en reservevormingdan dekleur.Dit naijlen vande bladgroenvormingbijde
opname kan het gevolgzijn van versnelde opname door stikstofarme planten en afnamevanhet vermogen tot bladgroenvorming.
btadkleur 1 2 / w
(eaf colour

^

^

Fig. 15. Verband tussen kleur en stikstofge(oktober). Behandelingen
aangegeven bij afwijkende punten.
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Fig. 15. Leaf colour as related to nitrogen
percentage (October). Treatments indicated
for deviating points.

Lengtegroei van de scheuten
De scheutgroei vertoonde geen grote verschillen alsgevolgvan de nivellerende invloed van stikstofreserves in deplanten. Eind juni was de lengtegroei bij de meeste
behandelingen vrijwel beeindigd door de vorming van een eindknop. In twee gevallen was echter injuli nog duidelijk sprake van doorgroei: bij Heen Hid, bemest op
18junien1juli,werdenna29juniperscheutnogtoenamenvan2,3en4,0cmgemeten.
Dit betrof gemiddelden van alle scheuten, waaronder velezeer korte niet-groeiende.
Bijdeoverigebehandelingen varieerdeditvan 0tot 0,5cm.
Deze'hergroei'naeenperiodevan stilstand, in de praktijk bekend als Sint-Janslot,
treedtblijkbaar alleenopnaeenstikstofstoot kortv66rdevormingvaneeneindknop.
Volgens Hill-Cottingham (1963) is een relatief lage stikstoftoestand eveneens voorwaarde voor deze hergroei. In de praktijk wordt het Sint-Janslot waargenomen 'na
delangstedag',alsnaeenvertragingvandegroeidooreenlangeperiodevandroogte
overvloedige regenval optreedt. Het herstel van de vochtvoorziening gaat dan gepaard met een plotseling vergroot stikstofaanbod door toestroming van nitraat, mineralisatievanorganischestof (7.1)ofinspoelingvan kunstmest.
Produktievan droge stof
Bij hetbeeindigen van deproef zijn deopbrengsten aan droge stof van deverschillende plantedelen vastgesteld. Voor het stamgedeelte is de bijgroei geschat als verschil van eindgewicht van proef- en begingewicht van reserveplanten (100g).In Fig.

Tabel4.Toetsingperserievanopbrengsten aandrogestof(Fig. 16)envantotaalopgenomenstikstof
(Fig. 18).
Linkssignificant groter dan rechts(P = 0,05)
Left significantly exceedingright(P =* 0.05)
serie/series I
serie/series II
blad+scheut
leaf+shoot

e
f,+N,d,c,
b
e,d
+N,c,f,b

serie/seriesIII

—N,a,b,c c
—N,f,e,+N,d,a d
-N,a
b
-N,f,e,+N,d +N,c
-N
a,d,+N -N.f.e
b
wortel
—N,a
b
—N,f,e,d
c,+N
root
-N
a,c,+N —N,f,e
totaal droge stof e
—N,a,b b,c
—N,f,e,+N,d d,c,+N
total drymatter d,+N,f,c —N,a
a,d,+N —N,f,e
b
b
-N
totaal opgee,+N,f
—N,a,b,c d,e
—N,a,+N,b,f d,f,e,+N
nomenN (mg)
d
—N,a
c
—N,a,+N,b
c
total N-uptake
f,b,+N,a —N

-N,a,e,f,b,c,+N
-N,a,e,f
-N,a
—N
—N,a,f,e
—N,a
—N.a.b.c
—N,a

Table4.Statisticalevaluation,perseries,ofdrymatterproduction (Fig. 16)andtotal nitrogenuptake
(Fig. 18).
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16zijn deopbrengsten aandrogestofweergegeven.Tabel4geeft deresultaten vande
toetsing van debehandelingsverschillenperserie.
Stikstofvoorziening van het begin van het seizoen af (serie I) heeft meer groeigegevennaarmatedebeschikbaarheid langer duurde(totinjuli,e).Noglangereopname
hadgeenpositiefeffect meer.Hetisnietduidelijk, waaromIe(stikstoftot 1 augustus)
iets meer groei gaf dan If en +N. Mogelijk heeft de natte periode na het uitspoelen
indezetijdvansterkeevapotranspiratiebijIeeengunstigeinvloed gehad.
Bemestingnaeenstikstofarme periodein het voorjaar (serieII)heeft eenversterkte
groeigegeven.Werdpasop 18junibemest(lie),danwerdbovengronds betrouwbaar
meer droge stof geproduceerd dan bij bemesting aan het begin van de proef (+N).
Ook bij debladkleur (Fig. 14)enbij dehergroei van descheuten (lie, Hid, zievoor)
kwameenversterktereactienaar voren.Hetverschijnsel wijsterop,dat heteffect van
een bemesting op de groei afnankelijk isvan het moment van degroeiprikkel en dat
een daling van de stikstoftoestand van het gewas, door groei in een voorafgaande
stikstofarme periode, waarschijnlijk voorwaarde is voor een versterkte reactie.
Komt de opname nog later op gang, dan neemt de mogelijkheid om de groei nog
testimulerensnelaf(lid,e,f).Inaugustus(e)kondegroeialnietmeeropgangworden gebracht. Wortels reageren op een verlating van de stikstofgift eerder met een
achteruitgang inproduktie dan debovengrondse delen.Dit ishet gevolgvaneenverschil in periodiciteit van de groei. De sterkste wortelgroei zal ca een maand eerder
plaats vinden dan die van debovengrondse delen. Verlating van de stikstofgift geeft
daardoor een toename van de spruit-wortel verhouding. Bij serie II bedroeg deverhouding tussen blad -f scheuten en wortels bij de opeenvolgende behandelingen:
0,83-0,91-1,19-1,10-1,12 en1,04.
De resultaten van serie III bevestigen de reacties van II maar staan tevens onder
invloed van de kortere duur van de opname. Ook hier vindt bij enig uitstel van de
bemesting eenversterkte groei plaats.Juni enjuli waren demaanden van de sterkste
bovengrondsegroei.Hetinjulibereiktemaximum(Hid)betekentechternietdathetoptimum vandegroeialtijdinjulivalt.Desterkergedaaldestikstoftoestand tenopzichte
van IIIc, op het moment van de bemesting, heeft zeker tot dit resultaat bijgedragen.
In depraktijk manifesteert eenversterkte groeizichalseenverwaarloosd, stikstofarm gewaswordt bemest ofeenconcurrerende grasmat wordt gescheurd(8.2).
Stikstofgehalten
In de verschillende plantedelen werden de hoogste stikstofpercentages gevonden
aan het eind van deproef bij de gevallen waar de N in de fysiologisch meest actieve
periode was aangeboden hoewel met de hogere N-opname geen evenredig sterkere
groei gepaard ging(Fig. 17,lid, e,f; 111(d),e,f).Waarschijnlijk washierbij wederom
sprake van een versterkte opname als gevolgvan een daling van de stikstoftoestand
indevoorafgaande periode.Daardoor konookalleenindezegevalleneenpercentage
Nindestamoptreden dat hogerwasdan de0,38%aan hetbeginvandeproef.
Waar de opname had plaats gevonden in de eerste maanden volgde weleen ster35
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kere groei maar geen stijging van het gehalte aan het eind van het seizoen;de korte
stikstofstoot in april,mei ofjuni (lb, c; Ilia, b,c)veroorzaakte in sommige weefsels
zelfs een dalingvan het gehaltevergeleken met onbemest. Dedoor Steenbjerg (1951)
beschreven relatie tussen opname, opbrengst en gehalte in het lage traject van de
groeicurve kan aan een dergelijke invloed worden toegeschreven.
Opvallend is,dat verlenging van deopnameperiode, ofverlating van de bemesting
van augustus naar September, samengaat met een stijging van het N-gehalte van de
wortels,maarnietvan datvanhetblad (Ie,f; Hie,f). Dit duidt opeenverminderend
stikstoftransport vandewortelsnaardebladerenalsgevolgvandalende fysiologische
activiteit. Menmoetineenhoogstikstofgehaltevandewortelsindezeperiode(oflater)
daaromnietalleen een uitingvan opname, maar tevens ook een van opslag zonder
verdertransportzien.
Opgenomen stikstof
Tenslotte kon uit het stikstofgehalte en de produktie aan droge stof van de verschillende plantedelen de hoeveelheid opgenomen stikstof worden berekend. Fig. 18
laat zien, dat verlenging van debeschikbaarheidsduur aan het begin van het seizoen
een grotere opname heeft gegeven (Serie I). De opname nam echter niet verder toe
alsstikstof ook in denazomer nogvoldoende aanwezigwas(Ie,f). Veelgroterehoeveelheden (omstreeks 50%) werden echter gevonden als de planten aanvankelijk een
tekort aan stikstof hadden gehad: zelfs bij een korte opnameduur (Hid, e,f) werden
dan nog hogere waarden bereikt dan bij langdurige beschikbaarheid (+N, Ie,f).Alleen in deze gevallen kon voor het stamgedeelte een toename vergeleken met debegintoestand worden berekend, waarbij (op grond van de analyse van reserveplanten
aan het begin van de proef) uitgegaan werd van 380 mg N. Evenals bij het vorige
experiment(4.1)bleekbijnormale(gecontinueerde)beschikbaarheid (+N, Ie,f) stikstofuithetstamgedeeltetezijn verdwenen.Dedalinginouderwordend houtmagdus
niet als een armoedeverschijnsel worden gezien; zeishet gevolgvan translocatie ten
behoeve van devorming van droge stof injongere delen.
4.3 Stikstofopnameindewinter
Doelvan het onderzoek
Boomgaarden worden somsalvroegindewinterbemest,vooralbij diepebeworteling, zware grond en veel gras. Uit veldproeven is inderdaad gebleken dat dit iets
hogereopbrengsten geeft danvoorjaarsbemesting (VanderBoonetal., 1967;Delver,
1962b,c).Men steltzichvoor,dat bijvroegebemesting destikstof tegenhet voorjaar
tot dieponder dezodelaag isingespoeld,waar degrasbeworteling veelijler wordt en
deconcurrentie met deboom afneemt.
Bijzeervroegebemesting,indecemberofeerder,kanechterveelstikstof uitspoelen
of te diepindringen, zodat tegen het voorjaar vrijwel geen kunstmeststikstof meerin
38

debewortelingslaag wordt aangetroffen (Vander Boon &Kolenbrander, 1960). Toch
wordt dan nog een bemestingseffect verkregen. De vraag is, of in zulke gevallenbelangrijke opname gedurende de lange periode van winterrust kan plaats vinden. In
enkeleproeven ishiernaareen onderzoek ingesteld.
Stikstof inverschillendewinterperioden (potproef)
Opzet van deproef
Materiaal:tweejarige, stikstofarm opgekweekte Cox's Orange Pippin op onderstam M.9, op 1november 1967overgebracht in potten van 9liter (6en per pot) met stikstofarm zand (plaatzand).
Groeiomstandigheden: potten ingegraven, onder afdak, vocht op redelijk peil gehouden.
Bemesting: vrijzwaar, 1550mgNper pot,alsin water opgeloste kalksalpeter. Proefschema alsvolgt:
Serie I
Serie II
SerieIII
Serie IV
Periodebemesting
nov.t/mjan.
jan.t/m maart maart t/mmei
mei t/mjuni
Bemesting
~N
+N
-N
+N
-N
+N
-N
+N
Aantal planten gebruikt voor
Analyseeinde bemestingsperiode
4
4
4
4
4
4
4
4
Voortgezette proef
4
4
4
4
4
4
4
4
Analyses: uitgevoerd in diverse plantedelen, per serie aan het eind van de bemestingsperiode en in
blad van voortgezette proef op 1/8 en 11/10.
Voortgezetteproef: na overeenkomstige bemestingsperiode in onbemest zand, bij I en II verkregen
door verpotting, bij III en IV door schoonspoelen (verwijdering stikstofresten).
Waarnemingen: in voortgezette proef schatting van de bladkleur op 14/6 en meting van de scheutgroeienbepalingvanhetversgewichtvanplantedelen op28/10.
Proefduur: 1/11/1967-28/10/1968.

Analyse nade opname-perioden
Om te beginnen moet er op worden gewezen, dat de omstandigheden in de proef
afweken vandieindenatuur.Dehogegift,hetontbrekenvanuitspoelingdoorwinterneerslagendelagestikstoftoestand vanhetuitgangsmateriaalhebben hetbemestingseffect invergelijking metboomgaarden zeker versterkt. Batjer et al.(1943) hebben er
al op gewezen,dat bij hun proeven destijging van het stikstofgehalte van dewortels
na bemesting sterker wasnaarmate destikstoftoestand vandevruchtbomen lagerlag.
Uit Tabel 5blijkt, dat in deperiode van november tot eindjanuari (serieI) aleen
duidelijke opname heeft plaats gevonden. Daarbij werd de stikstof vanuit dewortels
via de onderstam tot in hout en bast van de stam getransporteerd maar nog niet tot
indescheuten.Uit degehaltestijging endehoeveelheid droge stofindeverschillende
delenwerdberekenddat31%vandeopgenomenkunstmest-stikstof reedsnaar onderstam en stam wasgetransporteerd (Tabel6).
Eind maart (II) werd al enigewerking in de knoppen waargenomen zodat het verpottenvandevoortgezetteproef misschienietsnadeligisgeweest.Opditmomentwas
de stikstofgift al doorgedrongen tot in het hout van de scheuten en had 47% het
wortelstelselgepasseerd.Hoeweldebodemtemperatuur tijdensbeideopnameperioden
I enII gemiddeld4°Cbedroeg,wasbij IIookdetotaleopname,442mgN perplant,
toegenomen (Tabel6).
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Tabel 5.Percentages stikstof in dedroge stof van tweejarige Cox's Orange Pippin op M.9-onderstam
aan het einde van driemaandelijkse opnameperioden van stikstof (+N) en in de onbemeste controle
(-N).
Deelvan deplant
Plant part

SerieI
eindjan.
ult.Jan.
-N
+N

SerieII
eind maart
ult March
-N
+N

Serie HI
eindmei
ult. May
-N
+N

SerieIV
eindjuli
ult. July
-N
+N

1,15
0,16
0,84
0,13
0,85
0,16
0,65
0,47

0,76
0,26
0,54
0,15
0,52
0,18
0,67
0,35

0,67
0,20
0,51
0,14
0,39
0,16
0,67
0,28

0,87
0,31
0,74
0,21
0,74
0,26
0,95
0,70

1,03
0,72

1,94
0,89

Inbijbeginproefalaanwezige/already present
•esent
inin1967
1967
bast van scheut/bark of shoots
hout van scheut/wood of shoots
bast van stam/bark of stem
hout van stam/wood of stem
bast van onderstam/bark of stock
hout van onderstam/wood of stock
wortels/roots < 2mm 0
wortels/roots > 2mm 0

1,10
0,17
0,82
0,11
0,77
0,14
0,64
0,42

1,09
0,19
0,95
0,24
1,04
0,21
1,58
1,00

1,11
0,51
0,85
0,27
1,10
0,43
1,50
0,89

1,21
0,40
0,80
0,24
1,02
0,44
1,29
1,15

formedduring '1968
blad/foliage
scheut/shoots
blad+scheut/foliage+shoots

1,56

3,42')

') Groeiremming door hoge nitraatconcentratie/Growth retardation caused by high nitrate concentration.
Table 5.Total nitrogen % in dry matter of two-year-old Cox's Orange Pippin on rootstock M.9 at
end of three-month periods of nitrogen availability (+N) and in unfertilized control plants (—N).

Bij Serie III was de op 1maart toegediende stikstof aanvankelijk niet voldoende
door de grond gemengd waardoor de plaatselijk te hoge nitraatconcentratie de beginnende wortelgroei kan hebben geremd, wat leidde tot vertraging in het uitlopen.
Eind mei werd in alle weefsels een sterke gehaltestijging door de bemesting waargenomen. Het hogepercentage stikstof in het nieuw gevormdeweefsel (blad + scheut)
ismedebeinvloed door het tragere uitlopen en kan dus niet met dat van decontroleplantenwordenvergeleken.Na eliminatievandezeinvloedwerdeenverdere toename
van de hoeveelheid opgenomen stikstof tot 598 mg berekend (Tabel 6). Een groter
deel hiervan was naar de bovengrondse delen getransporteerd, vooral naar de sterk
groeiende nieuwe scheuten. De voorraad in de wortel was daarbij verminderd.
Een nog sterkere opname, 792 mg N, werd eind juli waargenomen bij Serie IV.
Het grootste deel daarvan, 60%,werd 'verwerkt' in denieuw gevormde bladeren en
scheuten, zodat de gehaltestijging in de overige delen minder opvalt dan bv. bij de
vorigeserie.
Uit de gegevens blijkt, dat verschuiving van de bemesting naar het groeiseizoen
samengingmet duidelijk sterkere opname.Hetvaltechter op,dat onder de kunstmatige omstandigheden van de proef ook in dewinter nog vrij veelstikstof werd opge40

Tabel 6. Verdeling van uit bemesting opgenomen stikstof over de plant na 3 maanden beschikbaarheid,in procenten.
Deelvan deplant
Plant part

SerieI
eind januari
ult. January

Serie II
eind maart
ult. March

Serie III1)
eind mei
ult. May

SerieIV
eindjuli
ult.July

In bijbeginproefal aanwezige/alreadypresent in 1967
scheuten/shoots
stam/stem
onderstam/stock
wortels/roots

0
16
15
69

8
10
29
53

8
7
20
36

7
5
13
15

Ingedurende 1968nieuwgevormdejnewlyformed during 1968
blad/foliage
scheuten/shoots
blad+scheuten/foliage + shoots
N-opname/N uptakein mg2

53
7
321

442

29
598

792

') Na correctie/After correction.
) Uit de gift van 1550mg/Uptake from the dressing of 1550mg.

2

Table 6. Distribution in the plant of the nitrogen taken up from the dressing, after 3 months of
availability.

nomen. Uit een vergelijking van de gehalten van de wortels van onbemeste planten
met dievan nog te bespreken veldproeven blijkt,dat met stikstofarme plantenwerd
gewerkt. Deze omstandigheid heeft de opname in de winter zeker bevorderd.
Indevoortgezetteproefwerden,bijdeplantendieaanheteindevandebemestingsperiodeinstikstofarm zandwerdenverpot(IenII)ofwaardestikstofresten door uitspoeling werden verwijderd (III en IV),indeloop van het seizoenwaarnemingengedaan over het effect van de behandelingen op degroei (Tabel 7).De vergelijking van
deserieswordtechterbemoeilijktdoor tweeomstandigheden:hetverpotten vanSerie
II op 1 april,tijdenshetbeginvandeknopzwelling,kan hettransport in deplant van
reeds opgenomen stikstof naar de groeiende delen hebben vertraagd. Dit kan het
effect vandebemestingopdegroeihebbenverzwakt.Daarnaastliepenbijserie HIde
bemeste planten door de tijdelijk te hogezoutconcentratie trager uit. Dit kan deinvloed van de bemesting op het stikstofgehalte vandebladerenietshebben versterkt.
Neemt men deze omstandigheden in aanmerking, dan blijkt dat de invloed van de
bemestingopdebladkleur en het stikstofgehalte van de bladeren toeneemt naarmate
later werd bemest.Dit isin overeenstemming met degrotereopname(Tabel 6). Ook
opnamein de winter heeft reeds duidelijk effect gehad.
Scheuttellingen en -metingen aan het eind van het seizoen laten voorts (onregelmatig)detendenszien,dat opnamein dewinter, waardoor deplant voor hetzwellen
van de knoppen reeds in een hogere stikstoftoestand wordt gebracht, relatief sterk
het uitlopen (aantal scheuten) bevordert (Serie I).Vindt de opname veellater plaats,
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Tabel 7. Invloed van de periode van stikstofopname op de vegetatieve ontwikkeling van deaangehnnrlpn
nlantp.n.
houden planten.

Blad/Leaves:
kleur/colour
%N
Scheut/Snoots > 4 cm:
aantal/number, per plant
gem.lengte/av.length,cm
Versgewicht/Fresh weight,
gper plant:
wortel/roots
nieuwe scheuten/new shoots
geheleplant/whole plant

Datum Serie 1 [
Date - N
+N

Serie I I "
+N
-N

Serie HI2)
-N
+N

14/6
1/8
11/10
28/10

5,0
1,10
0,99

4,6
0,96
0,95

4,9
1,08
0,99
4,8
9,2

5,7
1,50
1,40
11,0
11,4

3,5
8,9

5,8
1,26
1,21
6,0
11,8

5,5
9,2

6,1
1,96
1,89
11,8
16,5

SerieIV
-N
+N
4,8
1,03
1,01
3,0
7,3

6,5
16,9

28/10
174
240
184
209
157
174
135 211
7
15
4
11
7
28
3
18
399 489 417 447 414 462 359 504

') Invloed vanverpotting op 1 april/Influence of repottingon 1 April.
2
) Invloed van groeiremming/Influence of growth retardation.
Table 7. Influence on growth of nitrogen uptake in different periods (+N), in the continued experiment.

als het uitlopen reeds is begonnen, dan valt het accent van de stikstofinvloed waarschijnlijk meeropdelengtegroeivan descheuten(IV).
Uit de eindgewichten, waarop een invloed van periode en grootte van de opname
moetwordenverondersteld, kunnengeenduidelijkeconclusiesoververschillen tussen
deserieswordengetrokken. Hetscheutgewichtiswaarschijnlijk hetsterkst bevorderd
door opname in maart-mei (III), het totale gewicht door opname in mei-juli (IV).
Debelangrijkste conclusieistenslotte,dat onder de proefomstandigheden gedurende
de winterrust belangrijke opname heeft plaats gevonden, die ook in degroei tot uitdrukking kwam.
Inverband metdetoepassingvanbemestingin delateherfst ofvroegewinterwerd
in de twee volgende proeven nagegaan, of ook onder praktijkomstandigheden stikstofopname gedurende dewinter kan worden aangetoond.
Veldproef te Heijningen
Opzetvandeproef
Materiaal:volwassen aanplant van Golden Delicious appelsop onderstam M.9op diep doorworteldc
zavel.
Onderbegroeiing: gras, met chemisch onbegroeid gehouden boomstroken van 1m breedte.
Bemesting: jaarlijks 200 kg N per ha als kalkammonsalpeter, op acht verschillende data.
Proefopzet:8behandelingen in4herhalingen opveldjes metvierbomen (32veldjes).
Verzameldmateriaal: wortelmonstersvan alleveldjes tot 20cm diepte op 20-2-1968en bladmonsters
op 20-11-1967en 13-6-1968.
Analyses:N% in wortels en blad.
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7,0
1,94
1,67

Tabel8.Neerslagenstikstofgehalteinwortelsenbladerenindetijdstippen-bemestingsproef (200kg/
ha) met Golden Delicious. Heijningen.
Datumlaatste
bemesting
Dateoflast
fertilization

Regenvalinperiodetussen
bemestingenbemonstering
Rainfall between dressing
androotsampling(mm)

%N opdrogestof/in drymatter
wortels/roots,20/2'68
blad/leaves
0 < 1 mm 0 1-3 mm
20/11'67
13/6'68

20/2 '67
4/4 *67
19/5 '67
5/7 '67
21/8 '67
5/10-67
20/11'67
5/1 '68

787
682
622
532
436
369
236
95

1,56
1,63
1,45
1,61
1,53
1,50
1,60
1,66

1,45
1,56
1,39
1,43
1,39
1,37
1,38
1,57

1,76
1,75
1,75
1,72
1,64
1,66
1,70
1,75

2,32
2,34
2,33
2,24
2,25
2,22
2,37
2,30

Table8.Rainfall andnitrogeninrootsandleavesofGoldenDeliciousinanexperimentwithnitrogen
(200 kg/ha) supplied at different times.Heijningen.

Bij belangrijke opname in de rustperiode v66r de bemonstering (20februari 1968)
zouden in dewortels van develdjes, die het kortst geleden werden bemest, op20-111967en 5-1-1968, dehoogste stikstofgehalten mogenworden verwacht. Hier immers
was de stikstofconcentratie in de bovengrond in devoorgaande maanden als gevolg
van minder uitspoeling het hoogst en opname in de winter bij beperkt verder transport in de plant (Tabel 6) zou tot accumulate in dewortels moeten leiden.Van dit
procesblijktvrijwel niets(Tabel 8):alleenbij bemesting op 5januari werden ietshogeregehalten gevonden. Deverklaringvoordezezwakkereactiemoetwordengezocht
indegoedebuffering van het stikstofaanbod. Dezeis enerzijds het gevolgvan de onbegroeide, concurrentievrije boomstrook, anderzijds van de matige neerslag in het
voorgaandeseizoen(beperkteinspoeling)endediepebeworteling.Daardoorbleefook
veel vroeger gegeven stikstof nog lang opneembaar. De gehalten in het blad op 20
november wijzen eveneens opslechtskleineverschillenindestikstofopname, ondanks
desterkuiteenlopendebemestingsdata.Dezegehaltenendieindewortels(verg.Tabel5
'onbemest')wijzenbovendienopeengoedevoedingstoestandbijhetgewas;deopname
indewinterisdan veelkleiner dan bijbomen metstikstofgebrek (Batjer etal.,1943).
VeldproefteWilhelminadorp
Opzetvandeproef
Materiaal: zesjarige appels James Grieve (Lired) op onderstam MM.106; 50 cm zavel waaronder
nietbeworteld plaatzand.
Onderbegroeiing: volvelds, sterk concurrerend gras.
Bemesting:voorjaar 1968400kgN perhaingedeeldegiften,waardoorgoedevoedingstoestand indat
jaar. Door sterke neerslag in dezomerspoelde echter veel stikstof uit de ondiepe bewortelingslaag.
In dewinter 1968-'69 driebehandelingen: geenstikstof, 250kg N perha alskalkammonsalpeter op
29-11-1968 en idem op25-2-1969.
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Proefopzet:3behandelingen in 7herhalingen metiia boom per veldje (21veldjes).
Verzameldmateriaal: wortelmonsters tussen 28-11-1968 en 10-6-1969, 10maal met tussenpozen van
3 weken, laag 0-20 cm. Grondmonsters tussen 24-2 en 10-6-1969, 6 maal verzameld van de lagen
0-20 en 20-40 cm.
Analyses:in wortels:totaal-en eiwit-N (totaal - eiwit-N = oplosbare N).
in grond: N 0 3 .
Verderegegevens: periodieke meting van lucht- en bodemtemperaturen.

Integenstellingtotdevorigeproefwashetstikstofaanbod teWilhelminadorpslecht
gebufferd. Dedunnezavellaagmaaktesnelleuitspoelingvanvroegergegeven stikstof
(400kgN perha,voorjaar 1968)uitdewortelzone mogelijk. Ditwerd geaccentueerd
door veelzomerneerslag(juli-oktober 455mm). Bovendien werd de afname van het
stikstofaanbod indeloopvan 1968versterkt doorhetvolveldsegras.Daardoor konden de toegepaste bemestingen grote verschillen in stikstofconcentratie in de grond
gedurende de winter van 1968-1969 veroorzaken. Deze hingen duidelijk samen met
hetbemestingstijdstip (Tabel9).
Onderdezeomstandigheden konden ookindewortelsverschillenin stikstofgehalte
tussen debehandelingen worden aangetoond. Fig. 19laat zien,dat hettotale gehalte
in deloopvandewinter,ongeachtdebemesting,duidelijk steeg(opnamezondereven
groot verder transport naar hogere delen). Deze accumulatie betreft hoofdzakelijk
de oplosbare fracties, wat in overeenstemming is met onderzoek van Tromp(1970).
In hetvoorjaar daalde het gehalteweerdoor toenemendintern transport naarhogere
delen. De vroege bemesting heeft de accumulatie duidelijk versterkt; hij de tweede
bemesting kwam dit uiteraard veel later naar voren. Uit het verschil in eiwitgehalte
tussen niet en vroegbemest kan worden geconcludeerd, dat uit indewinter opgenomenstikstofaltijdens dewinterrustenigeeiwitsyntheseplaatsvindt.
In hetbeloopvan decurven komen,vooralindeoplosbarefractie,fluctuatiesvoor
die voor de drie behandelingen en de twee worteldikten min of meer parallel lopen.
Ze kunnen dus niet aan toevallige bemonsterings- of analysefouten worden toegeschreven.
Gehalteveranderingen zijn onder andere het gevolg van variaties in opname en
Tabel 9. Gehalten aan nitraatstikstof in twee lagen van ondiep bewortelde zavel bij bemesting op
twee data met250kgN per ha (Wilhelminadorp, 1969).

Bemesting/With dressing29/11'68
Bemesting/With dressing 25/2'69
Controle/Without dressing

Bodemlaag
Soillayer

N 0 3 in ppm N inde grond/in thesoil
2/4
14/3
24/4
24/2
21/5

0-20cm
20-40cm
0-20cm
20-40cm
0-20cm
20-40cm

13
17
2
2
2
2

7
22
36
16
3
5

2
8
30
18
1
2

3
7
21
19
1
2

3
5
15
26
3
5

Table9.Nitrate-nitrogen in twolayersofa shallowly rooted siltyclay-loam dressed with250kgN/ha
on two dates (Wilhelminadorp, 1969).
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10/6
2
3
3
8
1
2

Fig. 19. Totaal-N, oplosbaar-N en eiwit-N in wortels van verschillende dikte (James Grieve, Wilhelminadorp, november 1968 tot juni 1969). Behandelingen: 1 = niet bemest, 2 = bemest met 250 kg
N/ha op 29/11 1968, 3 = idem op 25/2 1969.
totaat
total '/. N
2 4 0 < 1 mm

oplosbaar ,
'/. N
soluble

0 < 1 mm

eiwil

protein '"/ ."N
1 0 < 1 mm

2.22.01.81.614
1.2
1 OH

0.8
0.6'
0.4'
0.2'

bemesting/fertilization
t

totaal '/. N
total

2.4-|$ 1-3 mm

l

oplosbaar «, «,
soluble
'*N
<t> 1-3 mm

eiw it

, . '/. N
protein

' 0 1-3 mm

2.2
2.01.81.6
1.4-|
1.2
1.0'
0.6

0.6
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Fig. 19.Total, soluble and protein nitrogen in roots of different diameter (James Grieve, Wilhelminadorp, November 1968 till June 1969). Treatments: 1 = without dressing, 2 = with 250 kg N/ha on
29/11 1968, 3 = the same on 25/2 1969.

intern transport van stikstof naar hogeredelen.Wanneer dezeprocessen opverschillendewijzevandetemperatuurafhangen zouden defluctuatiesverband kunnen houden met veranderingen in de temperatuur. Om dit na te gaan werd voor het gehalte
aan totaal-N(kleinere analysefout dan N-oplosbaar)het gemiddelde beloop van elk
van de zescurven met de hand ingetekend. De afwijkingen van de analyses hiervan
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per datum, als maat voor relatief sterke stijging of daling ten opzichte van het gemiddelde beeld, werden uitgezet tegen de gemiddelde luchttemperatuur in de voorafgaande periode tussen tweebemonsteringen (varierend van +1,3 tot +5,5°C). De
perioden v66r 20december en na 2aprilwerden buiten beschouwing gelaten omdat
het gewas toen waarschijnlijk nog niet, resp. niet meer in winterrust verkeerde. De
afwijkingen bleken significant met de luchttemperatuur in de voorafgaande periode
samen te hangen (r = —0,67***),in die zin dat beneden 3,1°C hogere, daarboven
lageregehaltenten opzichtevan het gemiddelde beloopwerden aangetroffen. Hieruit
volgtdat deveranderingen inhetN-gehalte,afgezien van deinvloedvan het stikstofaanbod, tussen ca 1 en 6°Cafhankelijk zijn van detemperatuur. Vermoedelijk isdit
in hoofdzaak het gevolg van veranderingen in het transport van stikstof vanuit de
wortelsnaar hogeredelen.In een koudeperiode blijft dit transport achter bij deopname,in eenzachte periode verloopt het sneller dan de opname.Eengrenskanvoor
absolute veranderingen (stijging of daling ten opzichte vaneen vroeger gehalte)niet
nauwkeurig worden aangegeven omdat zeook afhangen van het stikstofaanbod.
4.4 Stikstofreserve engroei
Dank zij deaanwezigheid van stikstofreserves iseen boom in staat in het voorjaar
uit telopen (Harley et al., 1958), te bloeien en tot vruchtzetting te komen (zie 5.1
en 5.2). Verscheidene auteurs wijzen zelfs op een samenhang tussen scheutgroei
en de stikstofvoorziening in het voorgaande jaar. Enten groeien beter naarmate de
gebruikte onderstam rijker aan stikstof is (Hill-Cottingham, 1963). Taylor (1967a)
heeft een overzicht gegeven van de wijze waarop de reserve wordt gevormd. Deze
blijkt uit een stijging van het stikstofgehalte in de weefsels na beeindiging van de
scheutgroei, indien het gewas ook dan nog voldoende stikstof kan opnemen. Een
deelvan deophopingin deoverblijvende weefsels ishet gevolgvan deterugvoer van
stikstof uithet blad naar descheuten:kort v66r debladval kan dezezo30-50%van
de stikstof in het blad bedragen (Delver, 1962 a; Oland, 1963b). In een volwassen
boomgaard komt dit overeen met 5-20 kg N per ha. Vroegtijdige ontbladering verhindert dit proces, geeft verminderde opslag, en zwakkere bloemknoppen. Late
ureumbespuitingen vergroten de terugvoer en kunnen leiden tot een betere vruchtzettingin het volgendejaar (Oland, 1963c).
De reservetoestand in de winter wordt het best weerspiegeld door het oplosbare
deel van de stikstofverbindingen (Oland, 1959; Hill-Cottingham & Bollard, 1965;
Taylor 1967b). Hiervan is arginine, dat door zijn lage C/N-verhouding bij uitstek
geschikt is voor de functie van reserve, een belangrijke component (Tromp, 1970).
Het aandeel van arginine, daarnaast van glutamine, hangt sterk af van de mogelijkheid van late stikstofopname. Bij stikstofarme planten kan ook het onoplosbare deel
alsreservebron dienen door dehydrolysevaneiwitten.Tijdens degroeivandescheuten, in het voorjaar, zijn asparagine en asparaginezuur de belangrijkste oplosbare
componenten.Zespeleneengroterolbijhetstikstoftransport vanwortelsnaargroeiendedelen.
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De hierna te bespreken potproef maaktehet mogelijk, deinteracties te bestuderen
tussen het directe effect van een bemesting en het effect van vroegere bemestingen,
watindepraktijk nogaleenswordt waargenomen.
Opzet van deproef
Materiaal: eenjarige appel,onderstamtype M.ll in stikstofarm plaatzand.
Behandeling: zonder of met stikstofbemesting in het voorjaar als kalksalpeter (1962) of kalkammonsalpeter (1963, 1964) volgens onderstaand schema. In 1962buiten in betonbakken, in 1963en 1964
in potten onder een afdak. Bespuitingen met 2% ureumoplossing bij de helft van de potten op 9en
19September, 2en 15oktober 1963.
Bemestingsschema

betonbakken
1962

-N

verpot,
snoei
1963
bespuiting
1963

+276 mgN
per plant

-N

-N

+ 640mgN per plant

+N

-N

+N

+276 mgN
per plant

—N

-N

+N

-N

+N

verpot - N + N - N + N - N + N - N + N - N + N - N + N - N + N - N + N
1964')

behan- — — — — — — — — + +
+
delings- — — — — + +
+ +
— ——
code - _ + +
- + +
- +

- + - + - + - + - + -

+
+
+

++
++
- - +

M.9
planten
per
pot

herhalingen

203

1

5

10

5

5

4

2

++
++
++
- +

') Bemesting + N :690mgN per plant.
Vochtvoorziening: geregeld op peil gehouden door wegen en gieten.
Onderbegroeiing: geen.
Snoei:wortel-en scheutsnoei bij hetverpotten begin 1963,waardoor ongeveer dehelft van dezedelen
verloren ging.
Waarnemingen: bladkleur, knopontwikkeling en scheutgroei.
Analyse:stikstofgehalten in het blad gedurende het seizoen; eind 1962en 1963deel van de planten,
eind 1964alle planten geoogst voor bepaling van de gehaltes aan droge stof en totaal stikstof.
Proefduur: 20 februari 1962-eind September 1964.
Volledigegegevens: P.Delver &J. Oele, 1967:Verslagvan een potproef over deinvloed van reservestikstof op de groei van de appelonderstam M.ll 1962-1964. Intern rapport, Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, 1967,no. 5.

Heteersteproefjaar (1962)
Tijdenshetopkwekenontstonden duidelijkeverschilleningroeienbladkleurtussen
bemeste en onbemeste planten. Enige in de zomer uitgevoerde bladanalysen gaven
gemiddelde waarden opdedroge stof van 1,93%stikstof bij —N en 2,34%bij +N.
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Tabel 10.Droge stof, stikstofgehalte enhoeveelheid stikstof in diverse organen vantweejarige onderstammen M.ll, v66r desnoei aanhetbegin vanhettweede proeflaar (1963).
Drogestof/Dry matter
in gperplant
-N
+N

% N o p i droge stof/
% Nin dry matter
+N
-N

mgN
per plant
-N

+N

0,94
0,68

1,58
1,75

1,10
0,34

1,08
0,33

10,3
2,3

17,1
5,8

bast/bark
hout/wood
Wortel/Root

3,25
8,72
1,78

4,36
12,77
3,89

0,88
0,31
1,00

0,98
0,28
0,97

28,6
27,0
17,8

42,7
35,7
37,7

Totaal/Total

15,37

24,35

86,0

139,0

ScheutjShoot:
bast/bark
hout/wood
StamjStem:

Table 10.Drymatter,nitrogen percentageandnitrogen quantitiesinvarious plant partsof
unpruned two-year-old rootstocks M.ll,atthestart ofthesecond year ofthetrial(1963),
related todressingsinthepreceding year(—N,+N).

De analyse vangemiddelde monsters vandelen van 10onbemeste en 10bemeste
planten voor hetbegin vanhettweede seizoen (1963, Tabel 10) liet zien,datde bemesting deproduktie van droge stof in 1962duidelijk had versterkt maar dataan
het eindvanhetseizoengeen stikstofrijker gewaswasontstaan. Deverschillenin gehalten zijn van geen betekenis, behalve misschien diein de bast van de stam. De
grotere hoeveelheid opgenomen stikstof bij +N,ca53 mg,kwamdusvrijwel geheel
ten goede aan de groei en heeft niet duidelijk tot extra reservevorming geleid.Dit
wijst opeenslechtskleinverschilinstikstofaanbod nabeeindigingvan degroei, vermoedelijk alsgevolgvansnelleuitspoelinguitdeondiepebewortelingslaag doorwatergiften enzomerneerslag.
Het tweedeproefjaar (1963)
Ondanks hetfeit datalleen indebast vandestam eengeringe verhoging van het
stikstofgehalte doordebemestingvanhetvoorgaandejaartotuitingisgekomen, heeft
de bladkleur in 1963eenduidelijke enblijvende verbetering vertoond (Fig.20,
,
+ —). Het stikstofgehalte vanhet blad vertoonde een dergelijke nawerking slechts
zwakenalleen tijdelijk bij niet-bemesteplanten (Fig.21,
, + —).
Ook de ureumbespuitingen gaven een verbetering van de bladkleur, maar deze
was slechts zwak vergeleken metdievanhetN-gehaltevanhetblad. Eendergelijke
sterkeopnamebijzwakkereactievandechlorofylvormingwerdooknalatebemesting
waargenomen (4.2,Fig. 15).De stijging vanhet stikstofgehalte door de bespuitingen wasbijdevier behandelingswijzen even sterk (Fig.21).Ditbehoeft nognietop
een even grote opname tewijzen omdat eendeelvandestikstof naar andere plante48

Fig.20.Bemestingin 1962en 1963,bespuitingen met ureum in 1963en bladkleur van jonge appelbomen in 1963,in eenpotproefover de invloed van stikstofreserves (4 = groengeel, 6 = lichtgroen,
8 = donkergroen).
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Fig.20.Nitrogen dressings in 1962and 1963,sprayings with urea in 1963and leaf colour of young
apple-trees in 1963, in a pot trial on the influence of nitrogen reserves (4 = greenish yellow,
6 = light green, 8 = dark green).

Fig. 21. Stikstofgehalten in het bladin 1963,na behandelingen alsaangegeven bij Fig.20.
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Fig. 21. Leafnitrogen in 1963after treatments asindicated under Fig.20.
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Tabel 11. Aantal en lengte van de scheuten en hoeveelheden droge stof in verschillende plantedelen
aan het einde van 1963.
Beharidelingscode
Treatiment code
1962 1963 1963
ureum

Scheuten/Shoots
aantal
lengte
number
length
per pi.
in cm

Droge stof/Dry matter, in gper plant
scheuten/shoots stam/stem
wortel
roots
hout
bast
bast
hout
wood bark
bark
wood

—
—
—
—

—
—
— • +
—
+

+
+
+
+

—
—

6,3
6,6
6,3
6,9
6,7
6,6
7,1
6,7

0,7
0,6
3,2
3,3
1,1
1,3
3,7
2,3

+

+

+
+

—

—

+

+

6,3
5,7
16,5
15,2
9,1
9,5
16,0
15,0

0,4
0,3
3,5
4,0
1,0
1,0
4,9
2,6

5,1
5,4
8,1
7,3
7,1
6,6
8,4
7,9

14,3
13,3
24,1
18,0
20,6
19,8
29,4
26,9

5,5
7,4
21,3
17,5
11,3
13,0
20,3
16,8

Table 11.Numberandlengthofshootsanddrymatterweightsinvariousplantpartsattheendof1963.

delen kan zijn afgevoerd.
De groeiverschillen zijn aan het eind van het seizoen 1963vastgelegd door scheutmetingen en door de bepaling van de hoeveelheid droge stof in verschillende delen
van de planten (Tabel 11). Het insnoeien in het voorjaar van 1963van de scheuten
van 1962heeft deverschilleninhetaantal nieuwuitgelopen scheuten,welkeopgrond
van degroei van 1962mochten worden verwacht, geheslgenivelleerd.Omdat debemestingvan 1962vrijwelgeeninvloedheeft gehadopdestikstoftoestand vandeplanten gedurendedewinter, mochten ook hierdoor geen verschillen in het aantal uitgelopen knoppen worden verwacht. Tenslottehebben de bemesting van 1963,en uiteraard deureumbespuitingen, hetuitlopen evenmin belnvloed.
Erzijn echterwelgroteverschillenindescheutlengten tezien.Dezezoudenwederom, evenals dehoeveelheden droge stof van scheuten en andereplantedelen, kunnen
wijzen opeennawerkingvandebemestingvanhetvoorgaandejaar(H
en H h
ten opzichte van
en
1-).Berekening leert echter, dat deze 'nawerking'
vrijwel geheel kan worden verklaard uit het hogere plantgewicht van de in 1962bemestegroepen. Gaat men, na correctie voor het verliesvan de helft van het gewicht
van scheuten enwortelsdoor snoei,uitvanplantgewichten van 13,67en20,74gvoor
dein 1962niet-enwel-bemestegroepen(Tabel 10),danbedraagtderelatievegewichtstoename bijvoorbeeld voor de in 1963 niet-bemeste of bespoten planten (
,
H
) 90en 98%.Debemesting van 1962,welkein datjaar welgroeimaar vrijwel
geen stikstofverrijking van het gewas tot gevolg had, heeft in 1963dus wel absoluut
maar niet relatief tot een hogere produktie aan droge stof geleid.Dit wijst erop, dat
hetvermogen van deplanten omzonder directe stikstofvoeding drogestoftevormen
niet zozeer uit degroei van het vorigejaar dient teworden afgeleid, maar veeleer uit
een door late opname ontstane stijging van het stikstofgehalte in de reserveorganen
gedurendedewinter.
50

totaal
total

26,0
27,0
60,2
50,1
41,1
41,7
66,7
56,5

Tabel12.Gehaltenenhoeveelhedentotaalstikstofinverschillendeplantedelenaanheteindevan1963.
Behandelingscode
Treatment code
19621963 1963
ureum

% N in droge stof/dry matter
scheuten stam
wortels
shoots
stem
roots
bast hout bast hout
bark wood bark wood

— _
——

_

+
+
+
+

—

0,70
1,27
0,95
1,36
0,82
1,21
1,00
1,45

+
+
+
+

+
+

—

+

—

+

0,21
0,45
0,21
0,35
0,20
0,36
0,22
0,45

0,48
0,72
0,69
0,92
0,52
0,73
0,71
0,95

0,11
0,20
0,20
0,27
0,12
0,20
0,20
0,34

0,46
0,64
0,57
0,89
0,46
0,67
0,57
0,91

mg N perplant
scheuten
stam
shoots
stem
bast hout
bast hout
bark wood bark wood
5,5 0,8
7,6 1,4
30,4 7,3
44,9 14,0
9,0 2,0
15,7 3,6
37,0 10,8
33,3 11,7

24,5
38,9
55,9
67,1
36,9
48,2
59,6
75,0

15,7
26,6
48,2
48,6
24,7
39,6
58,8
91,4

wortelstotaal
roots total

25,3
47,3
121,4
155,7
52,0
87,1
115,7
152,9

71,8
121,8
263,2
330,3
124,6
194,2
281,9
364,3

Table 12.Nitrogen percentage and total amount of nitrogen in various plant parts at end of 1963.

Uit Tabel 11blijkt verder, dat debemestingvan 1963een veelsterker effect heeft
gehaddandievan1962.
Deureumbespuitingen,tenslotte,hebben bij dein 1963bemesteenophet moment
vandebehandelingnogactieveplanten remmend gewerkt op de groeilaat in hetseizoen. Dit wasniet merkbaar bij de in 1963niet-bemeste planten: deze leden op dat
moment stikstofgebrek en hadden hun groei reeds lang gestaakt (Fig. 20 en 21).
In het materiaal voor de bepaling van het gewicht aan droge stof werd ook het
stikstofgehalte vastgesteld; daaruit konden de in de plantedelen aanwezigehoeveelheden stikstof worden berekend (Tabel 12). Het beleek, dat het stikstofgehalte in
deoverblijvende delen,inclusiefdewortels,hetsterkstwerdverhoogddoordeureumbespuitingen.Eensterkereactiemochtreedsvantevorenwordenverwachtuitdeverbrandingvandebladrandenkortnadebespuitingen.Ookdeinvloedvandebemesting
van 1963was duidelijk in de gehaltes merkbaar. In tegenstelling tot het voorgaande
jaar had debemestingtoenduswelgeleidtotlateopname.Vaneennawerkingvande
in 1962gegeven stikstof blijkt alleen bij de bastgedeelten sprake te zijn, en dan nog
maarzwak.
De opname uit debemesting van 1963(rechterdeel van Tabel 12,bijv. —+ — ten
opzichtevan
) isdoor de sterkere groei veelgroter geweest dan dieuit debespuitingen. Het blijkt, dat deze opname afhing van de voorgaande bemesting: uit
destikstofgift van 1963,gemiddeld overnietenwelbespoten,werd200,0mgNopgenomen waar in 1962 geen stikstof wasgegeven ( - + — en — + + ten opzichte van
en
h); waar wel stikstof wastoegediend bedroeg de opname 163,7 mg
(+ + — en + + + ten opzichtevan -\
en H 1-). Ondanks het lagere plantgewichtheeft deeerstegroep,diein 1962alstikstofgebrek leed, het meesteopgenomen.
De verklaring hiervoor moet ineen relatief overschot aan koolhydraten wordengezocht, diein sterke mate destikstofopname belnvloedt(Oland,1959;Priestley,1962).
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Deze koolhydraatreserve is ontstaan door de lage stikstoftoestand enhetvroege afsluitenvandegroeiin1962.
Eenzelfde tendens kan worden vastgesteld voor de stikstofopname uit het ureum.
Bijdebehandelingen
, — + , + — en + + bedroegdezeindeoverblijvende delen
50,0,67,1,69,6en82,4mgperplant.Deverschillentussendezewaardenhoudenverband
met de(niet gemeten)bladoppervlakte. Neemtmen aan dat dezeevenredigismetde
totale scheutlengte,en corrigeert menvoor verschillen in bladoppervlakte door middelvan descheutlengte,dan werd per cmscheut 1,32,0,64, 1,11 en0,82mgN opgenomen. Ook deze gegevens wijzen op een relatief sterke opname bij stikstoftekort
tijdens debespuitingen. De tijdelijke verhoging van het gehalte in de bladeren, voor
de vier groepen ongeveer gelijk (Fig.21),vomit blijkbaar geen goede maatstaf voor
de totale opname.
Hetderdeproefjaar (1964)
Deacht behandelingen uit 1963werden opgesplitst inniet-enwel-bemest,zodatde
proef in 1964zestien bemestingscombinaties omvatte. Er werd niet gesnoeid. Reeds
in het voorjaar werden duidelijke verschillen waargenomen in de snelheid van uitlopen van debladknoppen. De bemestingen van 1962 en 1964 hadden hierop geen
invloed.Alsmet + + debemestingendebespuitingvan 1963 wordt aangeduid, dan
werden bij de combinaties
, + —, —+ en + + de stadia 3,5, 4,8, 4,1 en 5,1
gemiddeld over drie waarnemingen in april berekend (3 = knoppen zwellen, 5 =
groene knoppen, enkele blaadjes ontplooid). De bemesting van 1963bij + — (4,8)
hadduseensterkereffect ophetuitlopendandebespuitingbij —1- (4,1).UitTabel12
blijkt echter, dat de stikstofgehalten aan het eind van 1963het sterkst door ureum
waren verhoogd. Hieruit kan de conclusie worden getrokken, dat er een verschil in
effect bestond tussen de door bemesting en de door ureumbespuitingen verkregen
stikstofreserve, afgemeten aan het totaal stikstofgehalte in de reserve organen gedurendederustperiode.
De gegevens in Tabel 13 bevestigen dit. De nawerking van de bemesting en de
bespuiting van 1963 komt hierin het duidelijkst naar voren bij behandelingen waar
in 1964nietwerd bemest.Deinvloed opde over 16waarnemingen gemiddeldebladkleur is het sterkst bij de bespuiting, misschien mede als gevolg van het tragere uitlopen.Hetstikstofgehalteinhetnogjongebladwerddaarentegenhetsterkstverhoogd
door debemesting, ondanks deomstandigheid dat het tevenssneller uitlopen hierbij
een snellere daling van het stikstofgehalte in het voorjaar moet hebben veroorzaakt.
Heteventueleverschilineffect van eendoor bemesting eneendoor bespuitingopgebouwdereservewerd nader onderzocht aan dehand van dein Fig.22weergegeven
relaties tussen enkele kenmerken van het gewasin 1964en destikstofreserve aan het
eindevan 1963.Dezelaatstewerdweergegeven door hetgewogengemiddeldegehalte
van debast van scheuten en stam,envan dewortels.
De vier kenmerken vertonen alle een duidelijk verband met de reservetoestand.
Neemt men het niveau van delaatste in aanmerking, dan vertoont dit verband voor
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Tabel 13.Gemiddelde kleurin deperiode meitot augustus en stikstofgehalte op 28meivan bladeren
(1964).
Geen stikstof/no nitrogen in 1964
Geen stikstof/No nitrogen in 1962
Bladkleur1) % N
Behandelingscode
Treatment code
Leaf colour
1962 1963 1963 1964
ureum2)

— —
— —

—

-

—

+
+

+
+

—

-

—

-

4,09
4,58
4,27
5,22

Met stikstof/With r litrogen in 1962
Bladkleur1) %N
Leafcolour

Behandelingscode
Treatment code
1962 1963 1963
1964
ureum2)

1,18
1,32
1,36
1,82

+
+
+
+

2,36
2,52
2,67
2,50

+
+
+
+

— —

+
+

+
+

—
—
—
—

4,17
5,27
4,61
5,71

1,18
1,41
1,62
1,78

+
+
+
+

6,93
7,35
7,09
7,57

2,38
2,55
2,49
2,56

Met stikstofjwith nitrogen in 1964

— —
— —

-

+
+

+
+

+
+
+
+

6,93
7,21
7,14
7,55

') 4 = groengeel/greenish yellow; 6
) Urea spray.

— —

+
+

+
+

= lichtgroen/light green; 8 = donkergroen/dark green.

2

Table 13.Averageleafcolour in May-August andnitrogen percentageinspurleaveson28May1964.

de bladkleur vrijwel geen verschil tussen reservesuitbemesting(o)en uitureum(•).
Dit lijkt echterwelhetgevaltezijn voor het stikstofgehalte inhet blad op28meien
hetuitlopenin april. Stikstof uit bemesting heeft iets meer effect gehad danstikstof
uit ureum. Ditzoukunnen betekenen dateen door late ureumbespuitingen opgebouwde reserve naar verhouding minder aandeeiwitsynthese (stikstofgehalte blad,
vorming van droge stof) enmeer aan hetassimilerend vermogen (chlorofylvorming)
ten goede komt dan eenreserve uitbemesting. Deverklaring hiervoor zou in verschillen indesamenstelling van deopgeslagen stikstofcomponenten kunnen worden
gezocht.Hetisook mogelijk,datlaat met ureum bespoten planten geen met de stikstofopname evenredigeversterkingvandeassimilatiehebbenondervondenendaardoor
een tekort aankoolhydraten hebben gekregen. Deopgeslagenstikstofreserve zoudan
indeeersteplaatsmoetenwordengebruiktomdittekortaantevullendoorversterking
van het assimilatievermogen(Priestley,1962).
In hetlaatste proefjaar (1964) traden sterke groeiverschillen op. Deze werdenbij
het beeindigen van deproef op4September vastgelegd door analyse bij alle planten
vande groeiendehoeveelheden gevormde drogestof. De belangrijkste gegevens, de
produktie aan droge stof van hetblad envan de geheleplant en descheutgroei,zullennaderwordenbesproken.Kortheidshalvemoetaandeeveneensbepaaldeminerale
samenstelling van deplantedelen worden voorbijgegaan.
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Fig. 22. Stikstof-reserve-toestand eind 1963 en enkele kenmerken in 1964 bij in 1964 niet-bemeste
planten (O = niet bespoten, • = late bespuitingen met 2% ureum in 1963).
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Fig. 22. Nitrogen reserve status (represented by weighed average N% in dry matter of roots and bark
of stem and shoots) ultimo 1963 and some crop characteristics in 1964 for plants without dressing
in 1964 (O = no spraying, • = autumn sprayings with 2% urea in 1963).

Blad Fig.23geeftzowelhettotaalgewichtaandrogestofinhetloofalshetgemiddeldegewichtperblad.Omdatheteerstegegevenwordtbepaalddoorgrootteenaantal
vandebladeren,endusmede de verschillen in de plantgrootte en de nieuwe scheutgroei weerspiegelt,kan deinvloed vandebehandelingenophetbladhetbesteworden
afgemeten aanditgewicht.Hetcorreleertgoedmetdebladgrootte.
Bij in 1964niet-bemeste planten (linker grafiek) is het bladgewicht ('bladgrootte')
zeerduidelijkbevorderd doordeureumbespuitingen(#). Ookdebemestingvan1963,
enzelfsdievan 1962,hebbenduidelijkzwaarderbladgegeven.Dathetlaatstgenoemde
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Fig. 23. Produktie aan blad, scheuten en totaal droge stof in 1964 van de planten uit Fig. 22.
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effect het gevolgzou kunnen zijn van een directe nawerking van een reeds in 1962
ontstane hogerereservetoestand ligtnietvoor dehand, aangezien hiervan begin 1963
alvrijwelnietswastemerken(Tabel 10).Debladkleurgegevensenzelfshetpercentage
N in het blad inTabel 13 bevestigen echter, dat erin 1964eennawerking van debemesting van 1962isgeweest,vooral alsin 1963tevenswasbemest of bespoten.Wellicht moet aan een gecompliceerde wisselwerking met de voedingstoestand in 1963
of aan een verbeterde stikstofopname door wortelgroei, bevorderd door N in 1962,
worden gedacht(Tabelen 10en11).
Bijin 1964welbemesteplanten(rechtergrafiek)lijkteentegengesteldetendensnaar
voren te komen: hier werd iets zwaarder blad geproduceerd naarmate de planten
in de voorgaande jaren juist sterker waren verarmd. Zoals ook in 4.2 naar voren
kwam, ontstaat door stikstofgebrek een overschot aan koolhydraten, die de plant
eengrotervermogentot stikstofopname geeft. Diteffect van deverarmingin 1962en
1963 kansterkereopnameuitdebemestingvan 1964endaardoor groterblad hebben
veroorzaakt.
Aangezien ook bij in 1964bemeste planten door ureum ietsgroter blad werd verkregen,kan tenslottewordengeconcludeerd,dat deassimilatieeind 1963 weinigdoor
ureumzalzijnbeinvloed.
Scheutgroei Van de in 1964 gevormde scheuten zijn het aantal, de totale en de
gemiddelde lengte weergegeven. Aangezien de twee eerste kenmerken mede worden
beinvloed door aan het begin van het seizoen reeds aanwezige verschillen in plantgrootte, zijn deze ook in een relatieve maat uitgedrukt, namelijk betrokken op de
totale lengte van de reeds aanwezige, overwegend tweejarige scheuten (Fig.23).
Het uitlopen van knoppen (aantal scheuten, linker grafieken) is sterk bevorderd
door debespuiting met ureum (•) en de bemesting in 1963.Bemesting in 1962 had
geeneffect meer.Ookdeop27februari 1964gegevenstikstofheeftveelmeerknoppen
tot scheuten doen uitgroeien, althans bij planten die niet reeds een goede stikstofreservetoestand hadden door degezamenlijke bemesting enureumbespuitingen in 1963
(rechtergrafiek nacorrectievoorverschillenintaklengte).Dit wijst opsnelleopname
in het voorjaar van 1964.Deze stikstof heeft deinvloed van vroegere behandelingen
geheel genivelleerd.
Bij onbemest in 1964lijkt er een zwakke interactie te bestaan van het ureumeffect
metdevoedingstoestand (bemesting)in 1963:werdureumverspoten opgroene,fysiologisch nog actieveplanten (bemest in 1963),dan was het effect op het aantal scheuten in 1964ook na correctie ietsgroter dan wanneer deplanten tijdens de bespuiting
zwaar stikstofgebrek leden (niet-bemest in 1963,vergelijk ook Fig.21).Op dit bij de
produktie aan droge stof nog duidelijker waarneembare verschijnsel zal later nog
naderwordeningegaan.
De gemiddelde lengte van de scheuten, zeer korte inbegrepen, bleef sterk achter
als in 1964niet werd bemest (linker grafiek). Hoewel in dit gevalde bemesting en de
ureumbespuitingen van 1963wel enig effect hadden, blijkt een stikstofreserve, door
vroegere bemestingen ontstaan, ook in het gunstigste geval (+ + + —)geen belang56

rijke invloed op de lengtegroei te hebben, althans vergeleken met het directe effect
van bemesting. Veellangere scheuten werden gevormd alsin 1964welwerdbemest.
Aangezien detotalelengteaan scheuten bij dezegroep,ondanksverschillen inplantgrootte, weinig varieerde (140-210 cm per plant), het aantal scheuten daarentegen
sterk (7-22), moeten grote verschillen in de gemiddelde scheutlengte zijn ontstaan.
Dit is inderdaad het geval geweest: naarmate de planten armer aan stikstof waren
geworden (geen bemesting in 1962en 1963) werden door de bemesting in 1964veel
langerescheutengevormd.
Dit verschijnsel isook in de praktijk bekend: als degrasmat in een verwaarloosde
boomgaard met stikstofgebrek wordt gescheurd of bemest, treedt een opvallend herstel opvan de scheutgroei (lengte-groei). De verklaring hiervoor berust enerzijds op
de aanvankelijk nog lage stikstoftoestand van het gewas waardoor weinig scheuten
uitlopen. De door de herstelde bemesting sneltoegenomen produktie van droge stof
moetdaardoor overeen relatief kleinaantal scheuten worden verdeeld. Dezegroeien
derhalve sterk uit.Bovendien isdoor stikstofgebrek in het voorgaandejaar een overschot aan koolhydraten en eenvergroot opnemend vermogen voor stikstof ontstaan.
Daardoor wordt uit een hersteld aanbod meer stikstof opgenomen dan bij een reeds
goedevoedingstoestand vanhetgewas.
Uit de invloed van de stikstofvoorziening in 1962en 1963op het bladgewicht, het
uitlopen enhet uitgroeien van nieuwescheuten, vergeleken met dievan debemesting
van 1964,kantenslottewordengeconcludeerd,datdeuiteenstikstofreserve gevormde
droge stof relatief het meestten goedekomt aan debladgrootte, daarna aan het uitlopen van nieuwescheuten entenslotte (eninpasmindere mate),aan delengtegroei.
Hieruit blijkt, dat de reserve overwegend is gericht op het in stand houden van het
assimilerendvermogenennietopdatvandegroei.
Drogestof
Detotaleproduktieaandrogestofwerdberekenduitdeeindgewichten
en de aangenomen begingewichten, overeenkomstig de analyse van reserveplanten
aan het eind van 1963(Tabel 11).Omdat dit niet dezelfde planten waren kon in een
enkel geval waar vrijwel geen groei optrad (
,H
) een negatieveproduktievandrogestofworden gevonden.Degroeivannieuwedelenkanhiergedeeltelijk ten koste van het gewicht van het stamgedeelte hebben plaats gevonden. Ook de
droge stof isin een relatieve maat, in %ten opzichte van het aangenomen begingewicht, uitgedrukt.
De gegevens bevestigen grotendeels de in het voorgaande al besproken effecten.
De bij het scheutaantal reeds gesignaleerde interactie tussen het effect van ureum en
de bemesting van 1963 bij in 1964 niet bemeste planten, komt hier duidelijk naar
voren.
UitTabel 12kan worden berekend,dat de
, + - , — + en + + planten(codering bemesting 1962 en 1963) uit de bespuitingen respectievelijk 50,0,69,6, 67,1 en
82,4 mg N in de overblijvende organen hadden opgeslagen. In deze volgorde werd
door met ureum bespoten planten in 1964 7,1,6,4, 38,1 en 27,4 g droge stof mder
geproduceerd, of wel0,14,0,09, 0,57en 0,33 gper mgN uit ureum (in 1964nietbe57

meste planten). Ureumstikstof opgenomen door groene, in 1963bemeste planten is
dus cavier keerzoeffectief geweest alsdiewelkewerd opgenomen door planten met
zwaarstikstofgebrek tijdensdebespuiting(Fig.20en21).Ditsuggereertdatde'bruikbaarheid' van deze stikstof voor de droge stofvorming afhangt van omzettingen na
deopnamewelkealleeninfysiologisch nogactieveplanten plaatsvinden.
Verdeling van drogestof
Uit de toename aan droge stof van de afzonderlijke
plantedelen over hetjaar 1964werd tenslotte de verdeling over de verschillende organen berekend (Fig.24).Waar alsgevolgvan de ruweberekeningswijze (verschilgewicht ten opzichte van aangenomen begingewichten, Tabel 11)bij weinig groei een
negatieve produktie werd gevonden, werd deze op 0 gesteld. Dit was bij de sterkst
verarmde planten enkele keren het geval.Door degeringe produktie zijn deuitkomsten bij de in 1964niet bemeste groep tamelijk onzeker. De toename aan droge stof
door de aanwezigheid van een stikstofreserve bleek bij deze groep overwegend aan
deblad-enmisschienaan dewortelvorming ten goedetezijn gekomen. Degroeivan
dezeorganenisvoorhetfunctioneren vandeplant vanmeerbetekenisdan descheutgroeiofdediktegroei vandestam.Bijdebemestingin 1964bleek dezeverdelingnog
met de voorgeschiedenis samen tehangen:bij verarmde planten vieldegroei relatief
sterk toeaan descheut-enbladvorming, dewortelgroei bleefdaarbij achter.

Fig. 24. Verdeling van produktie aan droge stof in 1964 over de delen van de planten uit Fig. 22, bij
de aangegeven behandelingen.
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4.5 Conclusiesmetbetrekkingtotdevegetatieve ontwikkeling
Stikstofconcurrentie(4.1)
Gras oefent op vruchtbomen een stikstofconcurrentie uit die merkbaar wordt aan
eenachterblijven van degroeieneenverlagingvanhetgehalteaan stikstof inbladen
andere weefsels. Het effect hangt af van de vocht- en stikstofvoorziening. Naarmate
meer vocht ter beschikking staat stijgt de stikstofonttrekking door meer grasgroei.
Verschillen in de graad van concurrentie kunnen het beste aan de reactie van het
fruitgewas bij een middelmatige stikstofvoorziening worden afgemeten: bij weinig
stikstof worden groei en stikstofgehalte niet alleen door de concurrentie maar ook
doorinhetgewaszetelendereservesbepaald,bijveelstikstof blijft voldoendebeschikbaarvoor hetfruit enheeft concurrentieweiniginvloed.
Bij vocht- en stikstoftekort blijft de groei van de scheuten sterker achter dan die
van het blad. De vorming van droge stof uit de stikstofreserve komt derhalve meer
aanhetblad danaan descheutgroeitengoede(4.4).
Deconcurrentieisvooraleengevolgvan eenvroeger begineneengrotere snelheid
van opname door het gras. Daarom wordt bij geringe beschikbaarheid vrijwel alle
stikstofdoorhetgrasopgenomen,terwijlbijvoldoendestikstofhetopnemendvermogen van beidegewassen deverhoudingin deopname bepaalt.
Doorbeperkingvandeverdampingaanhetgrondoppervlak geeft graseen efficienter vochtverbruik dan onbegroeide grond onder de bomen.Per liter verbruikt water
wordt dan totaal (gras + vruchtboom)meer droge stof geproduceerd dan bij onbegroeid (vruchtboom). Bij weinig beschikbare stikstof is het totale vochtverbruik bij
gras(weiniggroei)alsgevolgvanvochtconserveringietslagerdanzonderondergroei.
Bijveelstikstof isditverbruik bij grasiets groter.
Periodiciteit van de stikstofopname (4.2)
Dereactievanvruchtbomen opdeduurendeperiodevanhetstikstofaanbod hangt
af vandestikstoftoestand vanhet gewasenvanhet samenvallen vandeopname met
groeiprocessen.
Een duidelijke stijging van het stikstofgehalte aan het eind van het seizoen vindt
bij opname vanaf het voorjaar pas plaats als dezevoortduurt tot na de scheutgroei.
Bij stikstoftekort in het voorjaar ontstaat een overschot aan assimilaten. Dit geeft
hetgewaseenvergroot opnemend vermogen. Herstelvan het stikstofaanbod uitzich
daninversterkteopnameenmitsvroeggenoeggegeven,inversterktegroei(bijscheuten:St.Janslot).Er wordt dan totaal medrstikstof opgenomen en droge stofgeproduceerd dan bij voortdurende beschikbaarheid vanaf het voorjaar.
Late opname,diedusgeen extra groei tot gevolgheeft, leidttot sterke stijging van
het stikstofgehalte in de weefsels, dus tot de vorming van een reserve.Naarmate de
opname later valt vermindert het transport naar hogere delen en hoopt stikstof zich
meeropindewortels.
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Stikstofopname in dewinter (4.3)
Ook tijdens de winterrust wordt stikstof opgenomen. Of dit na bemesting in de
herfst of vroeg in de winter belangrijk is, hangt af van de duur en de concentratie
van het aanbod (indringing, uitspoeling) en van de stikstoftoestand van het gewas.
Eenstikstofarm gewasneemtmeeropdaneenstikstofrijk gewas(4.2,4.3).
Deopnameuitzichineenstijgingvanhetstikstofgehalte indewortel (voornamelijk
de oplosbare stikstofcomponenten) gedurende de winter. Deze accumulatie hangt
medeafvan het internetransport via houtvaten naar bovengrondse delen dat afhankelijk is van de temperatuur: na perioden met een gemiddelde luchttemperatuur
boven 3,1°Cwerd ten opzichte van het gemiddelde gehaltebeloop een daling, daaronder echter een stijging van het totaal N-gehalte gevonden (4.3). Een in de winter
opgenomen ruime hoeveelheid stikstof verbetert de bladkleur enverhoogdhetaantal
knoppen,datinhetvoorjaar uitloopt.
Stikstofreserve engroei (4.4)
In een potproef kon de vorming van een stikstofreserve zowel door een tot in de
nazomer voortdurende opname uit een voorjaarsbemesting alsdoor herhaalde bladbespuitingmet2%ureumtot standworden gebracht.In heteerstegevalwerdookde
groei versterkt. Hoewel door de bemesting meer stikstof opgenomen werd dan bij
ureum-bespuitingwasdestijgingvanhetgehalteindeoverblijvendeweefselsbijureum
het sterkst.
De stikstofreserve kwam relatief sterk aan de vorming van bladgroen en aan de
bladgroeiten goede,in minderemate aan descheutgroei (zieook 4.1).
Eenreserveuitureum gevormd heeft, de stijging van het gehalte in de reserve-organen in aanmerking genomen, evenveel invloed op de bladkleur als een reserve uit
bemesting.Heteffect vanviahetbladuitureumopgenomenstikstofisechterafhankelijk van de stikstoftoestand van het gewas tijdens de bespuiting: bij bemeste, nog
groene planten werd per mg uit ureum opgenomen stikstof vier keer zoveel nieuwe
droge stof geproduceerd als wanneer de bespuiting had plaats gevonden op planten
metzwaar stikstofgebrek.
Voorjaarsbemesting van planten met stikstofgebrek leidt tot de vorming van opvallend langescheuten. Dit isenerzijds het gevolgvan versterkte opname, anderzijds
lopen door de aanvankelijk nog lage stikstoftoestand weinig knoppen uit. De nieuw
gevormde drogestof moetdan over weinigscheuten worden verdeeld (herstel-effect).
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5 Stikstof, bloei envruchtontwikkeling

De invloed van stikstof op de produktie wordt gekenmerkt door een samenstel
van reacties bij de bloemaanleg,dezetting,derui en degroei van devruchten. Deze
reactieszijn bovendien afhankelijk vanvroegere bemestingen (groei, reservevorming)
envan deIeeftijd van het gewas.Heteffect van stikstof op deopbrengst wordt daardoornogalonvoorspelbaar. Bijjonge gewassen isde variabiliteit in deze kenmerken
bovendien zeer groot door het gemakkelijk te verbreken evenwicht tussen groei en
vruchtbaarheid.
In enkeleproeven, deelsin potten, isdeinvloed van in verschillendeperioden gegeven stikstof (5.1) enderelatietussen destikstoftoestand en debloei,vruchtzetting
en rui onderzocht (5.2). In verband met de destijds bestaande belangstelling voor
dit onderwerp is ook aandacht besteed aan de invloed van de stikstoftoestand van
hetgewasopdegevoeligheid voornachtvorst(5.3).
5.1 Stikstofopname inverschillendeperioden
Doelvan het onderzoek
Scheutgroei, bloemaanleg, reservevorming en zetting rui,en groeivan devruchten
komen in verschillende perioden tot stand. Een analyse van het cumulatieve effect
van in verschillende perioden gegeven stikstof op deze kenmerken vormde het doel
van een potproef met appels.
Opzetvandeproef
Materiaal: eenjarigeGoldenDeliciousopM.9uitgeplant 1 maart1963,denperpotvan33litergevuld
met stikstofarm plaatzand en buiten opgesteld.
Behandelingen: perpot 2170 mg N als kalksalpeter, ter beschikking gesteld gedurende de perioden:
1 1/3-1/4
5 1/6-1/7
9 1/9 -1/10
2 1/4-1/5
6 1/7-1/8
10 1/10-1/11
3 1/5-1/6
7 1/7-1/9
11 1/11-1/3
4 1/5-1/7
8 1/8-1/9
12 1/1 -1/3
Alle behandelingen in 8herhalingen.
Na afloop van elkeperiode werden stikstofresten door uitspoeling verwijderd. Methet oog op de
geringe opname over de zeer korte perioden werd de gift vanaf September 1964 verdubbeld (4340
mgN).
Vochtvoorziening: op 17%gehouden, iets onder veldcapaciteit.
Snoei: geen.
Proefduur: 3jaar, met in 1964enin 1965herhaalde stikstofbehandelingen.
Opmerking: door het gebruik van plantmateriaal dat in grootte ongelijkmatig was bleek de varia-
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biliteitvan deopbrengsten grotertezijn dan normaal.Zobleekerinheteersteproefjaar een duidelijk
positief verband tebestaan tussen het gewicht aan vruchten en het plantgewicht.

Het eerste proefjaar (1963)
Door zijn voorgeschiedenis was aanvankelijk de stikstoftoestand van het gewas
noguniform,waardoorbij deopbrengstnoggeensignificante behandelingsverschillen
werden waargenomen.Debehandelingen 3en4(Ninmeienmei-juni)gavenweleen
betrouwbaarbeterevruchtzettingdandeoverige(gemiddeld 12,7tegenover7,7vruchten per plant, waargenomen op 12juni),maardoor extra rui veroorzaakt door extra
groeigingdit effect vooreendeelweerverloren,zodat op 16julinogslechts4,8resp.
3,6vruchten per plant werden geteld.Ook het plukgewicht op 21oktober (506resp.
384gperplant)vertoonde noggeengrootverschiltussen behandelingen 3en4ende
overige. Een geringe verhoging van het gemiddelde vruchtgewicht wees op eenpositieveinvloed van stikstof opdevruchtgroei bij opnameindeperiode mei-juli.
In het eerste proefjaar ontwikkelden zich voorts duidelijke bladkleurverschillen
overeenkomstig de verwachtingen (zie4.2). Analyse van bladeren, op 20September
bemonsterd, weesop een sterke achteruitgang van de stikstoftoestand van verscheidene behandelingen en op een toenemend positieve invloed van later toegediende
stikstofen van langerdurende opname-perioden.
Het tweedeproefjaar (1964)
De bemestingen werden in 1964herhaald, maar met het oog op de sterke achteruitgang van de planten die de minste N hadden kunnen opnemen werden de giften
van September af verdubbeld.
Dekleurvan debladeren, endus ookdestikstoftoestand van deplanten, vertoondenovereenkomstigdeverwachtingensterkeperiodiekeveranderingen.Ditkwamook
totuitingindeanalysesvanhetop28meien7augustusbemonsterdeblad(Tabel14):
waar tot augustus weinig stikstof kon worden opgenomen vertoonden de planten
geleidelijk in hevigheid toenemende verschijnselen van stikstofgebrek (1,2, 8, 9, 10,
12).Behandeling 11 hadafwijkend hogegehalten,nietzozeerdoorbelangrijke winteropname in de vier maanden lange bemestingsperiode dan wel door slecht uitlopen
veroorzaakt door wateroverlast: bij deze planten was de afvoerpijp gedurende de
bemestingsperiode afgesloten.
Hetaantalbloemtrossen vertoonde opheteenjarige in 1963 gevormdehoutwel,op
het oudere hout geen verband met de behandelingen. Voor dejonge scheuten kon
dit verband vrijwel geheel uit de grotere door de bemesting in mei enjuni van het
vorigejaar veroorzaakte lengte worden verklaard. Na berekening van de aantallen
bloemtrossen alspercentagesvanhettotaalaantalknoppenbleeferalleeneenzwakke
tendens over tot sterkere bloemaanleg door een korte stikstofperiode injuli (6). De
verschillen waren overigens niet meer significant. De verklaring voor deze zwakke
reactiemoetvooreendeelwordengezochtindeblijkbaar nogvoldoend hogestikstof62
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toestandvandeplanten tijdens debloemaanlegin 1963.Bovendienbestondenin1963
tussen de behandelingen nog geen grote verschillen in opbrengst: de dracht heeft
namelijk groteinvloed opdebloemaanleg (verschijnsel van beurtjaren).
Hetaantaljongevruchten perplant kort na debloeiblijkt, naast de vruchtzetting,
beinvloed tezijn door deplantgrootte, dusdoor degroeiin 1963.Corrigeert men dit
door het aantal gezettevruchtjes tebetrekken ophet aantal bloemtrossen dan blijkt,
dat de stikstofvoorziening kort v66r de bloei (2) en die in augustus van het vorige
jaar (7en 8,via de opslagvan een stikstofreserve, vorming van 'sterke' bloemen) de
grootste invloed te hebben gehad.
Opvallend isverderdezeerslechtevruchtzetting nadebehandelingen 5 en6,waarbij deplanten gedurendejuni ofjulistikstof konden opnemen.Dekorte stikstofstoot
na een periodevan stikstofgebrek heeft bij dezeplanten in 1963 versterkte groeiveroorzaakt (vergelijk 4.2). De opname bleef daarbij achter, zodat de stikstoftoestand
opdenduurwaarschijnlijk sterker achteruit gingdan bijplanten zondersterkegroeiprikkel(verdunningseffect). Indezeperiodezijnzeerzwakkebloemknoppenaangelegd
diein 1964een slechtezettinggaven,mededoor het ontbreken vanbemesting tijdens
ofv66rdebloei.Dezegedachtengang wordtbevestigd door delageN-gehalteninhet
blad van debehandelingen 5en6op28mei.
Deresultatenvandeplukwarennietinovereenstemmingmetde verwachtingen:de
relatiefgoedevruchtzettinginmeibijdeaprilbemesting(2)leverdegeengroteraantal
vruchten bij de pluk op. Het effect was dus tijdelijk. De stikstofgift kwam bij deze
planten weljuist op tijd vooreen verbetering van devruchtzetting, maar de opname
bleef zeer gering (bladanalyse, Tabel 14)zodat de stikstoftoestand van deze planten
zeer laag bleef. Een gunstig effect van een bemesting op de vruchtzetting zegt dus
weinig als het gewas niet bovendien reeds in een redelijke stikstoftoestand verkeert
of wordt gebracht. In dit verband ishet opvallend, dat een ietslatere bemesting,die
weliswaar te laat kwam voor een verbetering van de vruchtzetting maar waarbij de
opname door defysiologische activiteit vanhetgewasveelgroter kon zijn,eenbetere
ondersteuning voor devruchtzetting (minder rui)heeft betekend: bij stikstof in mei
(3en4)werdeensignificant groter aantalvruchten geoogst.
Een tweede maar zwakker gunstig effect werd verkregen door de bemesting in
augustus en, na correctie van deinvloed van de plantgrootte, ook in September. Dit
was te danken aan een verbetering van de stikstoftoestand in de vorige nazomer,
die ook alin een betere zetting tot uiting kwam.
Ook devruchtgrootte werd door de behandelingen beinvloed. Omdat een groter
aantal vruchten eenlagergemiddeld vruchtgewicht geeft werd eengrafische correctie
uitgevoerd voor de invloed van verschillen in dracht.Uit dezo verkregen gewichten
bleek,dat stikstofin meienjuni(3,4,5)degrootste vruchtengaf.Latere bemestingen
hadden geen effect meer. Devraag rijst dus of bemestingen, die in depraktijk na de
juniruiterversterkingvandevruchtgroei nogaleensworden gegeven,nogeffect kunnenhebben.
Bij de totale opbrengst hebben de bemestingen in mei en mei-juni (3 en 4) veruit
het besteresultaat gegeven.Uit degegevensvalt af teleiden,dat hethierbij gingom
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eencumulatiefeffect vanmeerscheutgroei in 1963(vruchtdragend hout in 1964),een
door tijdige stikstofopname minder sterkeruiinjuniwaardoorvan hetredelykeaantal gezette vruchten na de bloei relatief veel bleef behouden, en tenslotte een betere
vruchtgroei.
Een hogere opbrengst werd ook bereikt bij stikstofbemesting in augustus (7en8),
voornamelijk als gevolg van een op een goede reservetoestand berustende betere
vruchtzetting. Hoewel de bladanalyse in het voorjaar bij behandeling 9 (stikstof in
September)eenevengoedereservetoestand suggereerde alsbij 7en 8,isdevruchtzetting daarbij toch niet even sterk verbeterd, zodat de opbrengst bij deze behandeling
tenslotte toch achterbleef bij 7en 8.De opnamein Septemberzal,afhankelijk vande
weersomstandigheden en de afnemende fysiologische activiteit van het gewas,meestalwelminder groot zijn dan in augustus.
Hetvaltop,dat voortzetting van debeschikbaarheid van mei(3)overjuni (4)wel,
een gift in juni alleen geen winst opleverde. Bemesting injuni ofjuli alleen heeft,
geziendetochwelgroteopnameactiviteit indezeperiode,opvallendslechteopbrengstresultaten opgeleverd.Deopnameishierbij overwegend aandescheutgroeitengoede
gekomen en heeft niet bijgedragen tot handhaving of verhoging van de stikstoftoestand,wat resulteerde ineenzeerslechte vruchtzetting.
De vruchtkleur, tenslotte, laat een onregelmatig beeld zien wat bij verscheidene
behandelingen op stikstofgebrek wijst. Waar veel stikstof kon worden opgenomen
zijn lageschattingscijfers toegekend, dieopnormalevruchtkleuren wijzen (5-9).Een
maximaal effect had bemestinginjuli enin September(alsgevolgvan deverdubbelde
gift).
Het derdeproefjaar (1965)
Debemestingen werden inhet laatsteproefjaar herhaald.Van behandeling 11 gingen door wateroverlast gedurende de winter enkele planten verloren.
Al.in het voorjaar traden grote verschillen op in snelheid van uitlopen en kleur
van debladeren. Bijbehandelingen waar in devoorgaande zomereen stikstofreserve
kon worden gevormd (Tabel 15,6-9)had het bladreedsvroegeen groenere kleuren
liepen deknoppen sneller uit. Deopvallend groene kleur van behandeling 9was ongetwijfeld medehetgevolgvandeverdubbeling vandestikstofgift. Deindeloopvan
hetjaar plaats gevonden veranderingen in de bladkleur (ziede waarnemingen op28
September)waren in overeenstemming met de behandelingen.
Uit de aan het einde van hetjaar gemeten lengte van de in de drie proefjaren gevormde scheuten bleek, dat de groei in 1964doorgaans sterk wasafgenomen alsgevolgvandetoenemendeverarmingbijdemeestebehandelingen.Daardoor kwamhet
accent steeds meer te liggen op behandelingen met een langere opnameduur (4.7).
De opvallende groei in 1965bij behandeling 7moet worden verklaard uit de ook in
4.2 en4.4 geconstateerde versterkte opnameengroeibij een bemestingvan stikstofarmeplantenkortv66rhetafsluiten vandescheutgroei(St.-Janslot).Ookindestamomtrek kwam de invloed van de verlenging van de opnameperiode naar voren.
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Het aantalbloemtrossen werduiteraard weersterkbei'nvloeddoor debloemaanleg
endescheutgroeiindevoorgaandejaren.Debloemaanlegblijktuithetpercentagegemengdeknoppen.In 1965kwamenveelgrotereverschillenvoordaninhetvoorgaandejaar. Bij de interpretatie van de verschillen in bloei moet echter naast de invloed
van de stikstofperiode en -duur die van de verschillen in dracht van het vorigejaar
wordenonderkend.Zozalderijkebloeibijdebehandelingen 5en6mededoordelage
opbrengst in 1964zijn bevorderd. Niettemin lijkt de invloed van de opnameperiode
te overheersen:dezewasmaximaal injuni met daarnaast enigeffect van stikstoftoedieningin meienjuli.Hoeweldebemesting inaugustusen September nog sterkeopnametotgevolghad(8,9,ziedebladkleurop6mei),heeft dezeweiniginvloed gehad.
De bloemaanleg wordt dus het sterkst bevorderd door opname tijdens de scheutgroei.
Vruchtzetting en opbrengst komen op zeer complexe wijze tot stand. Het aantal
vruchten per plant voor dejunirui weerspiegelt, naast dezetting,uiteraard de plantgrootte,terwijl ook debloeirijkdom vaninvloed zalzijn geweest.Berekeningvan het
aantal vruchten per meter vruchtdragende tak (in 1963en 1964gegroeid) geeft een
betere indruk van de dracht, maar ook dit maakt het niet mogelijk over de zetting
(het aantal vruchten per bloemtros) eenjuist oordeel te vormen. Zo krijgt het grote
verschilindracht tussendebehandelingen 9en4extra relief alsdeveelmatiger bloei
bij 9in aanmerking wordt genomen (Tabel 15).Devruchtzetting bij stikstofopname
in September isvelemalen groter geweest dan bij opname in mei enjuni. Onderbepaaldeomstandigheden kan devoedingstoestand vanhetgewasdusbelangrijker worden dan de stikstofvoorziening in het voorjaar. Bij deinterpretatie van dit resultaat
mag echter wederom de invloed van het grote verschil in dracht van het vorigejaar
nietuithetoogwordenverloren.Dehogeopbrengstin 1964vanbehandeling4(Tabel
14),gecombineerdmetdeachteruitgangvandestikstoftoestand (bladkleur,Tabel15)
kunnen eenbeurtjaareffect hebben veroorzaakt.
Bijdepluk,eind September,isdoor ruihet aantalvruchten weliswaar verminderd,
maar deverschillen tussen de behandelingen hebben nauwelijks eenwijziging ondergaan. Na correctie voor de plantgrootte bleek, dat het aantal vruchten per meter
vruchtdragendetaksignificant beterwasbijbehandeling7tot9,bemestinginaugustus
en September.Hetgroteaantal vruchten perplant bij debehandelingen 4tot 6isdus
grotendeels aan de sterkere scheutgroei in de voorgaande jaren te danken geweest.
De opvallend goede dracht bij stikstoftoediening in September ismededoor deverdubbeldegift veroorzaaktenbetekentdusniet,datstikstofopname inSeptembermeer
tot dereservevorming bijdraagt dan diein augustus. Opname injuli heeft in dit opzicht zelfsalenigeffect gehad (bladkleur inmei).
Devruchtgroei (-grootte) blijkt, evenalsin 1964,doorstikstofinmeienjuni tezijn
bevorderd. In Fig. 25 is het verband tussen het totale vruchtgewicht en het aantal
vruchten per plant weergegeven. De opbrengst neemt niet evenredig met de vruchtdrachttoe:bijmeervruchtenneemtdevruchtgrootte af. Het verband blijkt voor drie
groepen behandelingen verschillend uit te vallen: de grootste vruchten werden gevormdbijbemestinginmeienjuni(3,4, 5).Daarnaast heeft devormingvaneenstik67

Fig. 25.Verband tussen gewicht en aantal
vruchten per boom (potproef met Golden
Deliciousop M.9,1965).Voordebetekenis
van denummerszieTabel 15.

vruchten(fruits)g per plant
2000-

1600

1200-

800-

400-

Fig. 25.Relation between total weight and
number of fruits per tree (pot trial with
Golden Delicious on M. 9, 1965). For
numbers indicating treatments: see Table
15.

aantal vruchten(numberof fruits)

Tabel 16.Analyse van de oogst per plant in 1965.
Behandeling N gedurende
Treatment maand
N-supply
during month
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

3
4
5
5-6
6
7
7-8
8
9
10
11-2
1-2

Opbrengst bepalende kenmerken
Factors determining yield
c
a
b

d

5,4
2,8
11,7
17,4
30,8
13,9
18,5
10,7
10,1
6,9

0,358
0,531
0,641
0,474
0,681
0,534
0,523
0,577
0,495
0,350

1,23
1,25
1,80
3,38
1,88
2,01
2,02
1,52
1,35
1,12

1,430
1,830
0,304
0,430
0,200
0,630
0,760
1,045
2,220
1,035

onvoldoende gegevens/insufficient data
1,3
1,21
2,293
0,278

e

Opbrengst
Yield
g/plant
f=a.b.c.d.e

67,4
72,4
95,6
88,4
111,3
74,0
74,7
66,3
64,1
66,1

229
246
392
1061
879
696
1106
650
961
185

79,0

79

a = aantal bloemtrossen per meter vruchtdragende taklengte/number of flower clusters per metre
fruit-bearing branches
b = vruchtdragende taklengte in m/fruit-bearing branches inm
c = aantal gezette vruchten per bloemtros (10juni)/number of fruits per flower cluster (10 June)
d = factor voor niet door rui afgevallen vruchten (1 = geen rui)/factor indicating fruits not dropped
between 10Juneand picking date(1 = no fruit drop)
e = ongecorrigeerd vruchtgewicht in g/actual fruit weight in g.
Table 16.Analysis of the yield per plant in 1965.
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stofreserve iets tot de vruchtgroei bijgedragen (6, 7, 9). Wederom wordt dus de indruk gewekt, dat stikstof door toegenomen celdelingen in de eerste stadia van de
vruchtgroeimeereffect heeft dan doorcelstrekkinginlaterestadia.
Men kan de opbrengsten per plant in Tabel 15tenslotte zien alshet gezamenlijke
resultaat vaneenvijftal oogstbepalende kenmerken(Tabel 16).Elkvandezewordtin
een bepaalde periode door de stikstofvoorziening beinvloed. Een hoge opbrengst
kan door opname in twee perioden tot stand komen. De invloed van stikstof is het
grootst in het voorjaar. Het accent ligt daarbij op bevordering van de scheut- en
vruchtgroei en van debloemaanleg(4,5).Bijopname na het afsluiten van delengtegroei (7-9) ligt het accent op de sterk verbeterde vruchtzetting. Daarbij moet echter
een risicovan vertraagde rijping en achteruitgang van devruchtkleur worden onderkend(Tabel15).
Naast deperiodekomt,alsgevolgvandelageconcentratievanhetaanbod,ookde
betekenis van de opnameduur (2 maanden) naar voren. De gezamenlijke gegevens
suggereren, dat een hoge opbrengst zowel door een hoog (maar hoofdzakelijk tot
enkelevoorjaarsmaanden beperkt)alsdooreenmatigmaarlangdurig stikstofaanbod
kan worden bereikt. De eerste situatie wordt bijvoorbeeld aangetroffen bij vroege
zware bemesting van grasboomgaarden: het hoge aanbod vermindert daarbij snel
door opname door het gras.De tweedesituatie komt voor bij gehele of gedeeltelijke
afwezigheid van onderbegroeiingenbijhetvrijkomen vanstikstof uitlangzamebronnen ('oudekracht', organischemest,klaver).Dewijzewaarophetgewasdaarop reageert moeteenbelangrijk uitgangspuntvormenbijdebestuderingvande stikstofhuishoudingvan diversebodembehandelingssystemen (Hoofdstukken 7-9).
5.2 Stikstofreserve, vruchtzetting ennii
Doelvanhetonderzoek
In 5.1kwamnaar voren,dat het aantal vruchten bij deoogst wordt bepaald door
deinvloedvanstikstofachtereenvolgensopdebloei,devruchtzetting enderui,waarbijtevensdescheutgroeieenrolspeelt.Devruchtrui,voornamelijk injuni,isoverhet
algemeen duidelijk positief gecorreleerd met de vruchtzetting. Het sterke verlies aan
vruchten hierdoor maakt een voorspelling van het resultaat van een bemesting, althans bijeenjonggewas,zeer onzeker.
In eenjongeaanplantvan appelsteWilhelminadorpdeedzichdegelegenheid voor
omnaderegegevenshierover teverzamelen. Hetginghierbij omdezelfde boomgaard
alsdie,gebruikt voor het onderzoek beschreven onder 4.3
Opzet van deproef
Materiaal:78 appelbomen James Grieve (Lired) op de matig sterke onderstam MM.106, in 1963
geplant op iets droogtegevoelige plaatgrond (SOcm zavel op zand).
Ondergroei: 7 grassoorten, ten dele gemengd met witte klaver, volvelds uitgezaaid in de zomer van
1965. Door verschillen in concurrentie ontstonden bij de appel vanaf 1966sterk uiteenlopende stikstoftoestanden.
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Bemesting: 38 bomen in 1965, 1966 en 1967 bemest met resp. 120 (op 3 maart), 120 (op 14 maart) en
200 (op 9 maart) kg N per ha; 40 onbemeste bomen in 1965-1967 als controle. Alle bomen in 1968
400 kg N per ha (150, 100, 75 en 75 kg N op 28/2, 29/3, 2/5 en 31/5).

Van dezeproef zullen alleen dewaarnemingen over vruchtzetting,rui enaantallen
geoogstevruchtenin 1967en 1968 worden besproken inverband metdebemestingen
destikstoftoestand van het gewas.Alsmaatvoor destikstoftoestand in het voorjaar
diende het N-gehalte van het blad in de voorgaande herfst. Daar het om eenjong,
matig sterk groeiend, in produktie komend gewas ging, behoeven de resultaten niet
maatgevendtezijnvoordereactievanvolwassenbomen.
Resultaten in 1967
Op grond van de veleneerslag tussen debemestingsdatum, 9maart, en 1mei(86
mm)mocht een snellewerkzaamheid van debemesting worden verwacht. Inderdaad
werden op 16mei bij niet en wel bemeste bomen gemiddelde gehalten van 3,88 en
4,82%N in hetjonge blad gevonden.
Fig.26geeft voor hetmeerjarige hout perboom(bemestenonbemest)het verband

Fig. 26. Stikstoftoestand van het blad in de voorgaande herfst en vruchtzetting vodr de junirui op
meerjarige takken van 5 jaar oude James Grieve op MM.106, onbemest (r = +0,51***) en bemest
met 200 kg N/ha in 1967 (r = -0,30'*').
aantat vruchten per 100 Moemtrossen 8/6-1967
onbemest
not fertilized

350

number of fruits per 100 flower clusters 8/6-1967
1 bemest
fertilized

300-

250'

• V*

200-

150'

100-

50-

—i

1.2

1

1

U

r—i

1.8

1

i

1

1

1 1

1.8
2.0
2.2
'/• Nin blad 26/10-1966

1.2

1.4

1.6
1.8
20
21
V. Nin leaves 26/10-1966

Fig. 26. Nitrogen status of leaves in preceding autumn and fruit-set on older branches of 5-year-old
James Grieve on MM.106 before June drop, without dressing (r = +0,51***) and with 200 kg N/ha
in 1967 ( r = - 0 , 3 1 ' * ' ) .
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tussen de vruchtzetting, grotendeels v66r dejunirui, en het stikstofgehalte van het
blad in de vorige herfst. Uit ervaring isgebleken, dat dit gehalte een goede maat is
voor laat in het seizoen opgenomen stikstof, dus voor dereservetoestand van hetgewastot aan het volgende voorjaar. De spreiding hierin wasvoornamelijk het gevolg
van de ondergroei. De bemestingin het voorjaar van 1966,slechts 120kg N per ha,
isgrotendeelsaan hetgrastengoedegekomenenheeft ophetbladstikstofgehalte van
devruchtboom inoktober blijkbaar weiniginvloed gehad.
Dezetting heeft betrekking op het aantal vruchten van 0,5-2 cm diameter per 100
bloemtros-littekensophetvoor 1966gegroeide hout. Dit aantal werdvrijwel nietbeinvloeddoorverschillen inbloeirijkdom,omdatdezegeringwaren.
Hetblijkt, datdebemestinginhetvoorjaar van 1967alleenbijstikstofarme bomen
eenduidelijke verbeteringvandevruchtzetting heeft gegeven;zonderbemesting(Fig.
26a)had ookeenhogerestikstoftoestand, doordevormingvan sterkerebloemknoppen, een gunstige invloed. De gegevens van de bemeste bomen suggereren zelfs een
zwakke afname van de zetting bij de hoogste stikstofgehalten. Een verklaring hiervoor kan wellicht in meer rui door meer groei liggen: op de waarnemingsdag was
waarschijnlijk alsprakevanenigerui.
Op 10juli, na de rui, werd wederom het aantal vruchten geteld, nu per boom, en
welvoor het eenjarige (in 1966gevormde) en oudere hout afzonderlijk. Omdat dit
laatste wasgegroeidv66r 1966ineenperiodevanuniforme behandelingzondergrasbedekking, heeft deeind 1966uiteenlopende stikstoftoestand geen invloed gehad op
hettotaalaantalbloemtrossen(bloeirijkdom x taklengte)zodateenverbandvooraantallen vruchten per 100bloemtrossen (Fig.26)voorhet meerjarige hout magworden
vergeleken met een verband voor aantallen per boom. Voor het oudere hout werd
berekend,datinmiddelssterkeruiwasopgetreden,dietoenammethet stikstofgehalte
van het blad in de vorige herfst: bij 1,4% N ging gemiddeld 85%,bij 1,9% N ging
95% van de op 8juni getelde vruchten weer verloren. Het verband tussen de aantallen vruchten na derui en de stikstoftoestand (Fig.27a-d)wijkt daardoor voor het
overjarige hout afvan hetvoor deruiverkregen beeld:depositievecorrelatie metde
voedingstoestand bij onbemeste bomen (Fig. 26a) was nu afwezig of zwak negatief
(Fig.27c),voordebemeste bomen wasdezesignificant negatief geworden (Fig.27d).
Het aanvankelijke voordeel van een goede voedingstoestand, tot uiting komend in
een betere zetting,veranderde dus in eennadeeldoor extra rui versterkt door debemesting.
Op einjarige takken was het omgekeerde het geval: hier werden, ongeacht de bemesting, significant meer vruchten geteld naarmate de voedingstoestand beter was.
Ditverschilmethetouderehoutmoetwordenverklaard uit desterk positieve invloed
van de stikstofvoorziening op de scheutgroei in 1966.De hierdoor ontstane grotere
taklengtelegdemeergewichtindeschaaldan eeneventueelmetde voedingstoestand
toenemende rui (voor eenjarig hout niet vastgesteld). Bij het oudere hout was,zoals
reedswerd opgemerkt, eeninvloedvan stikstof opdelengte afwezig.
Aangezien na de tellingen op 10juli vrijwel geen vruchtval is opgetreden behoeft
het geen verwondering te wekken, dat het totaal aantal vruchten per boom bij de
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Fig. 27. Stikstoftoestand van het gewas in de herfst van 1966 en aantal vruchten op 10juli 1967
(r. = +0,65***,r„ = +0,37*. rc = -0,30(*>, r„ = -0,57***). James Grieve op MM.106. Verg.
Fig. 26.
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Fig. 27. Nitrogen status of the crop in the autumn of 1966 and number of fruits on 10 July 1967
(r, = +0.65***,r„ = +0,37*,r„ = -0,30(*>,r„ = -0,57***).James Grieve on MM.106. Compare
Fig. 26.

pluk op 30augustus geen verband meervertoont met devariatie in stikstoftoestand
alsgevolgvan deondergroei.In Fig.28magmen'onbemest'en'bemest' beschouwen
alseen samenvoeging van de Fig.27a en cresp.b en d. Depositieve invloed van de
stikstoftoestand op het eenjarige en de negatieve op het meerjarige hout hebben elkaar blijkbaar net opgeheven. Naarmate de stikstoftoestand beter is, zal echter een
relatief groter aantal vruchten van het eenjarige hout afkomstig zijn geweest. Het
hangt dus mede van de invloed van stikstof op de totale vruchtdragende taklengte
af, wat het effect van een betere stikstofvoorziening op den duur zal zijn. In dit verband dient te worden gewezen ophet significant grotereaantal vruchten bij bemeste
bomen (Fig.28).Dit ishet gevolgvan degezamenlijke invloed van descheutgroei in
1966(vergelijk Fig.27aenb)en devruchtzetting en rui in 1967.Dit resultaat suggereertdat, opdenduur, deinvloed van stikstof opgroeienvruchtzetting zwaarderzal
72

Fig. 28. Stikstoftoestand van het gewas in de herfst van 1966 en aantal vruchten bij de pluk op
30 augustus 1967 (r, = +0,13, r„ = —0,18).James Grieve op MM.106. Verg. Fig. 27.
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Fig. 28. Nitrogen status of the crop in the autumn of 1966 and number of fruits picked on 30 August
1967 (r. = +0,13, r„= - 0 , 1 8 ) . James Grieve on MM. 106. Compare Fig. 27.

gaan wegen dan die op de rui. Voor het gewicht van de opbrengst moet bovendien
deinvloed van stikstof op devruchtgrootte in debeschouwingen worden betrokken.
Resultaten in 1968
Zoalsvermeld,werd in 1968aan allebomen eenzware,gedeelde voorjaarsbemesting gegeven. Deze diende om na te gaan of de gevolgen van de behandelingen in
beidevoorgaandejaren,welkebijeendeelvandebomentotsterkeverarminghadden
geleid, snel konden worden opgeheven. De neerslag in het voorjaar van 1968 was
echter gering,waardoor debemesting pas laat werkzaamwerd. Met alsmaat het Ngehalte van de bladeren geplukt op 9oktober 1967,bleken inderdaad vroegheid van
debloei(waargenomen op3mei)enkleurvan hetblad(op22mei)sterkpositief met
destikstofreservetoestand van het gewassamente hangen;zelfs op7juni bestond er
nog een duidelijke correlatie tussen het stikstofgehalte in het blad en de reservetoestand(Fig.29). Debemestingbleefduslangonwerkzaam;pasindeloopvandezomer
werd deze merkbaar aan een nivellering van de verschillen in bladkleur. Zodoende
werd de vruchtzetting overwegend door de in de vorige jaren ontstane reservetoestand bepaald. Waarnemingen aan het meerjarige hout (1966en ouder, Fig. 30)bevestigdendit.Eendergelijk verband,echteropeenhogerniveauvanzetting,werdook
gevonden voor vruchtjes op het eenjarige hout (in 1967gevormd) en op delittekens
vandeeindknoppen. Dehogecorrelatiemaakthetwaarschijnlijk, datdezwarevoorjaarsbemesting opdevruchtzetting nogweiniginvloed heeft gehad,wat demonstreert
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Fig. 29. Stikstofgehalten van blad in herfst
1967 en voorjaar 1968 (r = +0,53***).
James Grieve op MM.106.
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Fig.29.Leafnitrogenpercentagein autumn
1967 and spring 1968 (r = +0,53***).
James Grieve on MM.106.
Fig. 30. Stikstofgehalte van blad in voorgaande herfst en vruchtzetting op meerjarigetakken op 10juni 1968(r = +0,59***).
James Grieveop MM.106.
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Fig. 30. Nitrogen in leaves in preceding
autumn and fruit-set on older branches on
10June 1968(r = +0,59***).

dat het onzeker isof eenverarmingvan het gewastijdig, v66r devruchtzetting, door
eenvoorjaarsbemesting kan worden opgeheven.
Wat betreft het aantal bloemtrossen kwamen, in tegenstelling tot het voorgaande
jaar, in 1968duidelijke verschillen voor alsgevolgvan deinvloed van stikstof op de
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Fig. 31. Stikstofgehalte van blad in voorgaande herfst en aantal bloemtrossen in
1968 op (1) eenjarig en (2) meerjarig hout
(r, = +0,78***, r 2 = -0,45***). James
Grieve op MM.106.
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Fig. 31.Leaf nitrogen inpreceding autumn
and number of flower clusters in 1968 on
(1) one-year-old and (2) older branches
(r, = +0,78***,r2 = -0,45***).

bloemaanleg en scheutgroei in 1967 (Fig. 31). Op het meerjarige hout (2) werden
minder bloemtrossen geteld naarmate de stikstofvoorziening in het voorgaande jaar
beter was geweest. Dit moet worden toegeschreven aan verminderde bloemaanleg
door meer groei in 1967(antagonisme tussen groei en vruchtbaarheid). Op deze samenhang had de omstandigheid, dat het meerjarige hout bij meer stikstof ook een
iets grotere taklengte bezat (het in 1966gegroeide deel)blijkbaar weiniginvloed. Op
het 66njarige hout (1),waarvan degroei in 1967sterk afhing van de stikstofvoorziening,werd het aantal bloemtrossen echter meer door de taklengte dan door eventueleverschillen in bloemaanleg bepaald. Voor deze scheuten ontstond een sterk positieve samenhang met de stikstoftoestand. In 1968 bevond zich dus een groter deel
vandebloemtrossen ophetjongehout naarmate destikstofvoorziening in 1967beter
wasgeweest.
Na de waarnemingen over de vruchtzetting op 10juni werden pas bij de pluk op
6 September weer tellingen verricht. De vergelijking van de aantallen vruchten op
beidedatageeft echtereengoedeindrukvanderuina 10juni(Fig.32): dezenamsterk
toemetdestikstoftoestand. Bovenca 1,7% Nwashetmerendeelvandevruchtjes afgevallen en nam de vruchtval bij hogere gehalten nog iets verder toe (op de relatief
sterke vruchtval bij bomen met een onderbegroeiing van het weinig concurrerende
ruwbeemdgras zal in 8.3 nader worden ingegaan). Beneden 1,7% N bestond ogenschijnlijk geen verband meer met de stikstoftoestand: een aantal bomen reageerde
nog met sterkerui,voor anderewerd geen ofzelfs een 'negatieve ' rui berekend. Het
isduidelijk, dat bijdekleineaantallen vruchtjes op 10juni bij Iage stikstoftoestanden
(gevolg van lagezetting zie Fig. 30,of weinigbloemtrossen, zie Fig. 31:1)onnauwkeurigheden bij de tellingen op beide data een grote spreiding in de berekende percentagesvruchtrui zullen hebben veroorzaakt. Deruikan tenslotte nogzijn versterkt
door dezwarebemestingdiein dezeperiode werkzaam werd en sterke groei veroorzaakte.
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Fig. 32. Stikstofgehalte van blad in voorgaande herfst en vruchtrui tussen 10juni en 6 September
1968.Ondergroei:ffiruwbeemdgras, Oandere grassoorten.
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Fig. 32. Leaf nitrogen in preceding autumn and fruit drop between 10June and 6 September 1968.
Grasscover: ®rough stalked meadow grass(Poa trivialis), Ootherspecies.

Fig. 33. Stikstofgehalte van blad in voorgaande herfst en aantal geplukte vruchten
in 1968,(l)opeenjarighout(r! = +0,31**,
(2) op meerjarig hout (r2 = —0,35**) en
(3)van geheleboom (r3 = -0,22<*>).
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Fig. 33.Leaf nitrogen in preceding autumn
and number of fruits in 1968, (1) on oneyear-old shoots 0"! = +0,31**), (2) on
older branches (r2 = —0,35**) and (3) on
both (r3 = -0,22'*').

Het is duidelijk, dat de sterk toegenomen rui ook in 1968 het effect van de veel
beterevruchtzettingbijbomenmeteengoedereservetoestandvolstrektonzekermaakte.Evenalsin 1967(Fig.27)werdbijdeplukgevondendatophetmeerjarige houteen
betrekkelijk lageen op het eenjarige hout, door de positieve invloed van de grotere
taklengte, een vrij hoge stikstoftoestand de meeste vruchten gaf (Fig. 33, 2 en 1).
Zodoendevertoondehettotaalaantalvruchtenperboomwederomgeen,ofbijhogere
stikstofniveau's een zwak negatief verband met de reservetoestand (3,vergelijk Fig.
28). Dit resultaat demonstreert dat bij jonge gewassen die een vrij sterke groei ver76

tonen als gevolg van bodemeigenschappen of de gebruikte onderstam, een verbeteringvan de stikstoftoestand althansin deaanloopjaren van deproduktie geen groter
aantal vruchten behoeft op te leveren. De proef heeft slechts enkele aspecten van de
gecompliceerdeinvloedvanstikstofbelicht.Uit voortzetting over meerderejaren had
kunnen blijken ofnetcumulatieveeffect vaneenbeterescheutgroeiopdetotalelengte
aan vruchtdragende takken op den duur van doorslaggevende betekenis zou zijn geworden.Ervaringen indepraktijk wijzen welin dierichting.
5.3 Stikstofreserve engevoeligheidvoornachtvorst
Over de invloed van de stikstofvoeding op de gevoeligheid van bast en hout voor
vorstschade isvrij veelonderzoek verricht: eenzwarebemesting,vooralin de herfst,
vertraagt de afsluiting van de groei waardoor het afrijpen en afharden van het hout
eveneenslaterplaatsvinden.Vroeginvallendevorstkandanveelschadeveroorzaken.
Later, tijdens dewinterrust, heeft de stikstoftoestand echter vrijwel geen invloed op
degevoeligheidvanhethoutvoordebevriezing(Edgerton,1957).
Voor bloemknoppen van perzik vond Proebsting (1961)dat een goede stikstoftoestandeengrotereresistentietegenwintervorstgeeft. Inhetvoorjaar lopen stikstofrijke
bomen echter eerder uit. Het verbreken van dewinterrust gaat gepaard met eenverliesvan devorstresistentie zodat zulkebomen bij vroege nachtvorstjuist meerrisico
lopen (Edgerton en Harris, 1950).
De meesteonderzoekingen betroffen kunstmatige bevriezing. Over de invloed van
de stikstoftoestand op degevoeligheid van bloemknoppen voor schade door natuurlijkenachtvorst isbij appelenpeer weinigbekend. Van Eijden (1968)vestigt deaandachtopeenverhoogdegevoeligheid bijzwaredracht inhetvorigeseizoen.
Bij het bodembehandelingsonderzoek deed zich de gelegenheid voor waarnemingen over nachtvorstschade uit tevoeren in eenjaar dat materiaalvan uiteenlopende
stikstoftoestand ter beschikking stond. Later werd aanvullend onderzoek in klimaatkamersverricht.Deredendathieraanaandachtwerdbesteedvormden berichten
uitdepraktijkwelke een gunstige invloed suggereerden van ureumbespuitingen kort
voordenachtvorst(Alma, 1961). VanderBoonenTanczos(1964)kondeneendergelijke invloed echter niet bevestigen.
VeldonderzoekbijCox'sOrangePippin
In de nacht van 23 op 24 april 1967veroorzaakte een lichte nachtvorst van —2°C
schade aan bloemknoppen in tweeveldproeven te Wilhelminadorp. Deze werd vastgesteldaandoorgesneden bloemknoppen vaneenzouniform mogelijk ontwikkelingsstadium (gesloten rose knop). De eerste proef betrof deinvloed van herfstbespuitingen met ureum. Degegevens hierover kunnen als volgt worden samengevat.
Gewas: 12-JarigeCox'sOrangePippin op M.9involveldsgras,randbomen(aenb)enproefbomen (c)
van een bodembehandelingsproefveld met appels:
a. Niet bemest in 1965en 1966,duidelijk stikstofgebrek. Op 7maart 1967bemest.
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b. Idem, in September en oktober 1965en 1966 vijf keer bespoten met 2%oplossingen van ureum.
Op 7maart 1967bemest.
c. Bemest, ± 350 kg N per ha in 1966, geen stikstofgebrek. Op 7 maart 1967 wederom bemest.
Bomendicht bijdievanaenbstaand.
Waarnemingen:
1. Stikstofbepalingen in bladeren op 3 november 1966 en in &njarige scheuten in de winter van
1966-1967.
2. Bepalingen van percentages bevroren bloemknoppen op takken op 70-100, 120-150 en 170-200
cmbovendegrond,steedsaan30knoppenpergroepperboom.

De bomen c en vooral b hadden een duidelijke voorsprong op a bij het uitlopen
envertoonden ten tijde van denachtvorst meer ontplooiend blad. De resultaten van
dewaarnemingen zijn samengevat in Tabel 17.
Uit de bevriezingspercentages komen drie duidelijk verschillende niveau's naar
voren, die samenhangen met drie stikstofniveau's in het gewas: bij een hogere stikstoftoestand bevroren in het roseknopstadium minder bloemen.Debevriezing kan
nietdoorverschilleningrasgroeidoorbemestingzijn belnvloed(hogergras;meeruitstraling,lagerenachtvorsttemperatuur)omdatallebomeninmaarteenbemestingontvingen. De bomen b hadden weliswaar de hoogste stikstofgehalten en liepensneller
uit dan a, maar waren in devoorafgaande zomer bijna even stikstofarm.
Over debevriezing van hettotaal van de bloemknoppen zeggende gegevensniets.
Met de overgang naar latere knopstadia gaat een snel verbreken van de nachtvorstresistentie gepaard. Eenvoorsprong inontwikkeling maakt debloemknoppen alsgeheeldusgevoeliger.Hetisdaaromgoedmogelijk,datbijwaarnemingenaanalleknoppenjuist bij stikstofrijke bomen demeestebevriezingzou zijn gevonden.

Tabel 17.Stikstofgehalten enpercentagesdoornachtvorst in 1967opverschillende hoogtenbovende
grondbevroren bloemknoppen vanCox's Orange Pippinop M.9zonderofmetlate 5-maligeureumbespuiting in voorgaande herfst.
Behandeling
Treatment

Aantal
bomen
Number
oftrees

a. stikstofgebrek, nietbespoten
lownitrogen,notsprayed
b. stikstofgebrek, bespoten
lownitrogen,sprayed
c. geenstikstofgebrek, nietbespoten
highnitrogen,notsprayed
') Verschil a-b significant bij P =

N % in
blad
leaves
3/11
1966

scheut
shoots
winter
1967

%bevroren bloemknoppen
op hoogte (incm)van1)
%frozen flower budson
height(incm)of1)
70-100 120-150 170-200

5

1,40

0,95

75

70

43

5

1,93

1,25

40

21

9

12

1,71

1,05

54

39

15

•• 0,001/Difference a-b significant at F ' = 0.001.

Table 17.Nitrogen contentsof leavesandshoots,and % frozenflowerbudsof Cox'sOrange Pippin
on M.9 in the spring of 1967, at different heights above the ground, with and without five 2%
urea sprayings in the preceding autumn.
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Veldonderzoek bij James Grieve
Dezelfde nachtvorstalsinhetvorigegevalveroorzaakteschadeaanbloemknoppen in
een tweede nabijgelegen proef over concurrentie door verschillende grassoorten (zie
8.3, Tabel25).
Cewas: 5-jarige appels James Grieve (Lired) op MM. 106in volveldsingezaaid gras.
Stikstoftoestand: Volgens bladanalyse op 26oktober 1966sterk uiteenlopend van ca 1,2 tot 2,1% N
als gevolgvan deinzaaivan 7verschillend concurrerende grassoorten, het mengen door het graszaad
vanwitteweideklaver enbemestingin 1966met 120kgN perha opeendeelvande veldjes.
Sterke verschillen in uitlopen in 1967. Bemesting op de helft van de veldjes 200 kg N per ha, op
9 maart 1967.
Waarnemingen:
1. Stikstofbepalingen in blad in de herfst van 1966.
2. Bepalingvan percentages bevroren bloemenop 28april 1967,op 100-150cmhoogteaan 50knoppen per boom, in uniform gesloten rose knop stadium.

In Fig. 34 komt, zij het zwak, een samenhang naar voren tussen debevriezingspercentagesenhetstikstofgehalte inhetbladindevorigeherfst. Voordegroepd afzonderlijk: bemest + klaver, wasdecorrelatie significant bij P = 0,01(r = —0,58),
voor deoverigegroepen wasdit niet het geval.Uit Tabel 18waarin de groepsgemiddeldenzijnopgenomen,blijktdatertussen deviercategorieen bomen significante verschillen in bevriezing bestonden: klaver gaf minder, bemesting gaf meer bevroren
bloemknoppen. De laatste invloed moet aan meer grasgroei na de bemesting op 9
maart 1967worden toegeschreven: door het veelhogere gras zal sterkere uitstraling
hebben plaats gevonden. Worden dewaarnemingen van degroepen b en c infiguur
34zodanig gecorrigeerd, dat groepsgemiddelden ontstaan gelijk aan die van a, dan
kunnendezedriegroepenwordensamengevoegd.Hetbleekdatnadezebewerkingen
na uitschakelingvan vier extreme punten (waarvan drie een hoog percentage bevriezing hadden omdat zeop een lageplek stonden),voor a, b en cgezamenlijk weleen

Tabel 18.Stikstofgehalte van blad vanJames Grieve (Lired)en percentages bevroren bloemknoppen,
gemiddeld per groep (Fig. 34).
Behandeling
Treatment
a. geenstikstof/no nitrogen
b. geen stikstof, klaver/no nitrogen, clover
c. stikstof/nitrogen
d. stikstof en klaver/nitrogen and clover

N % inblad
N % in foliage
26okt 1966
1,47
1,71
1,61
1,74

% bevroren bloemknoppen
% frozen flower buds')
62
46
72
60

') Significance van de verschillen in bevriezing/Significancy of differences in frost damage: a-b*.
c-d**, c - a \ d-b*.
Table 18.Nitrogen in leaves ofJames Grieve (Lired) and percentages of frozen flower buds, average
per group (see Fig. 34).
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Fig. 34.Stikstofgehaltevanbladinvoorgaande herfst enpercentageop24april 1967 bevrorenbloemen (rose knop-stadium). James Grieve op MM.106 involvelds gras, gedeeltelijk bemest (c, d) en
gedeeltelijk metbijmengingvanklaverindezode(b,d).
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Fig.34.Leafnitrogeninprecedingautumnandpercentageflowerbuds(pink budstage),damagedby
springfrost on24April 1967.JamesGrieve MM.106infull grasssward.Treatments:springdressing
(c, d)andclovermixedwiththegrass(b,d).rd= -0,58** (cf. Table 18).

significante correlatie kon worden berekend (r= —0,39bijP= 0,01).
Eenhogerestikstoftoestand metalsmaathetbladstikstofgehalte gafdusenigetoename vandenachtvorstresistentie. Degunstige invloed vanklaver indegraszode
(Tabel 18)moetaan het vrijkomen van stikstof uit dewortelknolletjes worden toegeschreven.Dezebetekenenvoordevruchtboom eenbescheiden maarlangaanhoudende stikstofbron, die onder omstandigheden van concurrentie tot duidelijke opslagin
reserveorganenkanleiden.
De gevonden samenhangen betroffen ook bij dit onderzoek knoppen van 6en ontwikkelingsstadium. Ook dezebomen liepenechterverschillend sneluit zodat overde
bevriezing van degezamenlijke knoppen geen conclusie magworden getrokken.
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Onderzoekin klimaatkamers
De beperkte wijze van waarnemen bij het veldonderzoek, waardoor geen beeld
van de totale nachtvorstschade kon worden verkregen, maakte het wenselijk de
indruk over de invloed van de stikstoftoestand in aanvullend onderzoek onder gecontroleerde omstandigheden teverifieren. Daartoe stonden inhetvoorjaar van 1968
twee klimaatkamers en de nog steeds in stikstoftoestand sterk uiteenlopendebomen
van dehiervoor besproken proef ter beschikking.
Cewas: Afgesneden takkenmet40tot 180bloemknoppen op66n-entweejarig hout van:
a. 6-jarige bomen James Grieve(Lired), uiteenlopend inN-gehalte in het blad, volgens analyse van
9 oktober 1967van 1,33 tot 2,16% N. Deze groep wordtaangeduid met 'laag-N'.
b. 6-jarige bomen James Grieve (Lired) in een naastliggende rij, goed bemest. Geschat N% in blad
in oktober 1967: ± 2,3.Dezegroep wordt aangeduid met 'hoog-N'.
Klimaatkamers:Twee kamers met nauwkeurig regelbare temperatuur en luchtvochtigheid. Controle
door middcl van thermografen.
Werkwijze: 's Middags afgesneden takken, 10per groep per kamer, werden in water gezet en overgebracht naar de klimaatkamers. Geleidelijke temperatuurdaling werd toegepast vanaf buitentemperatuur, ± 12°C,tot —2a —4°C in devolgende na-nacht, gedurende 2tot 3uur. Daarna ontdooiing buiten de kamers en na een of twee dagen waarneming van knopstadium, herkomst (eindknop, eenjarig, tweejarig hout) en bevriezing per knop. Het onderzoek werd in drie perioden uitgevoerd bij tweetemperaturen volgensonderstaand schema:
SerieI
Serie II
Serie III
Datum bemonstering
24april
26april
29april
Datum bevriezing
25april
27april
30april
Datum beoordeling
26april
29april
1mei
Minimum temp.CC
-2,0
-4,0
-3,0
-4,0
-2,8
-3,5
Materiaalgroep
laag N
laagN
laagN
laag N
laagN
laag N
hoogN hoogN
hoogN hoogN
hoogN
hoogN
hoog N 3 hoogN
+ureum +ureum

Voor een beoordeling van detellingen aan de doorgesneden knoppen ishet noodzakelijk de gevoeligheid voor bevriezing (bruinverkleuring van de embryozak) per
knopstadium en de verschillen in stadium tussen de groepen 'hoog'- en 'laag-N' en
'binnen laagN' te kennen. Fig. 35heeft betrekking op het tweejarige hout enomvat
het merendeelvandeknoppen.Destadiawerdenbeoordeeld 30,54en30uurnatoepassing van de minimum-temperaturen. De groep hoog-N was steeds een stadium
verder ontwikkeld dan laag-N. Uit de verschuiving naar latere stadia bij de achtereenvolgende bemonsteringen kan worden afgeleid dat de stikstofrijke takken ca 2
dagen v66r waren op de groep stikstofarme. Hoewel de bladanalyse ook tussen de
bomenvandelaatstgenoemdegroeponderlingnoggroteverschillensuggereerde,kon
binnen dezegroep geen duidelijk verband worden aangetoond tussen ontwikkelingsstadiumen stikstofgehalte.
Degevoeligheid voor bevriezing nam bij deachtereenvolgende stadia duidelijk toe

3. Bij serie III werden bij beide temperaturen nog een aantal takken gezet, afkomstig van goedgevoede bomen welkeop 26april met 0,75% ureum waren bespoten.
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Fig. 35. Frequentieverdeling van bloemknopstadia op tweejarige takken van stikstofarme (—N) en
stikstofrijke (+N) JamesGrieveop MM.106. Beoordelingop(I)26april,(II)29aprilen(III) 1 mei.
Stadium:0-1 groeneknop,3-4roseknop,5ballon,6netopenbloem.
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Fig.35.Frequencydistributionofflowerstageontwo-year-oldbranchesofJamesGrieveonMM.106,
low(—N)andhigh(+N) innitrogenstatus.Observationon(I)26April,(1029Apriland(III) 1 May.
Stage:0-1 green bud,3-4pink bud,5balloon, 6open flower.
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Fig. 36. Percentage bevroren bloemknoppen bij verschillende stadia (verg. Fig. 35)
na bevriezing in klimaatkamers op (I)
25april.(II)27aprilen(III)30april.
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Fig. 36. Percentages frozenflowerbuds as
related to bud stage (cf. Fig. 35) after
freezing in temperature rooms on (I)
25 April, (II) 27 April and (III) 30 April.

(Fig.36),zodatbijdegroephoog-Nopgrondvanhetsnellerinbloeikomendusreeds
een hogerpercentagebevriezingdan bij laag-Nkonworden verwacht. Fig.36bevestigt depraktijkervaring, dat de schadetussen - 2 en - 4 ° C sterk toeneemt. Het valt
voorts op,dat degevoeligheid per knopstadium bij delaagste temperaturen bij vorst
op 25april,serieI,veelgroterwasdan bij vorstenkeledagen later op27en 30april.
Wanneer de knopstadia van serieII een dageerder, dus eveneens30uur na devorst
zouden zijn beoordeeld, zou de curve voor deze groep ca \ stadium naar links zijn
verschoven. Dit zou op een wat meer geleidelijke afname van de gevoeligheid per
knopstadium tussen 25en30aprilhebben gewezen.
Zou bij de minder koude klimaatkamer bij serie I een even lagetemperatuur zijn
toegepast alsbij II en HI (± —3°C) dan zou deze serievermoedelijk hogere bevriezingspercentages hebben opgeleverd en een bevestiging hebben kunnen vormen van
het voorgaande. De indruk bestaat dus dat de vorstgevoeligheid per knopstadium
ietsafneemt naarmate dit stadium later wordt bereikt. Ditzou kunnen betekenen dat
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een voorsprong indebloei,b.v.door stikstofrijkdom, bij nachtvorst niet alleen door
de aanwezigheid van meer gevoelige knoppen maar ook door het vroeger verbreken
van dewinterrust (het niet synchroom lopenvanhet verliesvan nachtvorstresistentie
met het doorl6pen van de knopstadia) meer risico voor schade inhoudt. Bij vergelijking van de bevriezing van degezamenlijke knoppen op het tweejarige hout bleek
inderdaaddatdegroephoogNdemeesteschadehadgeleden(Tabel19).Uithetvoorgaandevolgtdat hiervoor tweeoorzaken kunnen worden aangewezen.
Binnen de groep laag-N kon geen correlatie worden aangetoond tussen het bladstikstof-gehalte en het totale percentage bevriezing. Dit stemt wel overeen met het
ontbreken van duidelijke vroegheidsverschillen binnen dezegroep.

Tabel 19.Percentagesdoorvorstinklimaatkamersbevrorenbloemknoppen(allestadia)optweejarig
houtvantakkenuitdegroepenlaag-Nenhoog-N (JamesGrieve,Lired).
Datumvorst
Dateof frost
treatment

Lichtevorst/Light frost
temp.°C
%bevroren/%damaged
-N
+N

Matigevorst/Moderate frost
%bevroren/%damaged
temp.°C
-N
+N

I 25april
II 27april
III 30april

-2,0
-3,0
-2,8

-4,0
-4,0
-3,5

5
17
28

10
23
36

64
39
46

71
65
72

Table 19. Percentage damage by night frost in two temperatureroomsforallflowerbud stages on
2-year-old branches poor (—N) and rich (+N) in nitrogen (James Grieve, Lired).
Tabel 20. Verschillen per knopstadium tussen de bevriezingspercentages van stikstofrijke en -arme
takken van James Grieve (Lired) voor (1)eindknoppen, (2) knoppen aan eenjarig hout en (3)knoppen aan meerjarighout;
+ , —:stikstofrijke takkenvertonen minder resp.meerbevriezing dan stikstofarme.
Knopstadium
Bud
stage

0
1
2
3
4
5
6

I
Temperatuur °c
-4,0
2,0
herkomst
origin
1 2
1 2 3
0

0
0

0
0
0

0

—

3

0

+ +
+ +
+ + 0
—
— +
+
0
0

II
Temperatuur °c
-3,0
-4,0
herkomst
origin
1 2 3
1 2

3

Ill
Temperatuur
-2,8
herkomst
1 2 3

°C
-3,5
origin
1 2 3

0

—
— — —

+ + 0
+ 0 —
—
+
+
+

0
—
— —
+
_ _ — 0 — —
—— — + — —
— +
—
— +
+

—

+
+
+
+

+
+

-

Table 20. Differences in percentage frozenflowersbetween James Grieve apple trees with high and
low nitrogen statusfor (1) terminal buds,(2)budsonlateral shoots and(3) budson olderbranches;
+ indicatesthathigh-nitrogenbudswerelessdamagedthanbudsfromlow-nitrogentrees. — indicates
thattheyweremoredamaged.
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Eenvergelijking vandebevriezingspercentagesperknopstadium,naaranalogievan
dewerkwijze bijhetveldonderzoek, brachtgeensystematischverschiltussen stikstofrijke en-armetakkennaarvoren(Tabel20).Ditwasevenminhetgevalbijdespreiding
binnen destikstofarme groep.Bijbevriezingindeklimaatkamerswasdekansopeen
positief of negatief verschilvrijwel evengroot. Deverschillen waren bovendien klein.
Dezeuitkomstbevestigtdeindruk uithetveldonderzoek dusniet.Ookdemetureum
bespoten takken van de stikstofrijke groep gaven geen verschil met de onbespoten
takken te zien. Hier werd bij vergelijking per knopstadium 10keer een gunstige, 12
keereen ongunstige en4keer geen invloed gevonden.
Het tegenstrijdige resultaat van de uitkomst van het veldonderzoek en van dat in
deklimaatkamers, bij vergelijking per knopstadium, moet misschien aan een fysisch
verschil tussen nachtvorst door uitstraling en door afkoeling met zwak cirkulerende
lucht worden toegeschreven. Bij natuurlijke nachtvorst kan een beperking van de
temperatuurdaling in debloemknopworden verondersteld, alsgevolgvan deduidelijk geconstateerde aanwezigheid van meer blad rond de bloemtros bij stikstofrijke
bomen.Door dewarmtecapaciteiten debeschuttingdaarvan zou de uitstraling kunnen worden beperkt. Dit laatste wordt bijvoorbeeld ook waargenomen in de buurt
van hoge windkeringen. Een dergelijke invloed zal in de klimaatkamers met cirkulerende lucht hebben ontbroken. Dein het veld geconstateerde samenhang tussen de
bevriezing en de stikstoftoestand berust dan niet op een directe invloed door meer
nachtvorstresistentie bijstikstofrijkere knoppen.
5.4 Conclusiesmetberrekkingtot debloeiendevruchtontwikkeling
Stikstofopname inverschillendeperioden (5.1)
In deopbrengst komt degezamenlijke invloedvan de scheutgroei, debloemaanleg
en de zetting, rui en groei van de vruchten tot uitdrukking. Door toepassing van
korte perioden van opname in een driejarige potproef met Golden Delicious appels
op M. 9kon worden aangetoond dat stikstof elk van de genoemdekenmerkenbeinvloedt,zij hetinverschillende perioden.
Opname kort v66r en tijdens de bloei leidt tot verbetering van de vruchtzetting.
Diteffect gaatechterdoorruiweerverlorenalsdestikstoftoestand vanhetgewasniet
normaal is.Dezetting wordt vooral sterk verbeterd door een goede reservetoestand,
ontstaan door opname in augustus en September. Voor de scheut- en vruchtgroei is
dezeopslagvanveelminderbetekenis.Opnameinmei-juni bevordert devruchtgroei.
De scheutgroei wordt door stikstof in mei tot augustus verbeterd. Plotselinge sterke
groeiinjunikanooksterkeruigeven.Debloemaanlegwordtbevorderddoor opname
injuni-juli, maaralleen bijlagestikstoftoestand. Dedracht heeft, vooral bijeen stikstofarm gewas,groteinvloed op debloemaanleg (beurtjaren).
Enoptimaaleffect opdeopbrengstlijkttekunnenwordenverkregen bijlanginhet
seizoen voortdurende opname op middelmatig niveau, zoalsbij langzaam werkende
stikstofbronnen of gedeelde bemesting. Bij vertaling van de gevonden effecten voor
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de bemesting in de praktijk dient rekening te worden gehouden met een sterk vertraagdewerkinginperiodenmeteengeringneerslagoverschot.
Stikstofreserve, vruchtzetting en rui (5.2)
Bij een in produktie komend matig sterk groeiend vijf- tot zesjarig gewas appels,
James Grieve (Lired)op MM.106,wasdevruchtzetting enkeleweken na debloei bij
onbemeste bomen positief gecorreleerd met de reservetoestand. Als maat hiervoor
werd het stikstofgehalte in het blad in devorige herfst gebruikt.
Junirui door groei, versterkt door zowel een hoge reservetoestand als door het
werkzaam worden van een bemesting in maart, veroorzaakte verlies van het merendeelvan devruchtjes. Alsgevolg hiervan werd bij de pluk voor vruchten van meerjarigetakken eennegatievecorrelatietussen aantalenreservetoestand waargenomen.
Voorvruchtenvaneenjarig hout wasdezecorrelatieechterpositief doordeoverheersende invloed van de met de stikstofvoorziening in het vorigejaar samenhangende
sterkere scheutgroei. Bijgevolg werd in deproefjaren geen duidelijke samenhanggevonden tussen hettotaal aantal vruchten per boom endereservetoestand. Naarmate
de bomen stikstofrijker waren wasechter een groter deelvan de vruchten afkomstig
van het eenjarige hout.
Door dein betekenis toenemendeinvloed vandeboomgrootte (scheutgroei)zalde
produktie op den duur een positieve samenhang met de stikstofvoeding gaan vertonen. Dezewordtnogversterkt door dedoor stikstof bevorderdevruchtgroei.
Stikstofreserve engevoeligheid voor nachtvorst (5.3)
Intweeveldproevenwerdbijappelbloemeninhetroseknopstadiumeen afnemende
gevoeligheid voor bevriezing door nachtvorst geconstateerd bij hogere stikstoftoestandvanhetgewas.Inklimaatkamers,waarinnachtvorstwerdnagebootstdoormiddelvanafkoeling metzwakcirkulerendelucht,kon dezewaarnemingaan afgesneden
takken niet worden bevestigd.Ter verklaring van dit verschilin uitkomst wordt verondersteld,datinhetvelddeaanwezigheid vanmeerjongbladrondomdebloemtrossenvaneerderuitlopendestikstofrijke bomenenigebeschermingbiedttegen afkoeling
door uitstraling. In klimaatkamers ontbreekt dezeinvloed. Hier werd welgevonden,
datdeovergangvangroeneknopnaarlaterebloemstadiagepaard gaatmeteensterke
toename van de gevoeligheid voor bevriezing, en wel des te meer naarmate dit stadium eerder wordt bereikt. Zoals het onderzoek in de klimaatkamers uitwees lopen
vruchtbomen, die als gevolg van een goede stikstofvoeding eerder in bloei komen,
door de aanwezigheid van verder ontwikkelde knoppen voor het totaal van debloemenmeerrisicovanvorstschadedanminderverontwikkelde bomen.Geziendegrote
verschillen in stikstoftoestand in het proefmateriaal wordt debetekenisvan dereservetoestand voor de bevriezingskansen onder praktijkomstandigheden gering geacht.

85

6 Ontwikkelingen in de bodembehandeling

Bij het in de Hoofdstukken 4en 5beschreven onderzoek kwamdeperiodiciteit in
de stikstofopname naar voren. Het was van belang na te gaan, door welke factoren
dit wordtbeheerst.Naast debemesting,hetstikstofleverende vermogenvan degrond
en de invloed van het weer (o.a. op het vertikale stikstoftransport) bleek vooral de
ondergroei een belangrijke rolte spelen. De bespreking van het veldonderzoek in de
volgendehoofdstukken isdaaromingedeeld naardeaard van deondergroei.Hoewel
deze tegenwoordig overwegend uit grasstroken van verschillende breedte bestaat,
was het gewenst ook de stikstofhuishouding te bespreken van twee verouderde systemen: het geheel onbegroeid ('zwart') houden van de grond onder de bomen en
volvelds gras.De omstandigheden diebij het loslaten ervan een rol hebben gespeeld
mogeblijken uit het volgende.
Enkele tientallen jaren geleden overwoog in het rivierkleigebied de boerenboomgaard met hoogstammen op sterke onderstam in volvelds gras. Elders, op drogere
gronden, werden vooral halfstammen of struiken met onderplanting aangetroffen,
waarbij degrond mechanischvrij van onkruid werd gehouden.
Het eerste type,oorspronkelijk een nevenbedrijf van de veehouderij, werd ter verkrijging van inkomsten in de langeonproduktieve periode,beweid of gehooid.Soms
werdpluimveetoegelaten.Dithadeennadeligeffect ophetfruitgewas, o.a.doorsterke
stikstofonttrekking door het matig of slechts met stalmest bemeste gras. Stikstofgebrek kwam,vooral in drogejaren, dan ookveelvoor. Begroeiing met graswasmede
noodzakelijk omdat de meeste gronden in het rivierkleigebied zwaar en vochtig en
daardoor moeilijk bewerkbaar envoor zwarewerktuigen onbegaanbaar waren.
In de zwart gehouden boomgaarden op zandgrond, of in het Westelijk zeekleigebiedwaarhetaccent vandeteelttijdelijk sterk opdefinancieelaantrekkelijke onderbeplanting van kleinfruit kwam te liggen (Zeeland), werd door het toenemend berijden eveneens behoefte gevoeld aan een grasmat. Ervaring hiermee leidde echter tot
teleurstellingen. Gras concurreerde op deze matig vochtige gronden te sterk of ontwikkeldezich slechtdoor lichtgebrek.
In deze situatie kwam verandering door de invoering, via het wijker- en blijversysteem, van zwakkere onderstammen (M.-typen 1,2 en 4, later ook 9). De hierdoor
vroeger intredende en vooral door de ziektebestrijding sterk gestegen produktiviteit
maakte de onderteelten en het veefinancieelminder noodzakelijk. Dezestonden een
goede ziektebestrijding bovendien in de weg. Het vervangen van het vee door mulchen van het gras gaf soms een opvallende produktiestijging. Bomen op de zwakke
onderstamtypen reageerden bovendien ongunstiger op het gras dan die op de sterke
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onderstammen. Gerritsen (1945) vermeldt ca 200 en 50% hogere opbrengsten van
appelsopM.2en4resp. 16enzaailinginzwartgehoudengrond,vergeleken metvolveldsgras.Deopvallende oplevingvanvruchtbomen nahetscheuren vandegrasmat
en ervaringen in bemestingsproeven hebben tot betere inzichten in het concurrentieverschijnsel geleid.Medehierdoorwerdhetstikstofverbruik sterkopgevoerd (Hoofdstuk 2).
In de streken met zwart gehouden grond onder de bomen vond een omschakeling
plaatsnaarmeeruniformebeplantingen inrijen.Debessenteeltverdween.Aanvankelijk werden injonge aanplantingen nog veel landbouw- of groentegewassen alstussenteelt verbouwd. Was de aanplant eenmaal produktief, dan werd de grond in het
voorjaar mechanisch onkruidvrij gehouden. Vanaf de zomerregen werd dan terwille
van het behoud van de bodemstructuur en voor een betere berijdbaarheid onkruidgroei toegelaten of werden groenbemesters ingezaaid die in het voorjaar werden
ondergewerkt. Butijn (1957) heeft het injuni inzaaien van Westerwolds of Italiaans
raaigras als wintergrasmat aanbevolen. Deze vermindert eventuele wateroverlast in
het voorjaar en dient, daarna ondergewerkt, als langzaam werkende stikstofbron.
Ook metmulchen metstrowerdgeexperimenteerd. Aan beidelaatste systemenkleefden bezwaren; ze hebben nooit ingang gevonden.
Intussen bracht de toenemende mechanisatie de noodzaak van voortdurende berijdbaarheid metzichmee.Dezewerdweliswaargevondenindegrasstrook, maarhet
maaien en het mechanisch bewerken van de grond onder de bomen met zijdelings
('in verstek') werkende apparaten maakten dit systeem aanvankelijk te arbeidsintensief. Door de in 1960 zich snel ontwikkelende chemische onkruidbestrijding kon
echter veel arbeid worden bespaard, zodat de grasstrook thans als de goedkoopste
(Elema, 1965)en, ook in streken met vanouds veelvolveldsgras,alsdemeesttoegepastewijze vanbodembehandeling kan worden beschouwd.
De rijstroken zijn somsuit onkruid of klaver, meestal uit ingezaaidegrasmengsels
ontstaan. Deze ondergroei, waar dus sprake isvan concurrentie, varieert in breedte
en in samenstelling van het gras. Op de boomstrook wordt somsvervuiling met onkruid toegelaten. Het maaien gebeurt meestal met de cirkelmaaier. Deze brengt het
grootste deel van het gras op de boomstrook. Dit mulchen heeft andere organische
stofbronnen, zoals stalmest en groenbemesting, vrijwel geheel verdrongen. Op sterk
vochthoudende gronden, zoals in het rivierkleigebied, komt nog veel 'volvelds' gras
voor,waarterwillevangemakkelijker maaieneensmalleboomstrook langschemische
wegonbegroeidwordtgehouden.
De ontwikkeling in defruitteelt gaat verder in de richting van steedsnauwere beplantingen. Voor het rijensysteem houdt dit in dat de oppervlakte ondergroei toeneemt, bij het beddensysteem wordt in het bed geen ondergroei meer toegelaten. In
beide gevallen kan concurrentie tussen debomen onderling omstikstof en watereen
rolgaanspelen.
Debemesting metstikstof heeft zichaangepast aan hetstrokensysteem. Bijdehoeveelheid, het tijdstip en de wijze van toepassing wordt rekening gehouden met in de
loop van dejaren ontstane inzichten. Daarbij gelden o.a. overwegingen betreffende
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concurrentie door het gras, de grasproduktie, grotere risico's van nachtvorst door
het mulchen op de boomstrook, maaiarbeid, het niet meer bewerken van de grond
onder debomenenhetverrijken daarvan metkalienstikstof uitdemulch.
Het in de volgende hoofdstukken beschreven onderzoek concentreerde zich op
enkelevan dezeaspecten.Van het verschijnsel van concurrentie zaleenanalyseworden gegeven.
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7 De stikstofhuishouding inzwartgehoudengrond

Bij het geheel onbegroeid ('zwart') houden van de grond onder de bomen ondervinden deze gedurende het groeizeizoen geen, bij ernstige vervuiling later hoogstens
een zwakke concurrentie. Hoewel geheel zwart houden weinig meer voorkomt, kan
een studie van de stikstofhuishouding hier nuttig zijn ter vergelijking met gedeeltelijkeonderbegroeiing(Hoofdstuk 9).
7.1 Stikstofleverendvermogenenmineralisatievanorganischestof
Door mineralisatie van humus kan in eendiepe,goedgeaereerde bewortelingslaag
zoveel stikstof vrijkomen, dat bemesting vrijwel overbodig wordt. Zo vermeldt
Greenham (1965) bij appels over een zeventienjarige periode gemiddeld slechts13%
oogstdervingzonderbemestingenvrijwelgeenreactievandegroeienvanhetstikstofgehaltevanhetblad.
Het humusgehalte van Nederlandse bouwlandgronden (veen,- dal- en esgronden
buiten beschouwing gelaten) bedraagt in de laag 0-15cm gemiddeld 4%, wat overeen komt met 80000kghumus per hectare. Met devuistregel van Kortleven (1963),
die zegt dat dehumusvoorraad in debouwvoor tendeert naar 20xdejaarlijkse toevoervan drogeorganischestof,komt ditneer opgemiddeld 4000kgperha.
Duidelijk hogeregehalten worden bereikt bij oud grasland, vooral in dezodelaag,
alsgevolgvan dehogere toevoer van organische stof (6000kgper ha) en onder omstandigheden dieongunstigzijnvoordehumusafbraak, zoalswisselingenindevochttoestand (Harmsen, 1961).Pouwer (1960)vond bij boomgaarden in het rivierkleigebied dat het vroegere gebruik alsbouwland zelfs na tienjaar grasbegroeiing nogaan
een laag humusgehalte kon worden herkend. Het C-gehalte van de zodelaag, berekend door vermenigvuldiging van het humusgehalte met 0,6, bedroeg dan steeds
minderdan4%.
De toevoer van organische stof in zwart gehouden boomgaarden kan sterk varieren. De vraag in hoeverre hierdoor veranderingen van het humusgehalte moeten
worden verwacht kan worden beantwoord met behulpvan dedoor Kortleven (1963)
voor Nederlandse omstandigheden getoetste formule van H^nin-Dupuis, die de humushoeveelheidy na tjaar beschrijft als
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waarin
Y = aanvangshoeveelheid humusin kgper hectare
K t = humificatiecoefficient = het deel van de aangevoerde organische stof dat in
eenjaar humificeert (omstreeks40%)
K2 = afbraakcoefficient = het deel van de humus in de grond dat jaarlijks wordt
afgebroken (omstreeks 2%)
x = jaarlijkse toevoer aan drogeorganischestof
Voor een 20cm dikke bovenlaag met een drooggewicht van 2,8 x 106 kg per ha,
een gemiddeld slibgehalte en uitgangsgehalten aan organische stof van 2%(vroeger
bouwland) en 5%(vroeger grasland) werd het humusbeloop berekend (Fig. 37). Er
werden drieniveaus in detoevoer van organische stof onderscheiden:
1. Een in het voorjaar chemisch onkruidvrij gehouden grond zonder organische bemestingof groenbemesting.Toevoeraandrogestof 1700kgafgevallen bladen800kgonkruid (gemiddeldenvanenkele
praktijkwaarnemingen), totaal 2500kgper ha per jaar.
2. Voorziening met organische stof op hoog niveau, n.l. 1700 kg blad per jaar, in twee van de drie
jaar onkruid (gemiddeld 500 kg per jaar), eens in de driejaar groenbemesting vanaf de zomer (gemiddeld 1000kgperjaar)eneensindevijfjaar 60000kgstalmest(gemiddeld 1800kgdrogeorganische
stof perjaar). Detotalejaarlijkse toevoer bedraagt hier 5000kg drogestof per ha.
3. Ter vergelijking is tevens de toevoer berekend voor de met gras gemulchte boomstroken bij een
grasstrokencultuur.Tweederde tot drievierde van debovengrondse grasproduktie (7000kgdroge stof
per ha grasoppervlakte) komt op de onbegroeide boomstrook terecht ( = 5000 kg per ha boomstrookoppervlakte als gras- en boomstroken even breed zijn). Er wordt geen organische bemesting
toegepast. Bladvalenzomeronkruid brengen detotaletoevoeropdeboomstrook op7500kgper ha.

Detegenwoordige voorzieningmetorganischestofvanzwartgehouden boomgaardenIigtdichterbijsituatie 1 danbij2,zodatinveelgevalleneenlangzameafnamevan
het humusgehalte moet worden verwacht. Dit leidt op den duur tot een verminderingvanhetstikstofleverende vermogenvandegronden,watveelernstigeris,toteen
achteruitgang van de bodemstructuur.
In boomgaarden met grasstroken zou het humusgehalte van deboomstrook daarentegen meestal moeten stijgen en weltot waarden die omstreeks twee keer zo hoog
liggen als bij situatie 1,waarmeedaneentoenamevanhetstikstofleverende vermogen
hand in hand zal gaan. In een proef vond deze stijging echter veel langzamer plaats
dan op grond van de gegevens uit Fig. 37 diende te worden verwacht (zie9.1,
Tabel30).
Hoewelhethumusgehalteendedieptevan dehumushoudende laagreedsenighouvast bieden kan het stikstofleverende vermogen toch beter worden voorspeld uit het
totaal stikstofgehalte N, (dat voor 98% gebonden aan de humus voorkomt) en uit
de verhouding C : N, die de mate waarin het humificatieproces is voortgeschreden
weerspiegelt, hoewelzeopzand-enveengronden medebepaald wordt door depedogenese (Van Dijk, 1968). Naarmate C/N daalt beneden omstreeks 20-25 komt een
groter deelvandebruto mineralisatie terbeschikkingvandeplantegroei.
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Fig. 37. Veranderingen in het humusgehalte
van de0-20 cm bovengrond van zwart gehouden boomgaarden met verschillende aanvangsgehaltenentoevoervanorganischestof,volgens
de formule Henin-Dupuis-(Kortleven).
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Fig. 37. Calculated changes in organic matter
of0-20cmtopsoilinclean-cultivated orchards
as related to different initial contents and
supply of organic matter, according to the
formula Henin-Dupuis-(Kortleven).

In grond van zwart gehouden boomgaarden mag voor het grootste deel van de
humushoudende Iaagdoorgaans een betrekkelijk lage C/N (van 10-14)worden verwacht.Menkandaneenschattingmakenvandehoeveelheidstikstofdiejaarlijks voor
het gewas ter beschikking komt. Kent men alleen het humusgehalte, dan kan men
uitgaan vaneenvoorzichtigeschattingvandejaarlijkse humusaibraak van 1,5%,van
C/N = 12 envan een C-gehaltevan dehumusvan 60%.Uit een40cmdiepebewortelingslaag met een gehalte aan organische stof van 1,7% kan dan 71kgper ha vrijkomen. Gezien detalrijke anderefactoren die de aantastbaarheid van dehumusbepalen (pH, vochthuishouding, aeratie, temperatuur), is deze schatting echter zeer
ruw. De werkelijke potentiele mineralisatie kan evengoed tweemaal zo klein als zo
groot uitvallen (Van Dijk, 1968).
Een veelbetere schatting van de potentiele mineralisatie wordt daarom verkregen
met incubatiemethoden. Hierbij wordt de toename van oplosbare en uitwisselbare
stikstof bij 30°Cen bij een vochtgehalte van 60% van de maximale watercapaciteit
na 30dagen gemeten (Van Schreven, 1956).Toch geeft ookdezemethode slechtseen
benaderingvandemineralisatiemogelijkheden onderveldomstandigheden. Hetperiodiekekaraktervandemineralisatie,dieindewintermaareenfractie,inhetzomerhalfjaar de helft tot een derde van de potentiele mineralisatie bedraagt (Harmsen, 1962)
heeft belangrijke gevolgenvoordevoedingvanfruitgewassen. Zokandemineralisatie
in een koud, nat voorjaar te traag op gang komen (boven 70% van de maximale
watercapaciteit neemtdezesnelafdooranaerobie),waardoorteweinigstikstofterbeschikking komt voor de vruchtzetting. De kans hierop vormt een belangrijk argumentvooreenbasisbemesting, ookwanneer hetpotentiele stikstofleverend vermogen
ruim voldoende lijkt.
Uiteraard heeft de ontwateringstoestand invloed op de mineralisatie, vooral in
het voorjaar (Van Stuivenberg, 1954;Segeren en Visser, 1969).Voor gronden in de
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Fig. 38. Stikstofgehalte van appelblad (Cox's Orange Pippin) in tweejaren, gemiddeld over 28 bedrijven.
•/.Ninblad (leaves)
2.8
1969

neerslag
rainfall
r120

Fig.38.Nitrogencontentofappleleaves(Cox'sOrangePippin),averagesof28fruitfarms.

Noordoostpolder toonde Sieben(1964) aan,dat verminderde aeYatiedoor structuurvervalgevolgkartzijn vanhogewaterstanden indewinter.Nam deSOW-30waarde4,
indewintertoevan 100tot 600,dan werdinjuni 25kgnitraatstikstof minderaangetroffen indelaag0-60cm.
De op zwart gehouden gronden tot laat in het seizoen aanhoudende mineralisatie
enbijgevolg opnamevan stikstof wordt somsalseennadeelvoordekwaliteitvan het
fruit beschouwd (vruchtkleur, houdbaarheid) Daarom wordt aan een in de zomer
zich ontwikkelende onkruidbegroeiing, die een groot deel van de dan vrijkomende
stikstof opneemt,eengunstigeinvloed toegedacht.
Een belangrijke periodiek oplevende mineralisatie ontstaat bij afwisselend langdurigdrogenenweerbevochtigen vandegrond.Ditverschijnsel wordt toegeschreven
aan vergroting van de inwendig geaereerde oppervlakte en aan partiele sterilisatie,
het afsterven van een groot deelvan debacterien met alsgevolgeentoenamevande
hoeveelheid gemakkelijk aantastbare organische stof met een hoog stikstofgehalte
(Birch, 1960).Zo'nversterktemineralisatieduurtslechtskort,maarhet schoksgewijze
optreden kanbelangrijke gevolgen hebben,zoalsvruchtrui endoorgroeivanscheuten
(Sint-Janslot,zie4.2).Bijherhaald bladonderzoek komendezefluctuatiessomsinhet
stikstofgehalte totuiting(Fig.38en39).
In Fig. 38zijn de stikstofniveaus op een aantal bedrijven in 1969en 1970vergeleken. Het lagere niveau in 1970kan slechtsgedeeltelijk worden verklaard uit de lageredrachtindatjaar. Hetlagegehalteinjuni 1970endeonverwachtetoenamedaarna moetvoornamelijk aandezeswekendurendedroogteinmeienjunienhetherstel
van devochtigheid injuli worden toegeschreven. Het gehalte reageert uiteraard met
eenvertraging(ca3weken)ophetbeginvanderegenperiode.Inhetnietdoordroogte
4. Som van alle dagelijkse grondwaterstandsoverschrijdingen in cm boven het niveau van 30 cm
ondermaaiveldtussen 1 novemberen 1 maart.
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Fig.39.Stikstofgehalteinbladvankortloten (Lombartscalville-appels op M.l,
Wilhelminadorp) en neerslag voor (1)
perceel met volvelds gras, 7 jaar niet
bemest met stikstof en (2) idem, maar
gras gescheurd op 24april 1963.
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Fig.39.Nitrogen content in spurleaves
(Lombartscalville-apples on M.l, Wilhelminadorp) and precipitation for (1)
orchard in full grass, for 7 years not
dressed with nitrogen and (2) ditto, but
swardploughed underon24April 1963.

gekenmerktejaar 1969vertonen dezebedrijven eennormaalverloopvanhet stikstofgehalte.
Het tweedevoorbeeld (Fig. 39)heeft betrekking op kort durende droogteperioden
en gehaltefluctuaties bij bomen met zwaar stikstofgebrek. Het effect van het onderwerken van eenstikstofarme graszodeisduidelijk. In deeerstehelft vanjuli,midden
augustusenrond 10oktoberzijn korteoplevingen indeopnamemerkbaar. Ookhier
bestaat,meteenvertragingvanenkeleweken,eensamenhangmethetbeginvanneerslagna tweetot drieweken langeperioden van droogte.
7.2 Factorendiedestikstofopnamebeinvloeden
Voor het vaststellen van debemestingdient, naast het stikstofleverende vermogen
van degrond, rekeninggehouden teworden metdeopnamevan deaangeboden stikstof.
Daarbij speelt het vertikale stikstoftransport een belangrijke rol. De gangbare opvatting is,dat in grasboomgaarden, vooral opzwaregronden, de stikstof alvroegin
dewintermoetwordengegeven.Doordediepeindringingtotonderdezodelaag,door
winterneerslag, kunnen de bomen er dan in het voorjaar van profiteren terwijl zein
mindere mate beschikbaar is voor het gras (zie 8.4). Dit geldt uiteraard niet voor
zwart gehouden grond waar concurrentie door een onderbegroeiing vrijwel ontbreekt. Bij toepassing van chemische onkruidbestrijding zonder grondbewerking bevindteendeelvandeboomwortelszichvlakonderdeoppervlakte(Hoekstra enWallenburg, 1967).Voor de opname is dan slechts weinig inspoeling vereist. Bovendien
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zullenbijzwarthoudenvaakondiepbeworteldelichtegrondsoorteninhetgedingzijn.
Hetrisicovan tediepeinspoelingbij vroegebemestingisdaar groot.
De kans op een droog voorjaar vormt niettemin een belangrijk argument om ook
inzwartgehouden boomgaarden vroeggenoeg,infebruari ofmaart,tebemestenopdat enige indringing kan plaats vinden. Bij droogte wordt stikstof in de bovenlaag
mindergoedopgenomen.Devochtonttrekkingverplaatstzichdannaardieperelagen.
Zijn dezevoldoende stikstofrijk, dan zal de opname minder sterkfluctuerendan bij
lateweinigingedrongen bemesting.Zowordt van eenoverbemesting inaprilof later,
welkemoetdienen om devruchtgroeitestimuleren, vaakweinigeffect ondervonden.
Het vertikale transport van oplosbare stikstof, beinvloed door poriengrootte en
-verdeling, vochtgehalte en neerslagoverschot, werd o.a. door Kolenbrander (1967)
bestudeerd. Bijeenoverschotvan 100mmbedroegdeverplaatsingvande stikstofgolf
bij grofzandige gronden 90cm, bij fijnzandige gronden 45,bij zavel en leem 30 ,bij
klei(40-60%afslibbare delen)20enbijveen 12cm.
In een eigen bemestingsproef in een zwart gehouden boomgaard te Rolde kon in
1961-1962de indringing van nitraatstikstof worden waargenomen aan concentratieveranderingen in delaag20-60cm.Deietsleemhoudende zwakzurezandgrond was
tot 60 a 70 cm diepte beworteld. De bemesting werd op vier data in de vorm van
zwavelzureammoniak gegeven(Fig.40).Denovemberbemestingspoelde alv66rhet
beginvan hetgroeizeizoen uit. Uitammoniakbepalingen bleek,dat deomzettingvan
ammoniak tot nitraat in de winter twee tot drie maanden duurde. Dank zij de vertragende invloed hiervan spoelde dejanuaribemesting pas in de loop van de zomer
uit. Nitraatbemesting zou sneller en waarschijnlijk te vroeg voor voldoende opname
zijn uitgespoeld.
Ineenandereproef opzandgrond, teGasselte,werd opvierdatamet kalkammonsalpeter bemest. December-januari bleek te vroeg, april te laat gekozen. Het proefgewas(deappelStarkEarliestopM.2)gafdaarbij,gemiddeld overvierjaar,enigeop-
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Fig.40.Nitraat inzwart gehouden grond van boomgaard op humeus zand, op verschillende tijdstippen
bemest met 240 kg N/ha als zwavelzure ammoniak
(Rolde).
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Fig.40.Nitrateinclean-cultivated soilofan orchard
on loamy sand high in organic matter, in different
periods dressed with 240 kg N/ha as ammonium
sulphate (Rolde, 1961-1962).

brengstdepressie vergeleken met bemesting in februari-maart.
Stikstofverliezen viadrainszijnopzwartgehoudengrondenveelgroterdanbijgrasbegroeiing. Een diepe liggingen goed functionneren van de drains bevorderen deze.
Butijn en Verhage (1958)analyseerden afgevoerd watervan een 1meter diepgedraineerde boomgaard op zwart gehouden lichte zavelgrond bij bemesting in januari.
De berekende uitspoeling in de winter bedroeg 10tot 65kg N bij giften van 90 tot
400kgN.Sluijsmans enKolenbrander (1970)stellenditverliesopbouwland,bemest
naar 100kg N bij klei (40% afslibbare delen) op 5,bij zand op 80kg N per ha. In
zwart gehouden boomgaarden, doorgaans op lichte ondiep bewortelbare grond, zal
duszekermetstikstofverliezen rekeningmoetenworden gehouden.
Bij ondiepe,droogtegevoelige gronden komt devraag naar voren, in hoeverre uitspoeling door beregening een rolzal spelen. Bij beregening tegen nachtvorst lijkt de
kansdaarop groot,vooralineenminofmeeraaneengesloten periodevannachtvorsten. Geeft men per uur 3mmwater (per nacht kan dit dan oplopen tot 10a 15mm)
enkomenenkelevanzulkenachtenvoor,danzaldeindringingvanoplosbare stikstof
enkele decimeters bedragen, mede omdat gedurende zo'n periode de verdamping
lagerisdan deneerslag.Dezeafvoer moetopgeteldworden bij die veroorzaakt door
natuurlijke neerslag. Over dit beregeningseffect zijn echter geen cijfers bekend.
Overdeinvloed van beregeningtegendroogtezijn welenkelegegevensbekend.De
zwart gehouden veldjes van een bodembehandelingsproef met appels op een tot 50
cm diepte bewortelde veldpodzolgrond te Alphen, waarvan de helft werd beregend,
werden eenaantal malengedurendedriejaren bemonsterd (DelverenBomhof,1966).
Delichteberegeningvan 40mmin denietzeerdrogezomersvan 1957en 1958 heeft
op deze sterk doorlatende zandgrond een indringing van naar schatting 20a 30cm
gegeven (Fig.41).Ditzalvoor destikstofopname door hetgewas,geziendebewortelingsdiepte en de wat grotere vochtigheid in diepere lagen, gunstig zijn geweest. In
deloopvan het seizoenvond eenverdereindringingplaatsdoor natuurlijke neerslag.
In dezeerdrogezomervan 1959washet beregeningseffect veel duidelijker:zonder
beregening bleef stikstof sterk in de drogebovengrond geaccumuleerd; 140mm tot
21juligafweliswaareensterkeuitspoelinguitdewortelzone(207resp.64kgNper ha
indelaag0-60cmbij onberegend enberegend),maareenminder sterke verplaatsing
van de stikstofgolf dan zou worden verwacht op grond van de grotere hoeveelheid
beregeningswater vergeleken met detoestand op 10juni enmet diein devoorgaande
jaren.
Onder omstandigheden van sterke beregening bij gelijktijdig grote verdamping zal
het indringingspatroon vermoedelijk afwijken van dat gevonden onder invloed van
winterneerslag. De ligging van de top van de stikstofgolf wordt dan waarschijnlijk
niet in de eerste plaats bepaald door de hoeveelheid beregeningswater, maar door
accumulatie van uitgespoelde stikstof vanuit diepere lagen alsgevolgvan sterke verdamping.
De sterke uitspoeling in 1959isoverigens niet nadelig geweest voor de opname.
Beideproefrassen, Golden DeliciousenCox'sOrangePippin,gaven opdeberegende
veldjes debestebladkleurenscheutgroei tezien.Het eerstgenoemde rashad hierook
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Fig. 41.Verplaatsing van nitraat in een ondiep humeuszandprofiel (4%organische stof) onderinvloed van beregening. Bemesting in voorjaar 1957, 1958 en 1959 resp. 156, 146 en 146 kg N/ha.
Perioden en data van bemonsteringen beregening aangegeven;
niet beregend (Alphen, N.Br.).
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Fig.41.Displacementofnitrateinshallowhumoussand(4%organicmatter)influencedbysprinkling.
Spring dressings in 1957, 1958 and 1959 were 156, 146 and 146 kg N/ha, respectively. Periods and
dataof sampling andsprinklingindicated;
notsprinkled(Alphen,N.Br.).

het hoogste stikstofgehalte in hetblad (2,23% N op beregende,2,18%N op onberegendeveldjes).Deveelbeterevochtvoorzieningendegestimuleerdemineralisatiehebben dusruimschootsopgewogentegenhetnadeelvandeuitspoeling.
Deze gegevens werden verkregen onder vrij extreme beregenings- en uitspoelomstandigheden.Ermagwordenverwacht,datberegeninginhetalgemeen geennadelen
voor destikstofopname alsgevolgvan uitspoelingzalopleveren.
Vandefactoren diedeopnamevanstikstofbeinvloedenmoetennogenkeleworden
genoemdwaarvan debetekenisslechtskwalitatief kanworden aangegeven.
Debewortelingsdiepte (afliankelijk vanprofieleigenschappen, ontwatering ofdiepe
grondbewerking) heeft, meerdaneengoedebodemstructuur,eengunstigeinvloed op
deopname(Wiersum, 1962;Cornforth, 1968).Hierbijzijn deuitspoelverliezen kleiner
en levert een grotere hoeveelheid humus meer stikstof door mineralisatie. Op enige
diepte, in vochtige lagen, isde opname regelmatiger;zeblijft nog van betekenis zolang de wortelgroei niet door zuurstofgebrek wordt geremd (Wiersum et al., 1966).
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Het rendement in de opname van ingedrongen opgeloste stikstof vermindert niet
spoedig bij een ijle beworteling omdat het transport naar de wortel door diffusie en
mass-flowhiernietdooreentehogevochtspanningenafnamevandecapillairegeleidbaarheidwordtgehinderd.
Debetekenisvaneengoedestructuur enaeratieligtineenversterkte mineralisatie.
Structuurverval door berijden iseen nadelig aspect van zwart houden van de grond.
Hetmulchen,dat in het verleden somswerd toegepast (b.v.met stro),verbetert de
stikstofopname (Butijn en Schuurman, 1957).Door beperking van de verdampingsverliezen, tot 25%van die bij onbedekte grond, blijft de bovengrond veel vochtiger
(Butijn, 1961). Dit heeft sterkere doorworteling, mineralisatie en toestroming van
stikstof tot gevolg.Debindingvanstikstof bijdeafbraak vanhetstroweegthier niet
tegenop:dezeisgeringomdat hetstronietdoor degrond wordt gemengd.
Een verandering in de bodembehandeling die heeft bijgedragen tot vergroting van
het stikstofaanbod isdeovergangvan demechanische naar dechemische onkruidbestrijdinggeweest.Naasteenvergrotingvanhetdoorworteldestikstofleverende bodemvolume heeft dit ook tot snellere opname van meststoffen en een groter profijt van
zomerneerslaggeleid(9.1).
7.3 Stikstofbehoefte
In het verleden zijn slechtsweinigbemestingsproeven genomen waarin de stikstofbehoefte vanboomgaardeninzwartgehoudengrondwerdnagegaan.Devraag,welke
normen men onder deze omstandigheden moet aanhouden, kan dus alleen bij benaderingworden beantwoord. Hetstikstofleverende vermogenvan degrond, debewortelingsdiepte en de eisen van het gewas (produktieniveau) lijken hierbij belangrijke
uitgangspunten.
Het gehalte aan oplosbare stikstof(voornamelijk nitraatstikstof) is,gezien de fiuctuaties van dit gehalte en de variatie in bewortelingsdiepte, als criterium nauwelijks
aanvaardbaar. Van der Boon en Butijn (1961)leiden uit een proefplekkenonderzoek
metJonathan opM. 16eengehalteafvan25dpmnitraat-N indedrogegrondinjuni
indelaag0-20cmalsgewenstniveau.Ditkomtovereenmet70kgnitraat-Nperhain
dezelaag.Voordegehelewortelzonekanditzekerhetdubbelezijn geweest.
Uit eigen onderzoek in mechanisch zwart gehouden boomgaarden met de appel
GoldenDeliciousopM.9inZeelandwerdengegevensverkregenovernitraatgehalten
indegehelewortelzonevan0-60a80cm.Overdejaren 1962-1964werden,gemiddeld
overzeven bedrijven op zavelbij een gemiddeld bemestingsniveau van 177kg N per
ha, bij acht elkaar opvolgende bemonsteringen gedurende het groeiseizoen hoeveelheden aangetroffen varierend van 130 tot 240 (gemiddeld 170) kg N0 3 -N per ha.
Binnendevariatievan80tot200kgNtussendeprofielenvandezebedrijvenwerdgeen
relatie gevonden met het stikstofgehalte in de bladeren. Daaruit werd de conclusie
getrokken, dat debemestingop dezebedrijven ongeveer gehalveerd had mogenworden.
Bijhetzelfde onderzoekwerdinhetprofielvaneenbedrijf opzware,niet uitgerijpte
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zeeklei in eenjonge polder een veelhoger gehalte aangetroffen. Dit kwamin delaag
0-80cmbij eenbemestingvangemiddeld 125kgNperha overeen met hoeveelheden
tussen 160en400(gemiddeld260)kgN0 3 -N perha. Hier had waarschijnlijk bemesting achterwege gelaten kunnen worden.
Tervergelijkingwerd ookdegrond vaneenboomgaard opzeekleiinvolveldsgras
bemonsterd. Bijeen gemiddelde bemesting van 220kgN per ha werden in het voorjaar hoeveelheden van40-100,in dezomervan 15 tot 50kgN0 3 -N inde wortelzone
aangetroffen. Hetgewasvertoonde duidelijk stikstofgebrek.
Uitdesummiereweergavevanditonderzoekblijkt, dat erophetgebiedvandebemesting in diejaren nog welwat vielte corrigeren.
Een ruweindruk van de stikstofbehoefte kan ook worden verkregen door het opstellen van een stikstofbalans. De aan te leggen maatstafen zijn echter onzeker. In
het volgende voorbeeld is uitgegaan van een matige stikstoflevering uit de humusvoorraad en de toegevoegde organische stof (Tabel 21).De grond, tot 60cm diepte
beworteld, bestond uit zavel. Het humusgehalte bedroeg voor de lagen 0-20, 20-40
en40-60 cmrespectievelijk 2,5-1,7 en 0,5%.Voorzichtigheidshalve is uitgegaan van
een lage schatting van de afbraakcoefficient van de bodemhumus (1,5%, vergelijk
7.1).
In dit geval blijft aan de positieve zijde een ruim overschot bestaan wat op den
duur leidt tot veel hogere waarden aan de afvoerkant, vooral van stikstofverliezen.
Zelfsbijgedeeltelijke beschikbaarheid vandeaangebodenstikstof,b.v.doordroogte,
zou op deverondersteldebemestingnogwat bezuinigd kunnen worden.

Tabel 21. Stikstofbalans vooreenhoogproducerende boomgaard op zwart gehouden grond.
Toevoer/Addition
Mineralisatie/Mineralization
1,5% van bodemhumus/1.5% of soil organic matter; C/N = 12
bladval 1700 kg d.s./leaf drop 1700 kg d.m.;
1,7% N, C/N = 35;werkingsfactor /availability factor 10%
snoeihout (afgevoerd)/prunings (removed)
onkruid 800 kg d.s./weeds 800kg d.m.;
2,5% N, C/N = 24; werkingsfactor/availability factor 35%
Stikstofbinding uit de lucht/Nitrogen fixation from the air
Stikstof in regenwater/Nitrogen in rainwater
Bemesting in maart/Dressing in March

kg N per ha
99
3
—
7
7
6
100
Totaal/Total 222

Afvoer/Removal
Opname door het gewas (een deel blijft in omloop)
Uptake bij the crop (a part remains in circulation)
Verlies door uitspoeling, vervluchtiging/Loss by leaching, volatilization
Vastlegging door micro-organismen/Microbial fixation

80
35
30
Totaal/Total 145

Table 21. Nitrogen balancefor a high yieldingorchard on clean-cultivated soil.
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Fig.42.Opbrengsten inprocentenvandehoogste opbrengst bij 10 veeljarige bemestingsproeven met appel in zwart gehouden grond
(Cox's Orange Pippin, Golden Delicious en
Jonathan merendeels op M.9, voorts op M.2,

opbrengst (yield)

100-L v *•-*. *•

T"

200
300
kg N per ha

Fig. 42. Yields as percentages of highest yield
in 10 long-term fertilizer trials with apple in
clean-cultivated soil (Cox's Orange Pippin,
Golden Delicious and Jonathan, mainly on
M.9, besides on M.2,4and 7.

In de praktijk zal het stikstofleverende vermogen van de grond, door hogere humusgehalten en diepere profielen, vaak groter zijn dan hier werdverondersteld. Een
gift van 100kg N per ha lijkt daarom in de meestegevallen ruimschoots voldoende.
Natuurlijk leert de balans niets over het tempo waarin gemineraliseerde stikstof
vrij komt. In een koud, nat voorjaar kan deze stikstofbron sterk achterblijven. Dit
pleittotvoorzichtigheid bijhetaltesterkverlagenvandebasisbemesting.
Een verdere aanwijzing over de stikstofbehoefte kantenslottewordenverkregen uit
de resultaten van bemestingsproeven. In Fig.42zijn de opbrengstreacties in procenten van dehoogste opbrengst weergegevenvoor debelangrijkste recentebemestingsproeven met appels opzwart gehouden grond in Nederland (2-10)envoor eenlangjarige proef in Engeland (1;Greenham, 1965). De proeven lagen op verschillende
grondsoorten.
Wordt proef 6wegens beinvloeding door sterke bodemvruchtbaarheidsverschillen
buiten beschouwing gelaten,dan blijkt dat alleen bij giften vanveelminder dan 100
kgNperhaduidelijkeopbrengstreducties optraden.Dezeblevenmeestalbinnen10%.
Dehoogsteopbrengst werd,gemiddeld over alleproeven,bereikt bij 96kgN per ha.
Bovenditniveaukan door degrotevariabiliteit endebeperkte opzetvan deproeven
geen verdere opbrengststijging door hogere giften worden aangetoond. Een basisgift
van 100kgN per ha lijkt daarom alsalgemene richtlijn voor boomgaarden in zwart
gehouden grond aanvaardbaar. In veel gevallen zal dit nog iets minder kunnen zijn.
7.4 Conclusiesoverdestikstofhuishouding inzwartgehoudengrond
Door het in onbruik raken van bemesting met stalmest envan groenbemestingzal
in veel humushoudende boomgaardgronden een daling van het humusgehalte en
daardoor van het stikstofleverende vermogen plaats vinden. Bij een grasstrokencultuurisdetoevoervanorganischestofopdezwartgehouden,gemulchte boomstroken
echter zoveel groter, dat daarvan op den duur een veel hoger humusgehalte dan bij
volledigzwarthoudenvandegrondwordtverwacht.
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Factoren die bij het beschikbaar komen van bodem-en kunstmeststikstof een rol
spelen zijn: humushoudendheid, diepte en vochtgehalte van het bewortelde profiel,
mineralisatie,vertikaal stikstoftransport,tijdstip enhoogtevan debemestingenresiduen van vroegere bemesting.Hierdoor kunnen fluctuaties in de opname ontstaan
welke gevolgen voor het gewas hebben (o.a. vruchtzetting, groeistoten, vruchtontwikkeling).
Hoeweluiteenstikstofbalans blijkt,datdoordejaarlijkseafbraak vanbodemhumus
gewoonlijk welin detotale behoefte van het fruitgewas kan worden voorzien, wordt
een tijdige basisbemesting in februari-maart in de meeste gevallen noodzakelijk geacht. Dit staat o.m. in verband met onzekerheid over het rendement in de opname
van aangeboden stikstof enovertijdige mineralisatie.Daarbij zullen stikstofverliezen
op dekooptoemoetenworden genomen.Dezezijn groter naarmate zwaarder wordt
gemestenhetgewasminderdiepwortelt.
Uitspoeling door beregening tegen nachtvorst wordt groter envan meer betekenis
voor het gewas geacht dan die door beregening tegen droogte. In het laatste geval
weegt debetere stikstofopname door een hoger vochtgehalte op tegen eventueleverliezen.
Uit bemestingsproeven blijkt, dat gemiddeld van giften boven ca 100kgN per ha
geenopbrengstverbetering valtteverwachten.
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8 De stikstofhuishouding ondervolveldsgras

Gras komt als onderbegroeiing in bijna iedere boomgaard voor. Het onttrekt
stikstof envocht, wat voor deproduktiviteit van hetfruitgewas belangrijke gevolgen
kanhebben.Eenanalysevandedaaruitvoortvloeiendeconcurrentieisdusnoodzakelijk voor eenjuiste bemesting. Daarbij kan het beste worden uitgegaan van omstandigheden waarbij het gehele wortelstelsel (in horizontale zin) op gelijke wijze wordt
beinvloedenniet vantijdelijke (onkruid-) ofgedeeltelijke(stroken-) onderbegroeiing,
waarbij de concurrentie veel zwakker en de reactie van het gewas minder duidelijk
aantoonbaar is.
8.1 Concurrentie omstikstof
De concurrentie blijkt niet geheel wederkerig te zijn: de vruchtboom ondervindt
bijdeonttrekkingvanstikstofenvochtveelmeernadeelvanhetgrasdan omgekeerd.
Wei kunnen, bij grote bomen, beschaduwing en bladval nadelig zijn voor het gras.
Door onderdrukkingvandegrasgroeivindtdan overeenzekereoppervlakterondom
destam matiging van deconcurrentie door het grasplaats.Uit Fig.43blijkt, dat de
diameter van deze oppervlakte (waar de dichtheid van het grasbestand minder dan
50% van normaal bedroeg) duidelijk samenhangt met de dikte van de boom en dus

. . . . .
onderdrukking gras
suppression of grass
diameterinm
8
"i

Fig.43.Onderdrukkingvangrasrondomde
stam door schaduw en afgevallen blad
(weergegeven doordiametervanoppervlak
met weinig gras) en de door stamdikte
weergegeven boomgrootte, r = +0,85***.
Ondergroei: volvelds Engels raaigras en
kropaar. Onderstammenproefveld met appel Schone van Boskoop, struikvorm,
42jaar (Wilhelminadorp).
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Fig. 43. Suppression of grass around the
stembyshadowandfallenleaves(indicated
by diameter of area with less than 50%of
normal density) as related to tree size
(trunk diameter, r = +0,85***. Undergrowth: Perennial ryegrass(Loliumperenne) and Cocksfoot (Dactylis glomerata).
Apple Beautyof Boskoop on variousrootstocks,bushform,42yearsold(Wilhelminadorp).
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met deomvangvan dekroon.
De omstandigheid dat de concurrentie doorgaans eenzijdig op de vruchtboom is
gericht wijst op eigenschappen die het gras eenvoorsprong geven bij de onttrekking
van stikstof en vocht. De vroegere ontwikkeling in het voorjaar, het grote opnamevermogen, en de intensiever beworteling van de bovengrond lijken hiervan de belangrijkstetezijn.
Hetbeginvandegrasgroeivaltdoorgaanstussen eindfebruari enhalf maart,wanneerdetemperatuursom200°Cbereikt.Dezesomwordtberekend doordegemiddelde dagtemperaturen boven 0°C vanaf 1 januari bij elkaar op te tellen (Jagtenberg,
1966). Daarna stijgt de stikstofopname snel. Ze vindt grotendeels in het voorjaar
plaats. Fig. 44, die betrekking heeft op gras in een strokenteelt, demonstreert dit.
Het gemaaide gras werd hierbij op de boomstrook gebracht zodat de grasgroei niet
door mulch werd belnvloed, zoals bij volvelds gras. Defiguurdemonstreert bovendien het sterkverhoogde stikstofgehalte in het grasbij toenemende bemesting,waarbij de produkties aan droge stof respectievelijk 2759, 5487,7150 en 8266 kg per ha
grasoppervlakte bedroegen. Grovere grassoorten kunnen bij zware bemesting op
goed vochthoudende grond nog belangrijk meer produceren,tot 10000 a 12000kg,
volgensVan der Boon (1967)enAnonymus(1965).
Uit het verschil tussen bemest en onbemest in Fig. 44 kan verder voor de bovengrondse delenworden afgeleid, in welktempo detoegediende stikstof alsgevolgvan

kgNindroge stof (per ha)
indry matter (per ha)

300-

Fig. 44. Gesommeerde hoeveelheden stikstof in 7-8 keer gemaaid veldbeemdgras bij
verschillende bemesting in 2 keer (eind
februari, eind april), 1965-1968 (Wilhelminapolder).
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Fig. 44. Summed amounts of nitrogen in
smooth stalked meadow grass (Poa
pratensis), twice fertilized with different
dressings (end of February, end of April)
and 7-8 times mown, 1965-1968 (Wilhelminapolder).

kgN perha
uit bemesting
(from fertilization)
350

Fig.45.Verminderingvan de beschikbaarheid van drie stikstofgiften in de grond, als
gevolg van de onttrekking door gras, afgeleid uit Fig. 44;
opname door hoog
productieve appelboomgaard, schematisch.
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Fig. 45. Decrease of availability of three
nitrogen dressings in the soil because of
uptakebygrass,derived from Fig.44;
uptakebyhighly productive apple orchard,
schematic.

opname door het grasverdween (Fig.45).Ter vergelijking istevens aangegeven hoe
de opname door een hoog producerende goed bemeste fruitaanplant verloopt (naar
gegevensvanPoulsenenJensen,1964).Bijhetopnemenblijkthetgraseenvoorsprong
van minstenszeswekentehebben:alsdeopnamedoordevruchtboom goedopgang
begint te komen,indetweedehelft van mei,isvan een matigebemestingvan 120kg
N per ha al tweederde in gras omgezet. Daarna neemt het gras ongeveer even snel
stikstof op alsdevruchtboom. Pas bij hogere giften zal ook in deloopvan dezomer
nog stikstof uit de bemesting zijn overgebleven.
De verhouding tussen de opname door gras en vruchtboom, bij een ook voor de
bomen voldoende hoog bemestingsniveau (gemiddeld bij 240 en 360 kg N per ha),
bedroeg in maart 20,in april ongeveer 14,in mei9,injuni 2,injuli 1,4, in augustus
1,2,inSeptember 1,5eninoktoberomstreeks 1,5.
Uit Fig. 45 kan ook worden voorspeld dat, in een tempo afhankelijk van de bemestingendevochttoestand, dehoeveelheid oplosbare stikstof indegrondondereen
grasmat snel zal verminderen tot een laag niveau. Grondonderzoek bevestigde dit.
In1968werdvoordegrasmathetbeloopvanhetnitraatgehaltevastgestelddoorperiodiekegrondbemonstering (Fig.46).Bij giften tot 240kgN per ha werden al aan het
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kg N03-N per ha in 0-60 cm

Fig. 46. Nitraat-stikstof onder de strook
veldbeemdgras van Fig. 44, bemest op
29februarien 1mei 1968(verg.Fig.45).
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Fig. 46. Nitrate nitrogen in the soil under
the grass strip of Fig. 44, fertilized on
29 February and 1 May 1968 (compare
Fig. 45).

Fig. 47. Nitraatstikstof in een proefveld met
appelsinvolveldsgras,bemonsterd tussen 1 en
15 juli, na verschillende stikstofbemesting in
het voorjaar, besproeid en onbesproeid (gemiddelden over 9jaar).
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Fig. 47. Nitrate nitrogen under grass swardin
trial with apple trees, sampled between 1and
15 July, after various spring dressings with
nitrogen,sprinkledandnotsprinkled(averages
over 9years).

beginvan dezomergehalten bereikt diebijvolveldsebegroeiing geengarantie boden
voor voldoendeverdere opname door de bomen.Deverdere afname injuli-augustus
kan in dit geval nog versneld zijn geweest door veelneerslag in deze maanden (294
mm), waardoor extra opname en misschien uitspoeling plaats vond.
Eentweedevoorbeeld werdgevondeninbemonsteringvangrasveldjes ineenproefveld met volwassen appelbomen op zavel (Wilhelminadorp), waarbij sterk uiteenlopende bemestingen werden toegepast, al of niet metberegening (Fig.47).Elkjaar,
in de eerste helft vanjuli, werd het nitraatgehalte bepaald tot 80cm diepte. Op dit
moment had het grootste deel van de onttrekking door het gras al plaats gevonden
zodat een indruk werd verkregen van de beschikbaarheid van stikstof in de tweede
helft van het groeiseizoen.
Hetverband tussenteruggevonden engegevenstikstof bleeknietrechtlijnig te zijn:
tot 150kgN lopendecurvenvrijvlak,watbetekent dat allegegeven stikstof voorde
bemonstering al werd verbruikt. De kromming boven dit niveau wijst erop, dat met
stijging van de gift een steeds groter deelvan de bemesting werd teruggevonden als
gevolg van de beperkte opnamecapaciteit, voornamelijk van het gras. Een onttrekkingdoor devruchtboom van 30a40kgNzalmedeeenrolhebbengespeeld.Verder
werdenopdeberegendegedeelten(waartotjulijaarlijks 25tot 150mmwerdgegeven)
steeds lagere gehalten gevonden, voornamelijk als gevolg van meer stikstofonttrekking door betere grasgroei.
Naastdesnellereonttrekkingendegrotereopnamecapaciteit vanhetgrasmoethet
verschil in worteldichtheid en -verdeling nog als factor bij de concurrence onder
ogen worden gezien. Hieruit kunnen de invloed van de ouderdom van de grasmat,
hetbewortelingspatroon enhettijdstipvanbemestingworden verklaard.
De dichtheidvanfijnewortels (diameter < 1 mm)vanvruchtbomen gaat gewoonlijk niet uit boven gemiddeld 5-6per dm2 profielwand (Butijn, 1961;Van der Kloes,
1965).Graswortels wordenvooralinde0-20cmlaaginveelgroteredichtheden aangetroffen (uit eigen telling 30-50,in de zodelaag tot 70per dm2). De vraag isnu, of
eengroot verschilinworteldichtheid eenverschil in stikstofonttrekking metzichmee
brengt.
Deworteldichtheid alszodanigwordtvoordeonttrekkingvanmobieleionen,zoals
nitraat, van weinig betekenis geacht, veel minder dan voor geadsorbeerde ionen
(Wiersum, 1962).Tepe en Leidenfrost (1958)stelden in met water verzadigde grond
een depletiez6ne rond de actieve wortel vast van 2,5 mm voor fosfaat, 7,5 mm voor
kali en 20mm voor nitraat in de bodemoplossing. Onder deze omstandigheden kan
deplant bij een geschatte dichtheid van 8homogeen verdeelde wortels per dm2 profielwandal in staat zijn vrijwel alle opgeloste stikstof aan de grond te onttrekken.
Een dergelijke redenering gaat echter niet op voor de nitraatopname in onverzadigdegrond: bijeenstijgingvandevochtspanningvanpF= 1 tot pF= 2neemtde
capillaire geleidbaarheid afmeteenfactor 102a 104(Butijn, 1961),bij eenverhoging
tot pF= 3heeft eenverdere,minstenstienvoudige dalingplaats (Shaw, 1952).Daarmee neemt het stikstoftransport naar de wortel, door de diffusie en de 'massflow',
sterk af. Door de vochtonttrekking worden nabij de wortel vochtspanningen opge105

bouwd van pF= 3tot 3,3.Dezo ontstane spanningsgradient bevordert enerzijds de
toestroming vanvocht,maar belemmert dezeanderzijds alsdepF hogewaarden bereikt, waardoor een droogtefront rond de wortel ontstaat. Bij een even grote vochtonttrekking wordt deze toestand eerder bereikt bij een ijl (vruchtboom) dan bij een
dichtwortelstelsel(gras).Deopnamedoor eenvruchtboom vermindertdusalbijeen
vochttoestand waarbij gras nog enigetijd door kan gaan met de onttrekking.
Bijgemengdebewortelingbetekent desterkereuitdrogingdoorhetgraseenbelemmeringvan de wortelgroei en van de opname van de boom. Deze laatste verplaatst
zich dan naar diepere bodemlagen waar lagere vochtspanningen heersen, maar waar
ook het stikstofaanbod gewoonlijk laag is. Voegt men aan dit beeld nog het waarschijnlijk veelgrotere vochtverbruik per kggevormde droge stof bij grastoe, dan is
het duidelijk dat de stikstofconcurrentie voor een deel berust op de ongelijke strijd
omhetbodemvocht.Hetligtvoordehand,datdematewaarindeconcurrentiewordt
ondervonden mede afhankelijk is van de verhouding der wortelconcentraties en het
stikstofaanbod opverschillende diepten in het proiiel.Hieropwordt in 8.3nader ingegaan.
8.2 Reactievanhetgewasopconcurrentie
Bij het overschakelen van zwart gehouden grond naar volvelds gras (gewoonlijk
v66r de vruchtbomen geheel volgroeid zijn) vertoont de opbrengst een opvallende
depressie die dieper is naarmate minder stikstof wordt gegeven. Na enkele jaren
treedtechtereenherstelop,zodatvaneenschokeffect kanwordengesproken(Pouwer,
1962;Greenham, 1969;Bould, 1970). Fig. 48geeft hiervan een voorstelling, berustend op eigen waarnemingen en literatuurgegevens. De terugval in het eerste, maar
vooralin hettweedejaar (medeafhankelijk van debemesting) hersteltzicheerstsnel,
later langzamer, terwijl de produktie op de zwart gehouden grond langzaam daalt
alsgevolgvan structuurverval vandebodem.Zokunnen opdenduur bomeningras,
opbrengst/yield in V.
10<h «r
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Fig. 48. Opbrengsten aan appels na volveldse inzaai van gras in de zomer (
,
+ 250 kg N/ha;
+ 60 kg N) in
procenten van begin-opbrengst op blijvend
zwart gehouden grond (
, + 100 kg
N). lets geschematiseerd.

• ***

6040-
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Fig. 48. Apple yields after sowing grass in
summer (
, + 250 kg N/ha;
,
+ 60kg N) aspercentages ofinitialyield on
permanently clean-cultivated soil (
4. 100 kg N). Somewhat schematized.

mits goed bemest en bij weinig vochtconcurrentie, iets meer produceren dan die in
zwart gehouden grond (Van der Boon et al., 1970).
Het schokeffect kan alsvolgt worden verklaard.Aan het begin van het eerstejaar
bevindthetgewaszichnogineengoedevoedingstoestand;bloeienvruchtzetting zijn
normaal. In de loop van datjaar wordt deconcurrentie door dezich ontwikkelende
grasmat merkbaar aan een daling van het stikstofgehalte van de bladeren. Ook de
groeivandevruchtenwordtalbeinvloedwaardooreenkleineoogstdepressie ontstaat,
vooral bij telagebemesting.Descheutgroei blijft duidelijk achter. Doordat deboom
in deze zomer zwaar stikstofgebrek lijdt en zich bij de nog normale dracht in feite
overdraagt,komtdebloemaanlegindeklemenontstaan,doordalingvandestikstofreserves, zwakke bloemknoppen. Dit heeft geringe bloei en slechte vruchtzetting in
het tweedejaar tot gevolg.Hierdoor heeft deboom echtergelegenheid zichgedeeltelijk te herstellen, waarschijnlijk mede door aanpassing van het wortelstelsel, waardoordestikstofopname ietsverbetert.Deweerveelhogereopbrengstinhetderdejaar
is dus voornamelijk een beurtjaarverschijnsel. Daarna ontstaat een situatie waarbij
stikstof- en vochtconcurrentie een ongunstig, verbetering van fysische bodemeigenschappeneengunstigeffect vanhetgrastotgevolghebben.Pasindezelaterejarenkan
door bemestingsonderzoek worden uitgemaakt, hoegroot destikstofbehoefte bijvolveldsgrasis.
Deze schematische voorstelling van het schokeffect kan worden gedemonstreerd
aan de opbrengst van appels van het in Fig. 47 al ter sprake gekomen proefveld te
Wilhelminadorp(Tabel22).Opdezeslechtstot50cmbewortelbarezavel(plaatgrond)
Tabel 22. Bemestingsschema en oogstgegevens van de bodembehandelingsproef te Wilhelminadorp
met Golden Delicious op M.9.
Bemesting/Dressing
kg N/ha
•60 ' 6 1 - '63- '67•62 '66 '70

Oogst per boom en gemiddeld vruchtgewicht
Yield per tree and average fruit weight
1960
1961
1962
1968
kg g
kg g
kg g
kg g

gem./av.
'68-'70
kg

Gras bemest/Grass,with dressing:
N-niveau N t
62,5 250 250 62,5
N level N 2 125 375 350 125
N 3 250 625 450 250

10,9 202 6,0 242 14,9 147 31,5 149
11.3 203 12,7 227 18,8 150 33,7 146
11.4 211 17,3 207 19,6 152 38,6 146

47,7
48,9
53,1

Grasstroken+zwartgehoudengrondjGrass strips+clean-cultivatedsoil:
145

145 145

85

11,5 219 24,6 183 15,7 151 33,0 137 48,9

Kleinstebetrouwbare verschillen/Least significant differences {P= 0,05):
Ni/N 2 /Nj
Ni, 2 f 3 /z+g

2,2
1,7

4,6
3,6

4,9
3,8

6,1
4,8

6,4
5,0

Z + g = grastroken +zwart gehouden stroken/grass strips+clean cultivation.
Table 22.Dressing scheme and yield data of soil management trial at Wilhelminadorp with Golden
Delicious on M.9.
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werdindezomervan 1959, hetvierdegroeijaar vandebomen,eenmengselvandeels
sterk concurrerende grassen gezaaid. Van 1960af kon de produktie van twee rassen
worden bestudeerd bij drie stikstofniveaus en drie systemen (zwart gehouden grond,
grasstroken, gras). Beide rassen reageerden op overeenkomstige wijze, zodat alleen
deopbrengstenvanGolden DeliciousinTabel22zijnweergegeven.
Na de voorgaande beschrijving van het schokeffect kan met een korte toelichting
worden volstaan. Hoewel de bemesting op het gedeelte met volvelds gras al in 1961
sterkwerdverhoogd,stonddeopbrengstvandatjaarnoggeheelonderinvloedvande
voedingsomstandighedeninhetvoorgaandejaar.Omdatdedrachteengrotereinvloed
opdevruchtgrootte heeft dan stikstof, isin 1961een onverwacht verband tussenbemesting en vruchtgewicht ontstaan. Nadat op gras enkelejaren zwaar werd bemest
werd in 1967 wederom overgegaan tot zo lage bemestingen, dat stikstoftekort kon
worden verwacht. In 1968 ontstond echter weliswaar weer een duidelijke reactie,
maarvan een schokeffect kon niet meerworden gesproken.
Ook op dit proefveld werd op de goed bemeste grasveldjes op den duur een opbrengstniveau bereikt gelijk aan of beter dan het gemiddeldevan dezwart gehouden
en grasstrookveldjes, ondanks de voor de bomen ongunstige omstandigheden (concurrerende grasmat, ondiepe beworteling).
De sterktevan het stikstofeffect hangt af van demate waarin deopnamevan stikstoftijdens hetontstaan vandegrasmat wordt verhinderd. Onder praktijkomstandigheden spelen samenstelling van het gras, bodemeigenschappen, leeftijd van vruchtboomen onderstam hierbij een rol. In veelgevallen ontstaat eengrasmat geleidelijk
uit een onkruidvegetatie. Bij diepe beworteling en goede bemesting isde reactie dan
gering. Anderzijds kan onder extreme omstandigheden het in gras leggen zelfs tot
afsterven van de boom leiden. Dit is waargenomen in een overeenkomstige proef,
waarbij een veelEngels raaigras bevattend mengsel werd gezaaid in een volwassen
boomgaard van het droogtegevoelige ras Cox's Orange Pippin op M.4opeen40cm
diep bewortelde veldpodsol (heideontginning, humushoudend zand) te Alphen (Delver en Bomhof, 1966). Vanaf het jaar waarin gras werd gezaaid werd 62,5-125 en
250 kg N per ha gegeven.Tweejaar later stierf bij de twee laagste giften een aantal
bomen tijdens het uitlopen af of bleef sterk achter. Dergelijke reacties worden in de
praktijk, waar veel gematigder concurrentieomstandigheden heersen, nooit waargenomen.
Tegenover de terugslag bij het ontstaanvan een grasmat staat een evenopvallend
herstelalsconcurrerend graswordtgescheurd:medealsgevolgvandeextra stikstofleveringdoordeverterendezodeontstaat daneenversterktescheutgroei.Hoewelook
dit effect tijdehjk is heeft het vele fruittelers weerhouden, gras als onderbegroeiing
tekiezen.Eennaderebespreking hiervan isdusnoodzakelijk (Tabel23).In eenproef
overdebiocoenosevanboomgaarden (Post, 1962)ledenappelbomen,dievan 1957tot
1962inonbemest grashadden gestaan,hevigaan stikstofgebrek (behandelingen 3-7);
dieopgoed bemeste mechanisch zwart gehouden grond ontwikkelden zichveelbeter
(1-2).In 1963 en 1964werdenverschillende bemestingen uitgevoerd. Eendeelvanhet
graswerdop24april 1963 gescheurd (3-4,vergelijk Fig.39).
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Tabel 23.Reactie van Lombartscalville appels op M.l (aanplant 1953) op het scheuren van degrasmat en op het herstel van het stikstofaanbod na een lange periode van stikstofgebrek (zavel,Wilhelminadorp).
Behandeling (Treatment)
1957-1962

Bemesting(Dressing)in kgN per ha
1963
1964

Opbreng!it(Yield)
in kgper boom
(inkgper tree)
1963
1964

1. zwart/clean cult., + N
2. zwart/clean cult., + N
3. gras/grass, —N
4. gras/grass, —N
5. gras/grass, —N
6. gras/grass, —N
7. gras/grass, —N

+ 150
+ 150
gescheurd/ploughed, + 0
ditto,+150
0
+ 150
+300

?
18,0
3,9
14,4
0,8
7,2
6,2

0
+150
onbegroeid/clean cult.
ditto,+150
0
+150
+300

61,6
67,7
33,1
66,1
17,3
41,4
74,0

Table 23.ResponseofLombartscalvilleapplesonM.l (planted in 1953)to ploughing-underofa grass
sward and to renewed nitrogen dressing after a long period of nitrogen deficiency (silt-loam, Wilhelminadorp).

Detabellaatzien,datdeopbrengstinheteerstejaarzeerlaagwas(beurtjaar) endat
het herstel van het vocht- en stikstofaanbod, hoewel duidelijk merkbaar, nog niet
leiddetot evengroteopbrengsten alsbijjarenlangzwartgehoudengrond.Evenalshet
schokeffect na het ontstaan van een grasmat blijkt dereactie op herstelde bemesting
enscheurenvan hetgraspasin hettweedejaar (1964)maximaaltezijn. Daarbij werden minstenseven hoge opbrengsten bereikt als bij de (grotere) bomen in zwart gehoudengrond.
Een indruk van de groei van deze bomen geeft de analyse van de produktie aan
drogestofvanrepresentieve bomenvandebehandelingen 2,5 en7inTabel23.Deze
werden daartoe eind 1964uitgegraven enindelengesplitst(Tabel24).
Diein onbemest gras(5)waren nooit gesnoeid en bezaten daaromveeldunne takken.Doordesterkesnoeivandeboominbemestgras(7)mettot 1963 dezelfde voorgeschiedenis was veel van dit hout verwijderd, waardoor de scheutgroei in 1963en
1964sterk wasgeprikkeld zodat dezeboom niet goedmet boom (5)kon worden vergeleken. Dit kon wel gebeuren met het eveneens gesnoeide exemplaar in zwart gehouden grond (2),waarbij descheutgroei veelsterker was.Dezeversterkte,door opvallend lange scheuten gekenmerkte groei door herstel van het stikstofaanbod bij
bomen met stikstofgebrek is al bij 4.2 en 4.4 besproken. Ook de stikstofgehalten
lagen bij boom (7)in alle bovengrondse delen op hetzelfde of op een iets hoger niveau dan bij boom (2). De wortels, vooral de dikke, hadden echter veel hogere gehalten,wat wijst opversterkte stikstofopname.
Tot nu toe werden alleen dezo opvallende effecten van korte duur besproken. Ze
hebben veelindruk gemaakt op depraktijk enzehebben niet alleen demening over
de toelaatbaarheid van gras sterk belnvloed maar ook een overdreven invloed uitgeoefend op het gewenst geachte bemestingsniveau (Hoofdstuk 2). In werkelijkheid
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Tabel 24. Produktie aan droge stof van bomen van de behandelingen 2, 5 en 7 uit
Tabel 23, aan het eind van 1964.
(2) gesnoeid sedert 1953; (5) niet gesnoeid sedert 1953; (7) gesnoeid voorjaar 1963
en 1964.
Deelvan deboom/Part of tree

1. gehele wortelstelsel/whole root system
2. stam/stem
3. takken/branches > 3cm 0
4. takken/branches < 3cm 0
5. scheuten/shoots, 1963
6. scheuten/shoots, 1964
7. ( 6 + 5 ) : (2+3+4) in %

kgper boom/tree
(2)
(5)
(7)
onbegroeid gras, —N gras/grass
clean cult, grass, —N 300kgN/ha
18,5
7,3
20,6
9,1
2,1
2,5
12,3

15,5
4,8
8,9
21,3
0,8
0,4
3,2

13,7
4,0
13,1
7,8
2,3
2,7
20,3

Table 24.Dry matter production oftreesintreatments 2,5and 7from Table23at the
end of 1964.
(2) pruned since 1953;(5) not pruned since 1953; (7) pruned spring 1963 and 1964.

zijn deschokeffecten medehet gevolgvan detrage aanpassingvan dewortels aan de
snelle verandering van het bodemmilieu.Wat die aanpassing precies is,valt niet met
zekerheid tezeggen. Verondersteld wordt wel,dat vruchtbomen onder gras dunnere
meer vertakte wortels maken, misschien dieper wortelen,endaardoor meer stikstof
kunnen opnemen. Ook wordt gewezenopeentoenemendestikstofleverantie door de
mulch,waardoordestikstofbehoefte indeloopvandejarenduidelijk afzounemen.In
8.3wordt hier nader op ingegaan.
Bijbomen dieallanginvolveldsgrasstaan hangtdereactieopconcurrentieafvan
deconcentratie endeduurvan hetstikstofaanbod inhetvoorjaar. Naarmateeenvan
beide sneller vermindert, zal de boom in de zomer meer stikstofgebrek lijden. Voor
de duur van dit aanbod is de hoeveelheid stikstof in het bodemprofiel eind meieen
goede maat (Fig. 49): als op dat moment, dus aan het einde van de sterkste grasgroei (zieFig.45)nog minstens 80kgnitraatstof in dewortelzone aanwezig is,mag
indezomer en daarna een goede voedingstoestand van het gewasworden verwacht.
Omdat bij vroege bemesting de stikstoftoestand van het gewas door concurrentie
pas in de loop van het seizoen daalt, worden de processen in de plant sterker beinvloednaarmatezelaterplaatsgrijpen. Dezeprocessenzijn devrucht-en scheutgroei,
derijping en kleuring van devruchten endeopslagvan een stikstofreserve (dieinde
vruchtzetting van het volgendejaar tot uiting komt). De bloemaanleg wordt doorgaansweinig,envaak zelfs gunstig beinvloed (verminderde bloei treedt voornamelijk
opalsgevolgvantezwaardragenbijstikstoftekort). Debeterekleuringvandevruchtenwordt alseengunstigaspectvandegrasbegroeiinggezien(Greenham, 1965)maar
houdt tevenshetrisicovanzwakkebloemknoppen in.
Methetnoemenvandeongunstige gevolgen van stikstofgebrek ishetbeeldvande
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Fig.49.Verband tussenstikstofgehaltevan
blad van Golden Delicious op M.9 en
hoeveelheid nitraat-N in het bewortelde
deelvanhetproflelvaneenproefveld onder
volvelds gras op kalkrijke zavel (Heijningen).

SO
100 150
200
250
kgNOj-Ninlaag(layer)0-80cm 31-5-1965

Fig.49.Relationbetweennitrogeninleaves
(Golden Delicious on M.9> and nitrate-N
in root zone of marine silt-loam under full
-rass

veelzijdige invloedvan grasallerminstvolledig:inveelgevallen,zoalsbij sterkgroeiendeofjongegewassen,kanhetenigszinsinperken vandegroeijuist eenvervroeging
of verbetering van de vruchtbaarheid geven. De verbetering van debodemstructuur,
de onttrekking van overtollig vocht in het voorjaar, wegen op de lange duur en bij
aangepaste bemestingvaak op tegen de beperking van het vocht- en stikstofaanbod.
Opdezeaspectenvangraskanindezestudieechternietnader worden ingegaan.
8.3 Omstandighedendiedeconcurrence beinvloeden
De invloed van gcas op de beschikbaarheid van stikstof kan sterk varieren, wat
moetleidentot eveneenssterk uiteenlopende giften. Vandeomstandigheden diehierbijeenrolspelendienenenkeletewordenbesproken.
De betekenis van de keuze van deonderstam is reeds lang onderkend. Bij de omschakeling naar kleinere boomvormen op zwakke onderstammen werden in het rivierkleigebied daardoor iets hogere stikstofgiften noodzakelijk (Fig. 2a, spilvorm
tegenover hoogstam). In 'das Alte Land' (Noord-Duitsland) wordt voor appels op
de veel toegepaste sterke onderstam M.11in volvelds gras 60-120 kg N per ha, op
M.9 echter 200kgN aanbevolen (Weissenborn, 1967).Verschillen in stikstofgebruik
tussen fruitteeltcentra zijn vaak terug te voeren op de gebruikte onderstamtypen.
Het ligtvoordehand verschillen ingevoeligheid voor concurrentie toete schrijven
aan debeworteling.ZomeentButijn (1961),datertussen onderstamtypen verschillen
in worteldichtheid bestaanwaarmeededoorhemwaargenomenuiteenlopende gevoeligheidvoordroogte verband zouhouden.Dichtebewortelingkanechterookvoorde
stikstofopnamegunstigzijn (8.1).Ook verschillen in horizontale uitbreiding enin de
diepte kunnen een rolspelen.
Overdehabitusvanwortelstelselsvanonderstamtypen isweliswaarveelonderzoek
verricht (Weller, 1965), maar tot duidelijke conclusies omtrent degevoeligheid voor
HI

verschil(differenee)
*/.NinWad(leaves)

Fig. 50. Verband tussen stamdiameter (bij
j a a r o u d e appelbomen, Schone van
Boskoop, struikvorm, op verschillende
onderstammen) en stikstofconcurrentie
door volvelds gras, weergegeven als het
verschil in bladstikstof tussen bomen in
bemeste zwart gehouden grond en onbemestvolveldsgras(r = —0,78***).

42

**
•5

0.6

•g
OS

.J 2

•g
#8

0.4

•3
0.3

•8

•,o"'16
•"

0.2

*'5

OH
"Jo

Jj

Jjj

.11

Jj
^
Jjj ^ 0
stam (trunk)diametercm

Fig. 50. Relation between stem diameter
(for 42-year-old apple-trees, Beauty of
Boskoop,bushform,onvariousrootstocks)
and nitrogen competition by a full grass
sward, represented by the difference in leaf
nitrogen between trees in fertilized cleancultivated soil and in unfertilized grass
(r = —0.78***).

stikstofconcurrentie heeft dit niet geleid.
Een omstandigheiddieinditverband zekermedevaninvloedkan zijn isdeonderdrukking van de grasgroei rondom de stam door beschaduwing en (eventueel) geconcentreerde bladval.Beide hangen af van de grootte van debomen en dusvan het
type onderstam.
In een in 1926 beplant perceel bestond gelegenheid een onderzoek te verrichten
naar het verschil in gevoeligheid voor stikstofconcurrentie bij appelbomen die als
gevolgvan het gebruik van verschillendetypen onderstam sterkuiteenlopende grootten hadden bereikt (kruindiameters 2tot 9m).In het voorjaar van 1967werd op de
helft van het proefveld eenmengselvan Engelsraaigrasen Kropaar gezaaid, waarbij
niet werd bemest. De andere helft werd zwart gehouden en kreeg 200kg N per ha.
Demeestecombinatiesvanrasenonderstamkwamenopbeidehelften voor.Hetgras
ontwikkelde zich in 1967volledig, waardoor in 1968 bij de bomen in verschillende
mate stikstofgebrek ontstond.Dehevigheidvandeconcurrentie werdvoorelkecombinatie weergegeven als het verschil in stikstofgehalte van de bladeren tussen bomen
inhetzwartgehouden enmetgrasbegroeidegedeelte(Fig.50).Erwerdeen duidelijk
verband metdestamdiktegevonden.Desterkeonderstammen (M.11,16etc.)ondervonden minder concurrentie dan de zwakke (o.a. M.9). Tegelijkertijd werd echter
waargenomen dat de grasgroei rond de stammen sterker werd onderdrukt naarmate
demetstamdiktesamenhangendeboomkruingroterwas(zieookFig.43).Demindere
gevoeligheid van sterke onderstammen voor concurrentie kan dus voor een deelberustenopverminderingvandeondergroei.
Belangrijke verschillen in concurrentie kunnen ook ontstaan door de aardvan de
onderbegroeiing. Greenham en White (1966) vonden bij appels een afnemende stikstof- en vochtconcurrentie door onderbegroeiingen van respectievelijk Engels raaigras, Timothee, een natuurlijke vegetatie van Straatgras, en klaver. Deze verschillen
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houden onder meerverband met uiteenlopende diepten van uitdrogingvan degrond
onder de zode (Goode, 1956).
Hoewel het inzaaien van grasvoor volveldse ondergroei in depraktijk vrijwel niet
voorkomt en meestal met een natuurlijke uit onkruid ontstane grasmat wordt volstaan, is toch aandacht besteed aan verschillen in concurrence tussen grassoorten
met het oog op dekeuzevan geschikte grassen voor strokenteelt.
Bijdein 5.2 besproken proef met appelsJames Grievewerdenin 1965zevengrassoorten ingezaaid, in vier combinaties met en zonder bijmenging van witte weideklaver en met en zonder stikstofbemesting (Tabel 25). Het tamelijk sterk groeiende
gewasbevondzichin 1966 en 1967ineenperiodevantoenemendeproduktie waarbij
groei en vruchtbaarheid in een gemakkelijk te verbreken evenwicht met elkaar verkeerden.
In 1966werd het gras volledig concurrerend, waardoor belangrijke verschillen in
het stikstofgehalte in de bladeren en vooral tegen het einde van de zomer ook in de
bladkleuroptraden.DaarbijwarenRuwbeemd duidelijk zwak,Engels raaigras,Kropaar en Beemdlangbloem sterk concurrerend, terwijl Veldbeemdgras, Struisgras en
Timothee tussenposities innamen. Ook deinvloed van debijmenging van klaverwas
groot, vooral tegen het eindevan het seizoen toen zemeerinvloed opde stikstoftoestand had (gezienbladkleur)dan dematigebemesting,dievrijwel geheelaandegrasgroei ten goede was gekomen.
Met de verschillen in stikstoftoestand hingen ook verschillen in groei samen (Fig.
51),al wasde spreiding van het stikstofgehalte van de bladeren hier vergroot onder
invloed vandebemesting(200kgN perhain 1967)envan deklaver.Ookindegroei
komendeverschillentussendegrassoortennaarvoren.Deookhieropvallendgeringe
concurrence door het Ruwbeemdgras houdt verband met de droogtegevoeligheid
vanditgras,waardoor hetdegroei opdezematigvochtigegrond spoedigstaakte.
Tussen 2,2en 2,5% N valt eensterkevariatie in groei op.Deze doet veronderstellen dat tussen degrassen, buiten de stikstofonttrekking, nogverschillen in vochtonttrekking bestonden die het gewas mede beinvloedden. Deze hangen wellicht met de
bewortelingsdiepte van het gras samen.
De stikstofvoorziening in 1966veroorzaakte verschillen in de opslag van reservestikstof, wat o.a. in de vroegheid van de bloei in 1967 tot uiting kwam (Tabel 25):
een hogereservetoestand vervroegt deze.Vooral het effect van klaverin dezode,die
een langaanhoudende opname door het gewas mogelijk maakt, valt hierbij op.
Deverschilleninconcurrencehebbenookuitwerkinggehad opdebloemaanleg,de
vruchtzetting endejuniruiin 1967.Hierdoor hebbendebehandelingen hetaantalgeplukte vruchten op gecompliceerde wijze beinvloed. Een relatief sterke groei in 1966
(bij Ruwbeemdgras, bemesting, gedeeltelijk ook bij klaver) heeft op het meerjarige
hout enige vermindering van debloemaanleg gegeven. Deze werd echter gedeeltelijk
gecompenseerd dooreenbeterevruchtzetting, n.l.bijbemesting.Op8juni wasechter
al sprakevan enigerui, waardoor een eventuele gunstige invloed van de betere stikstofreserve bij Ruwbeemd onmerkbaar geworden kan zijn: bij de bomen in dit gras
werdtoendan ookhetkleinsteaantalvruchten ophetmeerjarige houtgeteld.
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Fig. 51. Stikstofgehalte van blad en stambijgroei vanvijf)arige appels(JamesGrieve,
Lired, op MM.106) bij volveldse ondergroei van diverse grassen.
1Engels raaigras (Lolium perenne)
2 Kropaar (Dactylisglomerata)
3 Beemdlangbloem (Festucapratensis)
4 Ruwbeemdgras (Poa trivialis)
5 Veldbeemdgras {Poapratensis)
6 Struisgras, 'browntop' {Agrostis tenuis,
-'browntop')
7Timothee(Phleumpratense)
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Fig. 51.Nitrogen in leaves and stem girth
increase of 5-year-old apple-trees (James
Grieve, Lired, on MM.106) in swards of
different grassspecies.

Bijdevruchtrui gingendemeestegezettevruchten verloren. Deverschillen daarbij
hingen uitsluitend af van het gras:derui wassterker naarmatehet grasminder concurreerde(bij Ruwbeemd waszehet sterkst).Ditwijst opeenongunstigeinvloed van
degroei,watmedemetdematigsterkeonderstam (MM. 106)inverbandzalstaan(zie
ook5.2, Fig.32).
Het aantal vruchten inTabel25heeftbetrekkingophetmeerjarigeeneenjarige hout
samen. Hierin komt dus ook deinvloed van de scheutgroei van het voorgaandejaar
tot uitdrukking. Naarmate de boom ouder wordt zal deze factor sterker meespelen.
Bij het in 1967 nog pas vijfjarige gewas laten de verschillen tussen de grassoorten
echterzien,dat bijdeminstconcurrerende grassen zeker nogniet het maximum aantal vruchten werd geplukt. In tegendeel: twee van de sterkst concurrerende grassen
(EngelsraaigrasenBeemdlangbloem)gavensignificant meervruchtendanhetzwakste
gras(Ruwbeemd).Ditresultaatdemonstreertdat matigingvangroeidoor concurrence een gunstigeinvloed op het vroeg in produktie komen kan hebben.
Ookindevruchtgewichten kwamenbehandelingsverschillen naarvoren.Devruchtgrootte werd bevorderd door stikstof, zwakke concurrentie, een klein aantal vruchtenenenigszinsdoorklaver.Doordenegatieveinvloedvan hetaantalvruchten opde
vruchtgrootte werden deverschillen tussen degrassoorten bij het plukgewicht enigszinsgenivelleerd.
Ten slotte werd een belangrijke invloed van de behandelingen op de kleur van de
vruchten waargenomen.Zowerdenbij Ruwbeemd weinig,maargrote matigroodge115

kleurdevruchtengeplukt,bijEngelsraaigrasmeermaarkleinereenfelrode.
Het hier behandelde voorbeeld diende om aan te tonen, dat grassoorten een verschillende invloed op vruchtbomen kunnen uitoefenen. Het betrof hier echter een
momentopnameindeontwikkelingvandebomen,dieslechtseenbepaald aspectvan
deconcurrentie belicht:vruchtdrachtindejeugd doorbeperkingvandegroei.Uiteraard zou dezeinvloed over een aantaljaren met verschillende weersomstandigheden
enbij eenvolgroeid gewasbestudeerd moetenworden.De opzetvan deproef Hetdit
niet toe.
Deouderdom vandegrasbegroeiingspeelteengroterolbijdeconcurrentie. Meestal
wordtmeldinggemaaktvaneenspoedigherstelvandeproduktienahetingraslopen
(na tweetot vierjaar). Daarna neemt de stikstofbehoefte van debomen duidelijk af,
al blijft de concurrentie om het water veellanger bestaan (Bould, 1964;Greenham,
1969). Een voorbeeld geeft Fig. 52.De vraag is waaraan deze vermindering van de
concurrentie moetworden toegeschreven. Voor wat de produktie betreft werd er in
8.2 reedsopgewezen,dat eenbeurtjaareffect een overdrevenindruk geeft vandeverminderde concurrentie. Verder factoren hierbij kunnen zijn: de aanpassing van het
fruitgewas eneenprocesdat alsde'opbouw van dezode'wordt aangeduid (Van der
Boon, 1967).
De aanpassing bestaat voor een deeluit devormingvan eenfijnervertakt wortelstelsel dan in zwart gehouden grond (Greenham, 1969). Stikstoftekort (Fig. 53) en

V.Ninblaa(leaves)
2.2-,

Fig. 52. Herstel van de stikstoftoestand in
het blad bij twee pererassen na volveldse
inzaai van Veldbeemdgras. Geen bemesting.
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Fig. 52. Recovery of nitrogen status in
foliage of two pear varieties after sowing
Poapratensis. Without dressing.
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Fig. 53. Concentrate van fijne wortels bij
Golden Delicious op M.9 onder gras bij
twee stikstofbemestingsniveaus. Rivierklei,
IJzendoorn.
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Fig. 53. Concentrations of fibrous roots
(Golden Delicious on M.9) under grass at
two levels of nitrogen dressing. River clay.

80-

droogtewerkenditindehand:eengroter deelvanhetbodemvolumewordtontsloten
en er ontstaat een gunstiger verhoudingtussen de wortelconcentraties van de boom
enhetgras(8.1).Daarnaast kan,zekerbijeennogjonggewas,eengeleidelijk diepere
beworteling ontstaan in lagen waarin zich minder graswortels bevinden. Stikstof zal
hier meer aan het gewas ten goede komen dan aan de graszode. Tenslotte kan een
door concurrentie verlaagde stikstoftoestand van de weefsels de vruchtboom een
groter opnamevermogen geven,zoalsuit hetin4.2 beschreven onderzoekbleek.
Ook de beworteling van het gras ondergaat veranderingen. Bij het ouder worden,
wellicht door het maaien (Goode, 1956), vormt het gras een ondieper wortelstelsel,
waardoor devochtonttrekking afneemt, zoalsuiteenstrokenproef te Wolphaartsdijk
blijkt (Fig. 54). Met het ouder worden vindt dus een ontmenging van de wortelstelselsplaats, wat leidttot verminderingvan de concurrentie. Het hangt uiteraard van
het stikstofaanbod in de diepere lagen af, in hoeverre de vruchtboom hiervan profiteert.
aantal wortels per dm 2
30
6,0
90
cmr

number of roots per dm'
30
6.0
9.0

Fig. 54. Bewortelingsintensiteit bij enige
grassen, 1 jaar (
) en 9jaar (
) na
inzaai. Zavel, Wolphaartsdijk.
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De betekenis van mulchen bij de 'opbouw van de grasmat' ismoeilijk te bepalen,
al Ieidt het niet verwijderen van het gemaaide gras tot een duidelijke opbrengstvermeerderingvanBetfruitgewas (Pieniaieken Slowik, 1964).Hoewelhet hiervooreen
deelomnevenwerkingen gaat(verstikkingvangrasbijlagemaaifrequentie, eventueel
vermindering van verdamping), is de invloed op de stikstofhuishouding wel het belangrijkst. Bij een matige grasproduktie van 7000 kg droge stof per ha wordt jaarlijksmet deorganische stof minstens 200kgN weeraan degrond teruggegeven.Een
deel hiervan (afhankelijk van N-gehalte en maaifrequentie) komt door vertering nog
hetzelfdejaar terbeschikking. Een ander, overhet algemeen kleingeacht deelkan in
een ofmeervolgendejaren worden nageleverd.Eendeelwordt verderaan dehumusvoorraad van de grond toegevoegd, komt slechts langzaam door mineralisatie ter
beschikking (deafbraakcoefficient van humusisca2%)enheeft duspas opdelange
duur merkbareinvloed ophet stikstofleverende vermogen vandegrond. Men kan de
beteregrasgroeidoorhetmulchendusalseencumulatiefstikstofeffectbeschouwen,dat
vanhetbeginafsterkermoetworden.
Uit eenproef met zeer hoge stikstofgiften van Van der Boon (1967a) kon metbehulp van eigen gegevens over gehalten in grasworden berekend, dat van de stikstof
in het gemaaidegrasover eenperiodevan 5jaar bij bemestingen naar 100en 700kg
N perha ca 31respectievelijk 25%in het N-totaal van delaag0-5cmwerd teruggevonden;dieper werd geen toename van N-totaal gevonden.
Dezetoename van de stikstofvoorraad in de humus vindt echter langzaam plaats
enkangeenverklaringgevenvoordedoorVanderBoon(1968)ineenpotproef waargenomen toename van hetmulcheffect opdegrasproduktie:hijvergeleekdit methet
effect van bemesting met ammoniumnitraat in hoeveelheden overeenkomend met de
stikstof in het gemaaidegras.De'werkingscoefficient' vandestikstof inhet gras(een
cumulatief effect betrokken opdestikstofindejaarlijkse grasproduktie)namtoevan
20% in het eerste tot 45%in het vijfde jaar. Dit is een vrij snelle toename die erop
wijst dat verterend gras ook in laterejaren nog merkbaar stikstof nalevert.
Hetcumulatieveeffect vanmulchenkonookineenveldproefmetoptweemanieren
gemaaide grasstroken worden aangetoond (Tabel 26). De grasproduktie (op de bemestegedeelten 7000-8000kgdrogestofperha)vertoonde overeenkomstigeverschillenalsdestikstofhoeveelheden. Alleen degegevensvan 1966en 1969t/m 1971waren
geschiktvooreenschattingvanhetmulcheffect. Een'werkingscoefficient' vandestikstofinhetgemaaidegras,zoalsbijhetvoornoemde onderzoek, kon hiernietuitworden afgeleid, maar ook deze gegevenswijzen op een toename van het mulcheffect in
deloopvan dejaren, dus opeen langerdan eenjaar durende nalevering van stikstof
uit verterend gras.Uiteraard hebben ook weersomstandigheden (neerslag) hierop invloed gehad. Zo zal het droge voorjaar in 1971 een beperking van het mulcheffect
hebbengegeven.
In overeenstemming met deverwachting washet effect van mulchen bij bemesting
ineens (300 kg N) sterker dan bij tot injuni gespreide giften (5 x 60kg N). Dit is
het gevolg van snellere roulatievan stikstof door stikstofrijker grasendoorvervroegingvandegrasproduktie.Daarbij kwam door het mulchen op den duurjaarlijks 80
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Tabel 26. Hoeveelheden stikstof in afgemaaid veldbeemdgras in kg per ha volvelds, in een strokenteelt bij verschillende bemesting en twee maaimethoden; c = cirkelmaaier ( = niet mulchen), m =
messenkooi ( = mulchen).Wilhelminapolder.
Bemesting/Dressing
Aantal
sneden
300kgN per
0 kgN per ha
Number of c
m
mulch
c
m
clippings
effect (%)
19651)
1966
19671)
19681)
1969
1970
1971

7
8
7
7
7
5
7

20
21
54
48
39
31
41

11
24
73
54
64
45
50

189
210
260
279
208
134
171

16
(35)
(11)
65
47
21

177
271
306
277
289
235
262

ha

5x60 kgN per ha
mulch
m
mulch
c
effect (%)
effect (%)

__
30
(18)

(-D
39
75
54

206
250
292
290
247
134
194

233
311
330
300
313
180
248

„

25
(13)
(4)
27
35
28

') Door maaitechnische moeilijkheden geen vergelijking mogelijk tussen c en m./Valuesfor c and m
incomparable because ofdifficulties in mowing technique.
Table 26.Quantities of nitrogen in cut smooth stalked meadow grass, in kg per ha grass, in a strip
cultureat threelevelsof dressing;c = rotarymower( = nomulching,grass on tree strip),m = lawn
mower ( = mulching on grass strip). Wilhelminapolder.

kg N per ha
ingras (grass)
250-,

bemesting
. M
.
fertilization l<9 Nperha

200-

Fig. 55. Totaal stikstof in opeenvolgende
sneden van een strook Veldbeemdgras gemaaid met een cirkelmaaier ( = niet gemulched,
) en met een messenkooi
( = gemulched,
) bij verschillende bemesting. Zesde jaar.

150-

100

50-

"1

j

'

a 1970'

Fig. 55.Total nitrogen in subsequent cuttings of Poa pratensis strips mowed with
rotary mower ( = not mulched,
) and
with lawn mower ( = mulched,
).
Sixth year of trial.

tot 100kgNperhaextrainomloop.
Uit Fig.55blijkt, dat destikstofonttrekking bij gebruik van demessenkooi, waarbijhetgrasterplaatseblijft, albij deeerstesnedeveelgroter wasdan bijgebruikvan
decirkelmaaier, waarbij het gras op deboomstroken komt teliggen.Dit kan slechts
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voor een klein deel aan extra grasgroei in de vorige herfst, na de laatste maaibeurt
(16September),worden toegeschreven enberust voornamelijk opnalevering uitvroegere grasprodukties.
Devraagisnu,ofookdevruchtboomzalprofiteren vandedoorhetmulchenextra
in omloopgebrachtestikstof.Hetligtvoor dehand,dat deuitvertering vrijkomende
stikstof gedurende het groeiseizoen weinig kans krijgt naar diepere, ook door de
boombeworteldelagendoortedringen.Ookdetoenamevanstikstofindehumusvoorraad,weerspiegeld inhetN-totaalgehalte,heeft slechtsbetrekkingopde0-5cmzodelaag(Van der Boon, 1967a).Van deze bronnen zalweliswaarin de eerste plaats het
gras profiteren (extra opname van 80-100 kg N, Tabel 26), maar de totale behoefte
van gras en boom neemt hierdoor toch belangrijk af. De ervaring heeft dan ookgeleerd,dat het gewenstebemestingsniveau bijbomeninvolveldsgrasopdenduurmet
ruim 100kgN per ha vermindert. Hierbij speelt naast het mulcheffect uiteraard ook
deverandering in beworteling van beidegewassen een rol.
Deinvloedvandevochtvoorzieningopdedoordevruchtboom ondervonden stikstofconcurrentieisgecompliceerd.Bijveelbeschikbaarvochtneemthetgrasmeerstikstof
op dan bij droogte en blijft dus minder over voor het fruitgewas. Het effect hiervan
werd aangetoond in de potproef beschreven in 4.1 (Fig. 11):bij ruime watergiften
werden bij elk bemestingsniveau lagere stikstofgehalten in het blad van appelonderstammen gevondendanbijlage.VanderBoon(1967b)kwamtoteen overeenkomstig
resultaat.
Het effect van droogte is echter samengesteld: zowel geringere concurrentie als
groeiremmingwerkenhogerestikstofgehalten inhetbladindehand.Ditbehoeft echter nog niet te betekenen, dat de opname door vruchtbomen in grasin droge grond
steedsgroter zal zijn dan invochtige: uit dezelfde potproef bleek,dat de onderstamplanten bij lage mestgiften meer stikstof opnamen onder droge dan onder vochtige
omstandigheden. Was de gift hoog, waardoor de concurrentie door het gras minder
invloedhad opdevoedingvandeonderstam,danwerdjuistuitdevochtigegrondde
meestestikstof opgenomen.(Tabel2).
Dezeinteractietussenvochttoestand enhoeveelheid beschikbare stikstof werdook,
zij het zwak, aangetroffen in een proefveld te Wilhelminadorp bij het nagaan van de
invloed van beregening op het stikstofgehalte van blad bij verschillende bemesting
(Fig. 56).Het beeld suggereert, ondanks de sterke variaties en de slechts geringegemiddeldeverhoging van devochttoestand, dat beregening bij bomen involveldsgras
ietslagere gehalten geeft bij lageenietshogere bij hoge stikstofgiften.
Eentweedevoorbeeldwerdgevondenineenstikstofhoeveelhedenproef metGolden
DeliciousappelsingrasteIJzendoorn (G.):indeperiodevan 13junitot 17September
1968, waarin veel regen viel, ging de bladkleur achteruit op veldjes met giften van
50-150kgN per ha,bij 350-450kgN verbeterde dezeechter.Eendergelijk verband,
door beregening,werd ook gevonden door Vander Boon et al.(1970b).
Devochttoestand kan ookviaanderefactoren invloed uitoefenen opdestikstofopname: droogte vermindert weliswaar de concurrentie, maar vertraagt tegelijkertijd
120

verschilin°/.Nberegendennietberegend
difference in'/.Nsprinkled and notsprinkled

*

•0.1

• It

1

••
•
X

*>

«—r--0.1-

i

•

m

•

I--* - - ! •

fi
K
••
It

It
X

It

•
•

X

*
X

K

KM

100

Fig. 56. Het effect van beregening op het
N-gehaltevanbladbijGolden Delicious(•)
en Cox's Orange Pippin ( x ) in gras bij
verschillende bemesting (1960-1970).
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Fig. 56. The effect of sprinkling on the
N content of leaves of Golden Delicious
(•) and Cox's Orange Pippin ( x ) in grass
at different levels of dressing (1960-1970).

demineralisatievan stikstof uithumusenmulch,endoet de 'mass-flow' van stikstof
naar de wortel afnemen. Er zou dan door droogte juist meer stikstofgebrek gaan
optreden. Ditisindepraktijk inderdaadvaakwaargenomen.
Alles samengenomen: de invloed van de vochttoestand op de stikstofvoorziening
vanvruchtbomen involveldsgrasiszogecompliceerd, datvoorspellingen onmogelijk
zijn. De conclusies van anderen daaromtrent zijn dan ook niet steeds gelijkluidend
(Butijn, 1961;VanderBoon, 1967b;Vander Boonetal.,1970b).
8.4 Maatregelentotaanpassingvandebemesting
Naast verhoging van de stikstofgift tot een op de totale behoefte van het gras en
devruchtboom afgestemd niveau(8.5)wordenindepraktijk maatregelen overwogen,
enten deleooktoegepast,dietendoelhebben deconcurrentieteontlopen ofstikstofgebrek sneltecorrigeren. Dezezijn (1)vroegeoflatebemesting,(2)rijenbemesting of
injectie, en(3)ureumbespuitingenvanhetblad.
8.4.1 Tijdstip van bemesting
Met vroege bemesting wordt beoogd de stikstof met behulp van de winterneerslag
tot onder dezonevandichtegrasbeworteling (ca0-30cm, Fig.54)telaten indringen
v66rdat de grasgroei begint.
Deze veel toegepaste maatregel berust op de in diepe gronden op den duur ontstaandevertikalescheidingtussendewortelstelselsvanhetgrasenvandevruchtboom
(8.3).Devoorwaardedaarbij is,dattijdens hetpasserenvandegraswortelszoweinig
mogelijk wordt opgenomen, zodat al in december ofjanuari moet worden bemest.
Op lichtegronden ofin natte wintersverloopt deindringing echter tesnel, waardoor
uitspoeling dreigt te overheersen. Bemesting in december ofjanuari kan daarom alleeneffect hebben bijdiepebeworteling opzavelenklei.
Met latebemesting, in de zomer of vroege herfst, wordt beoogd eventueel al geconstateerd stikstofgebrek met het oog op devruchtzetting in het volgende voorjaar
tijdig optehefTen.Omdat hetgrasdan niet veelmeer opneemt, wordt ook hierbij de
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concurrentie gedeeltelijk ontlopen. Daar staat tegenover, dat de periode van sterke
opnamedoor devruchtboomdan nogmaarkort duurt. Latebemestingwordt weinig
toegepast.
De invloed van het tijdstip van de bemesting is in twee proeven onderzocht.
Proef 1
Materiaal: volwassen appels Golden Delicious op M.9
Grondsoort: kalkrijke zavel met 27%, op 80 cm diepte 15%afslibbare delen.
Ontwatering: drains op 21 m afstand, 0,6 m diep, welke weinig water afvoeren, waardoor geringe
uitspoelverliezen. Grondwaterfluctuatie 50-180cm beneden maaiveld.
Onderbegroeiing: volvelds gras.
Beworteling: in 1971vastgesteld, vruchtbomen tot ruim 110cm, gras tot 30cm diepte.
Behandelingen: november 1958-1966:bemesting in4perioden (gemiddeld op 14november,6januari,
22februari of 8april)met2mestsoorten of2giften (8behandelingen), alsvolgt:
nov. 1958-1962: 120kg N per ha als kalksalpeter of als zavelzure ammoniak.
nov. 1962-1964: 200 kg N per ha met dezelfde meststoffen.
nov. 1964-1966: 100of 250 kg N per ha als kalkammonsalpeter.
nov. 1966-1971: bemesting in 8perioden met200kgN per haalskalkammonsalpeter.In1970en
1971vier veldjes onbemest gelaten.
Uitvoering: in 4 herhalingen met 4 bomen per veldje.
Waarnemingen: grond- en gewasanalyses, opbrengsten en gewaskenmerken.

Grondonderzoekopnitraat
InFig.57isvoordeveldjesdieindeperiode1958-1966kalksalpeterofkalkammonsalpeter ontvingen de op verschillende tijdstippen in de lagen op 20-60 en op 40-80
cmdiepteaangetroffen hoeveelheid nitraat-stikstof uitgezet tegen dena debemesting
ter plaatse gevallen neerslag. Daarbij is tevens aangegeven, in welke periode het
grootste deelvan het groeiseizoen viel.
Door de neerslagverdeling, de bemonsteringstechniek, de analyse en de opname
door het gras zijn sterke variaties ontstaan, waaruit slechts globaal kan worden geschat dat de indringing van nitraat bij bemesting in november,januari, februari en
april respectievelijk 20-25, 35-40, 20-25 en 15-20 cm per 100mm na de bemesting
gevallen neerslagheeft bedragen. In dezeverschillen weerspiegelen zichhet afnemende effect van regen bij latere bemesting als gevolg van toenemende verdamping (tragere indringing na voorjaarsbemesting) en de invloed van de vochttoestand van de
grond: bij bemesting in november isdezemeestal nogniet op veldcapaciteit en dient

Fig. 57.Indringing van nitraat-stikstof in tweebodemlagen onder invloed van na debemestinggevallen neerslag. Bemesting in vier perioden, met kalkammonsalpeter of kalksalpeter naar 100-120 (O)
of 200-250 kg N/ha (•), gemiddeld op 14/11 (1-25/11), 6/1 (20/12-26/1), 22/2 (12/2-14/3) en 8/4
(30/3-20/4).Appels in volveldsgrasop diepbewortelde zavel; Heijningen (N.Br.), 1959-1966.
Fig. 57. Penetration of nitrate-nitrogen in two soil layers due to precipitation, after dressing with
100-120(O)or 200-250kg N/ha (•) ascalcium nitrate or calcium ammonium nitrate. Four dressing
periods, mean dates 14-11, 6-1,22-2 and 8-4. Apple orchard with grass sward ondeeplyrootedsiltloam, 1959-1966.
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eendeelvandeneerslagomdegrondtebevochtigen.Desnelsteindringingvindtdaaromplaats na dejanuaribemesting, alsdegrond vochtigisende neerslag daarna nog
geruimetijd deverdamping overtreft.
Hiermee in overeenstemming zijn gegevens van Van der Boon en Kolenbrander
(1960)en vanVan der Boon et al. (1967),die aanduiden dat deindringing in kleien
zavel op veldcapaciteit varieert van 20 tot 30cm per 100mm neerslagoverschot bij
50%respectievelijk 20%afslibbare delen;inzandgrond wasditveelmeer:45-90cm.
Uit Fig. 57blijkt voorts, dat de maximale concentraties in de bemonsterde lagen
bij bemesting in november enjanuari reeds voor of bij de aanvang van hetgroeiseizoen werden bereikt. Tijdens het seizoen verdween veel stikstof door diepere indringing. Bij een minder diepe beworteling dan hier zal dan tegenover het voordeel van
het ontlopen van opnamedoor het grasalspoedighet nadeelvan tediepeindringing
ofuitspoelingkomentestaan.Ook delaatstefactor isindezeproef,doordeondiepe
drainage,vanbeperktebetekenisgeweest.
Uit de gegevens blijkt verder, dat de kans op hoge concentraties onder de graswortellaag afneemt naarmate later wordt bemest,vooralbij lagegiften. Menmagdit
niet in deeersteplaatstoeschrijven aan het afnemende neerslagoverschot: deze heeft
slechts een vertragende invloed op de indringing door regen. Het duidelijke verschil
tussen hoge en lagegiften wijst eerder op een invloed van het 'wegvangen' van stikstof door het gras:bij bemesting najanuari kan van dehoge giften een deel nog de
ondergrond bereiken, delagegiften worden vrijwel geheeldoor hetgras opgenomen.
De invloed van het bemestingstijdstip op het fruitgewas zal dus verminderen naarmatezwaarder wordt bemest.
Ook opdeveldjes diezwavelzureammoniakontvingen werdennitraatanalyses verricht. De omzettingvan ammonium innitraat verliepvrijsnel:in dewinterkon 6,in
hetvoorjaar 3weken na de bemesting al geen ammonium meer worden aangetoond.
Deindringingvannitraat verliepwattragerenerwerdenietsminderhogeconcentraties bereikt dan bij bemesting met kalksalpeter of kalkammonsalpeter.
Grasgroei
Demate waarin deconcurrentie door vroegebemesting werd ontlopen kon aan de
grasgroei worden afgemeten. Deze bleef alleen op de in november bemeste veldjes
sterkachter(1959-1966);bemestinginjanuarigafalveelmeervoorjaarsgroei, weinig
minder dan bij bemesting in februari; aprilbemesting gaf verlate groei. Het geheel
buitenbereikvandegraswortelsbrengenvandestikstofluktdusalleenbijzeervroege
bemesting alsook dekansopstikstofverliezen door uitspoelingoftediepeindringing
groot is. Bovendien kan diep ingedrongen stikstof door capillair transport later nog
weer in de graswortelzone terecht komen en door het gras worden opgenomen. Gegevensvan Vander Boonetal.(1967)wijzen indierichtingenwaarnemingen aan de
voortgezette,gewijzigde proef na 1966bevestigden dit: opinnovember bemesteveldjes wasde grasgroei in dezomer steedsbeter dan op veldjes die op dat moment nog
nietwarenbemest.
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Fig. 58. Opbrengstreactie van Golden Delicious in procenten van de gemiddelde opbrengst bij verschillende hoogte enverschillend tijdstip van bemesting (Heijningen).
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Fig. 58.Yield response of Golden Delicious as a percentage of the average yield, as related to level
and time of nitrogen application.

Opbrengst
In 1960-1966werdjaarlijksgemiddeld35kg,in 1967-1971werd45kgperboomgeplukt.Deopbrengsten zijnvoorbeideperiodenrespectievelijk inFig.58en59Auitgedrukt in procenten van hetjaarlijkse proefveldgemiddelde (in 1970en 1971van het
bemestegedeelte;erwerdentoen enkeleveldjes nietbemest).
Bemesting injanuari heeft in beide perioden de hoogste opbrengst gegeven. Hierbij vallen de voor- en nadelen van minder concurrentie en te diepe indringing blijkbaar het sterkst uit ten gunste van de vruchtboom. Uit Fig. 59blijkt, dat verlating
tot februari-april bijeenbemestingvan200kgN per haeenopbrengstdaling van 1013% heeft gegeven.Dezewashet gevolgvan concurrentie.
De reactie op het bemestingstijdstip lijkt ook van de hoogte van de bemesting en
van de residuwerking van de gift in het vorigejaar afhankelijk te zijn geweest: in
1960-1966(Fig. 58) waren de verschillen het duidelijkst bij de lage giften (100-120
kgNperha),speciaalalsookinhetvorigejaar lichtwasbemest.Zokanhetnietrea125
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Fig. 60. Verband tussen neerslag en procentgewijze verschil in opbrengst van in november en in
januari bemeste veldjes (links: neerslag tussen beide bemestingsdata, r = —0,61*; rechts: neerslag
van 1 juni af tot datum november-bemesting, r = —0,53*). Heijningen, 1959-1971.
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Fig. 60. Relation between precipitation and yield differences as percentages of the average yields for
plots dressed in November and in January (left: precipitation between the two dressing dates,
r = —0,61*; right: precipitation between 1 June and date of November dressing, r = —0,53*),
1959-1971.

geren in 1965,bij slechts 100kgN per ha, worden toegeschreven aan de omstandigheid dat in 1964200 kg N per ha werd gegeven. Het wel iets reageren in 1963, bij
200kg N per ha, kan daarentegen met de lichte gift van 120kg N van 1962in verband hebben gestaan. Hoewel het voor de hand ligt, op dit diep bewortelde perceel
met weinig stikstofafvoer via de drains een relatief sterke directe residuwerking te
veronderstellen,mageenindirecteinvloed,viadeinhetvorigejaarverkregenreservetoestandvanhetgewas,nietwordenuitgesloten:
Uit Fig.59blijkt voorts,datbemestinginnovember envooralin oktober duidelijk
lagereopbrengsten gafdaninjanuari.VanderBoonetal.(1967)vondenineendergelijkeproef bijbemestinginnovember 3%lagereopbrengsten dan in december-februari. Uit devertikale spreidingvan depunten in Fig. 59valt opte maken, dat hierbij
sterk variabele factoren in het spel zijn geweest: bemesting in november gaf soms
hogere, meestal lagereopbrengsten dan injanuari (zie00k Fig. 58).Het ligtvoor de
hand deoorzaakvandezevariatiesindeneerslagverdelingtezoeken.
In Fig.60zijn het relatieveverschil in opbrengst tussen bemesting in november en
januari,afgelezen uit Fig.58(100-120kgN perha)en Fig. 59,benevensdegegevens
vanhetaanloopjaar 1959,uitgezettegenenerzijdsdeneerslagtussenbeidebemestingen

Fig. 59. Reactie van verschillende eigenschappen van Golden Delicious in procenten van de gemiddelden bij bemesting met 200 kg N/ha op 8 tijdstippen.
Fig. 59. Response of various characteristics of Golden Delicious, as percentages of average values, to
nitrogen dressing (200 kg N/ha) on 8 dates.
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en anderzijds de neerslag vanaf juni voorafgaande aan de novemberbemesting. In
beidegevallenkondensignificantenegatievecorrelatieswordenberekend,inheteerste
gevalechter alleen alsdegegevensvan 1969en 1971buiten beschouwing werdengelaten (wegens opvallend veel regen voor november 1968 en november 1970,en zeer
weinigregen tussen beidebemestingen).
In deeerste samenhangkomt de grotere uitspoelkans van de novemberbemesting,
doorwinterregentot dejanuaribemesting,tot uitdrukking. Hetnadeelhiervanbegon
echterpastegenhetvoordeelvanhetbeterontlopenvan deconcurrentie optewegen
toenmeerdan + 150mmregenvieltussenbeidebemestingen.Eendeelvandezeneerslagdientnamelijkvoorbevochtigingvanhetinnovembervaaknogietsdrogebodemprofiel enheeft dusweiniginvloed opdeindringingvan stikstof.
Indetweedesamenhangkomteveneensdeuitspoelkansvandenovemberbemesting
tot uitdrukking: naarmate v66r november meer regen viel zal het profiel tijdens de
bemesting vochtiger zijn geweestennam de kans op te sterke uitspoeling door latere
neerslagtoe.Deinvloed van deneerslagvoor november op deuitspoeling, eventueel
deopname,vanvroegerestikstofresiduen kanmedeeenrolhebbengespeeld.Hiervan
kan in depraktijk gebruik worden gemaakt bij deoverwegingdebemestingnogaanzienlijk vroeger danjanuari uit te voeren in verband met de betere toegankelijkheid
van deboomgaard (bodemtoestand, afwezigheid van snoeihout).
Uit Fig. 59A blijkt verder, dat ook de bemesting in meirelatief hoge opbrengsten
heeft gegeven. De sterke voorjaarsgroei van het gras is dan voorbij, zodat ook de
concurrentie vermindert. Bovendien is het groeiseizoen van de appel dan nog niet
tevervoortgeschreden voorvoldoendeopname.Meizalzichdusgoedlenenvoorhet
uitvoeren van een overbemesting. Uiteraard moet hierbij de invloed op het gewas
in aanmerking worden genomen: de meibemesting heeft de stikstoftoestand van het
gewasvanafdezomeropeenhoogniveau gehouden(bladanalyse,Fig.59D,E)maar
heeft, vermoedelijk door een schoksgewijze bevordering van de vruchtgroei, ook de
meesteverruwinggegeven(B)enookdevruchtkleur ietsongunstigbeinvloed(C).
Uit bemesting indezomerislaat in het seizoen nogenigestikstof opgenomen (D,
E,opslag in reserveorganen),maar dezeheeft devruchtkleur in oktober, dieoplicht
stikstoftekort wijst, toch in afnemende mate beinvloed (C). Ook de opbrengst wijst
op opname (vergelijk de onbemeste veldjes in 1970en 1971). Deze is door de korte
duur en de beperkte nawerking in het volgende jaar veel geringer geweest dan bij
bemesting injanuari. Het effect van zomerbemesting zal sterk afhangen van desnelheid van indringing (doorlatendheid van de grond, neerslag).
Proef2
Materiaal: twee rijen peren var. Beurre' Hardy op kweeA geplant in 1963.
Grondsoort: kalkrijke zavel,37% afslibbaar, op60-80cm rustend op niet bewortelbaar plaatzand.
Ontwatering: drains op 12m afstand, 1m diep.
Onderbegroeiing: volvelds ingezaaid veldbeemdgras vanaf 1966.
Beworteling: vruchtbomen tot 70cm diepte.
Behandelingen:ondermeer:onbemest, 100kgNperhabeginmaart(kalkammonsalpeter) of 100kgN
medio augustus (kalksalpeter). Ter vergelijking, enkele waarnemingen aan goed bemeste bomen in
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grasstrokencultuur in naastliggende rij.
Uitvoering: in 4 herhalingen met 4bomen per veldje.
Waarnemingen: opbrengsten, gewaskenmerken, bladanalyse.

Hetjongegrasconcurreerdeaanvankelijk zeersterk.Bovendienwasde stikstofvoorzieningdoordelagegiften, deondiepebewortelingendegoedwerkendedrainageveel
mindergoedgebufferd dan inproef 1.
Fig.61(kleurenstikstofgehalten vanhetblad)laat ziendatdestikstoftoestand van
in augustus bemeste bomen tot aan de zomer Guni,augustus), althans in de eerste
jaren, meestal niet slechter was dan van bomen die in maart stikstof kregen. Later
(oktober) was deze zelfs duidelijk beter, wat op lateopnamewijst.
Ook de toename van de stamomtrek en aanvankelijk de bloemaanleg en de opbrengst suggereren, dat de stikstofvoeding bij bemesting in de zomer, ondanks de
korte duur van de opname en de grotere kans op uitspoeling daarna, aanvankelijk
beter was dan bij vroege bemesting. De verklaring hiervoor ligt uiteraard in de lage
mestgift enhet slecht gekozen tijdstip (half maart),waardoor deinvloed van concurrentie maximaal werd (vergelijk Fig. 59A). Uit de kleur en de stikstofgehalten van
het blad blijkt, dat de concurrentie na een terugslageffect in 1967in de loop van de
jaren verminderde.Ditzalopdenduur,zoalsreedsuitdegehalten inaugustus blijkt,
tot relatief betere resultaten bij de voorjaarsbemesting leiden.
Uit beide proeven kan ten slotte het volgende worden geconcludeerd. De concurrentieomstikstof tussenvruchtbomen endeondergroei kanverminderd worden door
ruimvoorhetbeginvandegrasgroei(injanuari)ofkortnadevoorjaarsgroei (inmei)
te bemesten. Ook bij sterke concurrentie zal het effect van een zomerbemesting ten
hoogste gelijk zijn aan dat van een voorjaarsbemesting op een ongunstig moment.
Een zomerbemesting kan daarom hoogstens dienen alsaanvulling van de voorjaarsbemesting,bijgebleken gebrekaanstikstof.
8.4.2 Strokenbemesting
Een gevolgvan dein4.1(Tabel2)en8.1(Fig.47)beschreven relatietussen deNbemesting en de opname door gras is, dat de beschikbaarheid voor het fruitgewas
meerdanevenredigtoeneemtmetdehoogtevandegift (althansinhettracevan door
grasopneembarehoeveelheden).Ditbetekent opzichzelfreeds, dat het fruit meeruit
een stikstofgift kan opnemen als deze niet volvelds maar op een deel van de oppervlakte wordt uitgestrooid (zoals bij bemestingin stroken of rijen en bij injectie).
Bovendien kan worden verondersteld, datdeopname door deboom uiteensmalle
bemestestrook,vergelekenmetdiebijeenevenzwarebreedwerpigebemesting(gelijke
concentratie), hoger is dan overeenkomt met het evenredige deel van de bemeste
t.o.v.detotalebewortelde oppervlakte,in dezinvan dedoor DeWit (1953)beschreven compensatiefunctie.
Dezeexperimenteelgetoetstefunctie, Ur/Ub = (Xr/Xb)0,44,beschrijft derelatietussen de opname uit rijenbemesting (Ur) en uit breedwerpige bemesting (Ub) endebemeste (Xr) en totale bewortelde grondoppervlakte (Xb). Als de bemesting-opname
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functie voor breedwerpige bemesting bekend is, kan daaruit de opname worden berekend voor iedere strookbreedte en voor ieder bemestingsniveau. Zo bedraagt Ur
bij strokenbemesting op 12,5-25-50 en 75%van de bewortelde oppervlakte respectievelijk 0,40-0,55-0,75en0,88maalUb.Alsbovendien deopname-opbrengst functie
bekendis,enverondersteld magworden datdezevoorbeidebemestingsmethodengelijk is, kan ook de opbrengst bij strokenbemesting worden berekend. Het hangt nu
van deluxeconsumptie (het verschiltussen maximale envoor deopbrengst optimale
opname) af, of bij bemesting op stroken dezelfde opbrengst kan worden bereikt als
bijbreedwerpigebemesting.
De achtergrond van deze compensatie zou wat deN-opname betreft kunnen worden gezocht in een opnamereguleringsmechanisme in het gewas: stikstoftekort en
daardoor overmaat aan koolhydraten geeft het gewaseen groter vermogen om stikstof op te nemen (4.2, 4.4). Te geringe opname uit het niet bemeste bodemvolume
zou daardoor kunnen worden gecompenseerd door extra opname uit de bemeste
strook.
VanderBoonetal.(1970a)vergelekengiften van200en400kgNperha,toegepast
als rijenbemesting (stikstof in geploegde voren, ± 2 0 % van het wortelareaal 'bemest'), injectie (30 cm diep, 2 steken per m2) of breedwerpige bemesting. Daarbij
werden in en onder de bemeste gedeelten van de grond zeer hoge concentraties bereikt,totenkelehonderdendpmN,vijftottienkeerzohoogalsbijnormalebemesting.
Bijbeide methoden werdweleenverhoogde opnamegeconstateerd, maar dezebleef
achter bij breedwerpige bemesting. Ook de opbrengsten werden lager. Een dergelijk
resultaat had uit toepassing van de compensatiefunctie kunnen worden voorspeld:
rijenbemesting op een klein deel van de bewortelde oppervlakte kan alleen bij lage
giften een beter resultaat geven dan breedwerpige bemesting, terwijl optimale opname slechtswordt bereikt bijgrote luxeconsumptie. Dit laatste isbij de stikstofopname van vruchtbomen, te oordelen naar de relatie tussen de opbrengst en het Ngehalte in bladeren, niet het geval.
Demogelijkheid ombij boomgaarden involveldsconcurrerend grasdoor strokenbemesting tot een groter profijt van stikstof te komen is in twee proeven te Wilhelminadorp onderzocht.
Proef 1
Materiaal:Golden Delicious op M.9, geplant eind 1955,2,5x4 m.
Grondsoort: kalkrijke zavel, op 60 cm iets slibhoudend zand.
Onderbegroeiing: in 1959ingezaaid volvelds gras, vnl. Engels raaigras.
Beworteling: vruchtbomen tot 60 cm diep.
Behandelingen: deel van bodembehandelingsproefveld nl. volvelds gras, breedwerpig en op stroken
bemest; stroken 1m ter weerzijden van de boomrij (50% van de totale oppervlakte). Bemesting met
3giften, in verschillendejaren varierend van 62,5tot 625kgN per ha (vergelijk Tabel22).
Uitvoering: 4 herhalingen, 4bomen per veldje.
Waarnemingen: stikstofgehalten in blad en opbrengsten, 1960-1970.
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Stikstofgehalte inhet blad
In Fig.62AenCishetverbandweergegeventussenhetN-gehalteinhetbladende
bemesting per ha boomgaard, in Ben D tussen dit gehalte en de bemesting per ha
bemesteoppervlakte.
In de twee eerstejaren (1960/1961,A) gaven dezelfde hoeveelheden per ha boomgaard, op de halve oppervlakte uitgestrooid, duidelijk hogere N-gehalten in het blad
dan breedwerpig gestrooid. Dat dit effect het sterkst wasergens tussen onbemest en
zwaar bemest ligtvoor de hand. In de daaropvolgende 9jaren (C)wasdit niet meer
het geval.
Uit Fig.62Ben D blijkt, dat bij eenzelfde hoeveelheid N opdebemeste gedeelten
eenvergrotingvandebemesteoppervlakte(degeheleinplaatsvandehalve rijbreedte)
in 1960/1961vrijwel geen, in 1962/1970echter een duidelijk gunstigeffect had, zelfs
totzeerhoge stikstofgiften.
De verklaring voor het verschil in reactie in beide perioden moet in de worteluitbreiding worden gezocht: de bomen waren in 1960/1961 nog niet geheel volgroeid,
dehorizontale uitbreiding van dewortels,voorzover dichtvertakt, zaltoen nietveel

Fig. 62.Stikstof in blad vanGolden Delicious in volvelds gras bijstrokenbemesting over de halve
oppervlakte (O,
) en bij breedwerpige bemesting met dezelfde hoeveelheid perha (•,
).
Wilhelminadorp.
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Fig. 62.Nitrogen percentage infoliage of Golden Delicious in grass with nitrogen applied in bands
of 2 m along tree rows (O,
, 50% of the total area fertilized, rowdistance 4 m)andbroadcast
with thesame quantity per ha( • ,
).
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Fig. 63. Theoretisch verband tussen de stikstofopname van een volwassen boomgaard in gras bij
1. breedwerpige bemesting;
2. strokenbemestingmet dezelfde gift op dehalve oppervlakte,40% van dewortels in bemeste deel,
bij toepassing van decompensatiefunctie (f = 0,68; DeWit, 1953);
3. idem zonder compensatie (opname uit strokenbemesting = 0,4Xopname uit breedwerpige bemesting).
opname (uptake) kgN/ha
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Fig. 63.Theoretical relation between nitrogen uptake by high-cropping orchard in grass and
1. broadcast nitrogen;
2. the same quantity placed in bands according to Fig. 62(40% of the roots in fertilized soil) if the
compensation function is applied (uptake from N placed/uptake from N broadcast = 0,68;
De Wit, 1953);
3. as2,in absence ofcompensation (uptakefrom N placed/uptake from N broadcast = 0,40).

meer dan 1-1,30m vanaf de stam hebben bedragen, zodat breedwerpige bemesting
ten opzichte van strokenbemesting vrijwel geen grotere overlapping van wortels betekende (Fig. 62B). Fig. 62A vergelijkt dan niet veel anders dan enkele en dubbele
giften op de gehele bewortelde oppervlakte. Pas daarna, dus na verdere worteluitbreidingin niet bemeste grond, blijkt dat het N-gehalteinhet blad hogerwasalshet
gehele wortelareaal werd bemest (D). Van een compensatie-effect was daarbij niets
te bemerken: uit Fig. 62C blijkt dat het in het gehele trace van giften vrijwel niets
uitmaakte of de stikstof op de gehele of op de halve oppervlakte werd uitgestrooid.
Daaruit volgt, dat strokenbemesting op de halve oppervlakte bij vruchtbomen ter
vermindering van deconcurrentie door het grasgeenvoordeel biedt.
In een model is nagegaan, of dit onverwachte resultaat kan worden verklaard.
Daartoe isaangenomen dat de opnamefunctie bij breedwerpige bemesting van goed
producerende appelbomen op M. 9in matig concurrerend gras kan worden weergegeven door curve 1 in Fig. 63: voor optimale produktie iseenopnamevan80kgN5
per ha vereist wat, in overeenstemming met proefresultaten, bij een bemesting naar

5. Uit latere gegevensisgebleken dat deschattingen over optimaleen maximaleopname aan dehoge
kant zijn.
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250kgN perhawordtbereikt (8.5,Fig.67).Daarbovenvindtluxeconsumptieplaats
tot 100kgNperha.Dezeisniethooggeschat,uitgaandevanindrukken uitdegewasanalyse. Ze komt maar voor een deelin de bladanalyse tot uiting (Fig. 62C),omdat
tevens opslaginreserve-organen plaatsvindt. DecurveisS-vormigalsgevolgvande
concurrentiebijlagegiften.
Uit curve 1is de opname bij strokenbemesting berekend door toepassing van de
compensatiefunctie (curve 2). Daarbij is van dubbele N-giften op het bemeste deel
uitgegaan. Op grond van de worteluitbreiding, welke bij volwassen bomen verder
gaatdan hetmiddentussen tweerijen maardaarbij tevensijlerwordt,isechteraangenomen dat niet 50%maar 40% van dewortelszich in bemestegrond bevindt (Xr/Xb
= 0,4, compensatiefactor = 0,68). Curve 2 suggereert, dat tot ca 200 kg N per ha
meeropnamedoorcompensatiezoumoetenplaatsvinden.Aangezien debladanalyse
in dit trace"alseen maat voor de opname kan worden gezien zou decompensatie tevensuithogereN-gehaltenhebbenmoetenblijken. Curve3 tenslotte,geeft deopname
bijstrokenbemestingweeralsinhetgeheelgeencompensatiezouplaatsvinden(Ur =
0,4 x Ub).
Aangezien de gegevens geen verschillen in stikstofgehalten in het blad laten zien
(Fig. 62C),moet worden aangenomen dat de opnamefuncties voor breedwerpige en
strokenbemesting,althansinhetsub-optimalegebied,vrijwelidentiekwaren(curvel).
Dit betekent,dat tot ca 150kgN per ha vrijwel geen (curve 3),daarboven in toenemende mate compensatie heeft plaats gevonden. Uit curve 1kan worden berekend,
datbijstrokenbemesting met50-100-150-200-250en300kgNper ha'compensatie'factoren hebben gegolden respectievelijk: 0,43-0,39-0,47-0,60-0,72 en 0,82.
Deverklaringvoorhetverschijnseldatcompensatie(Ur> 0,4Ub)pasmerkbaarwerd
bijgiften groterdanca 150kgNperhamoetindeconcurrentiedoorhetgrasworden
gezocht: bij lagevoorjaarsgiften wordt stikstof zosneldoor het gras opgenomen dat
hetaanbod indegrondalvroegtekleinwordttenopzichtevan deopname,waardoor
geen compensatie kan plaats vinden. Dit beeld is in overeenstemming met Fig. 47,
afkomstig van hetzelfde proefveld: bij giften tot ± 150 kg N per ha werd al vanaf
beginjuli zeer weinig nitraat in de grond aangetroffen; pas bij hogere giften kon de
bemesting ook in dezomernog aan hogeregehalten worden herkend.
Opbrengst
Hoewel uit Fig. 62C is gebleken dat beide methoden t.a.v. het stikstofgehalte in
het blad en dus vermoedelijk ook deopname,vanaf 1962gelijkwaardig waren,bleef
deopbrengstbijstrokenbemesting steedsachterenwelmeernaarmatezwaarderwerd
bemest (Fig. 64). Daaruit volgt dat het verband tussen de opbrengst en de opname
voor beide methoden niet gelijk was. Misschien mag in dit verband aan een nietoptimaal vochtverbruik bij strokenbemesting worden gedacht: in 4.1 (Tabel 3) is
namelijk gebleken,dat deproduktie aan droge stofperliterverbruikt water optimaal
isbijvoor degroeioptimalestikstofgiften, zodatzowelbijeentekort alsbijeenovermaat meer water wordt verbruikt. Bij strokenbemesting neemt dan een deel van de
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Fig. 64. Opbrengstverschillen in procenten
van degemiddelde opbrengst van alleveldjes, bij breedwerpige bemesting (•) en bij
strokenbemesting (O) op volvelds gras.
Golden Delicious, Wilhelminadorp; 1960
+ 1962-1970 (verg. Fig.62C).
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Fig. 64. Differences in yield as percentages
of average yield of all plots for broadcast
nitrogen fertilizer (•) and for nitrogen
applied in bands covering 50% of the
area (O). Golden Delicious; 1960 + 19621970 (compare Fig. 62C).

wortels vocht op bij suboptimale, het andere deelbij superoptimale stikstofconcentraties. Dit zou op deze enigszins droge grond tot relatief vochttekort ten opzichte
van breedwerpige bemesting kunnen leiden.
De resultaten met appels gaven aanleiding tot een orienterend onderzoek naar de
invloed vandebreedtevandebemestestrook.
Proef 2

Materiaal:Beurre"Alexandre Lucas peren op kweeA, geplant voorjaar 1963,3x 4 m; slechtegroei.
Grondsoort: alsbij proef 1.
Onderbegroeiing: in maart 1965volvelds ingezaaid veldbeemdgras.
Beworteling: vruchtbomen ondiep, tot ± 60 cm.
Behandelingen: vanaf 1967 N-bemesting op stroken ter weerszijden van de boomrij naar 500 kg N
per ha bemestoppervlak,in gedeeldegiften. Strookbreedte:0-15-40-60-90-120en 150cm.Het hart
van destroken op 60cm (bij 150cmbredestroken op 75cm)vanaf deboomrij.
Uitvoering: in 2 herhalingen met 2 bomen per veldje.
Waarnemingen:Stikstofgehalten in het blad, stamgroei, opbrengst,schatting van de horizontale
worteluitbreidingdoor blootlegging in 1970bij rand- ('buffer-') bomen.

Het over vierjaar gemiddelde stikstofgehalte in het blad, de totale stamomtrektoenameperboom endegesommeerdeopbrengstzijn in Fig.65A-Cuitgezettegende
breedte van de bemeste strook en tegen het geschatte deel van de wortels dat zich
in 1970inbemestegrondbevond(D)6.Decurvenvertoneneenietsverschillendbeeld:
degroei van debomen (welkegoed door de stamgroei wordt weerspiegeld) vertoont
geen optimum, deopbrengst wel.Bij detoegepaste gift, 500kgN per ha, zal vrijwel
maximale opname hebben plaats gevonden als alle wortels zich in bemeste grond
bevonden (Verg. Fig. 63, 1).Aangezien de opname toeneemt naarmate de bemeste
stroken een groter deel van het wortelareaal overlappen, zal verdere groei door op6. De gemiddelde uitbreiding van dewortels van bufferbomen varieerde van 60tot 140cm vanaf de
stam. De variatie hiervan hing duidelijk samen met de stamomtrek. Hierdoor kon aan de hand van
de stamomtrek een ruwe schatting worden gemaakt van de worteluitbreiding van de proefboom,
waaruit het percentage wortels in bemeste grond kon worden berekend.
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Fig. 65. Reactie van 6- tot 9-jarige Beurre'
Alexandre Lucas in volvelds gras op de
breedte van bemeste stroken, en geschatte
overlapping van de wortels (bemesting
500kgN/ha bemestoppervlak).Gemiddeldenover4bomen; 1968-1971.Wilhelminadorp.
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Fig.65.Responseof6to9yearsold Beurre'
Alexandre Lucas in full grass to width of
fertilized strips, and estimated overlap in
root systems (dressing of 500 kg N/ha
treated area). Averages for 4 trees; 19681971.

namehebben plaatsgevonden bij voordeopbrengstreedsluxeconsumptie.Delichte
teruggang van de produktie bij totale overlapping (de percentages hiervan zijn vermoedelijkietstehooggeschat)kan doortesterkegroeizijn veroorzaakt.
DegeringereactievanhetN-gehalteinhetbladbijgroterestrookbreedtedan60cm
(overlapping ca 50%) wijst erop, dat de luxe consumptie niet meer door dit gehalte
wordt weerspiegeld maar in groei en opslag in reserveweefsels wordt 'verwerkt'.
Wordt dedoor DeWit gegeven compensatiefunctie toegepast, dan blijkt tenslotte,
dat het hoge percentage overlapping waarbij de hoogste opbrengst werd bereikt op
vrij geringeluxeconsumptie moet wijzen. Dezeiswellicht nog kleiner dan bij appels
werdaangenomen(Fig. 63).
Bijbreedwerpigebemestingisvooreenmaximaleproduktie overhet algemeen250
ofmeerkgNperhabenodigd(8.5, Fig.67). Indezeproefwerddehoogsteopbrengst
alsgevolgvandebeperkteworteluitbreidingbij225kgNperhabereikt (strookbreedte2 x 0,9m,rijafstand 4m).Bijvolledigebewortelingvande boomgaardoppervlakte
zou dit naar schatting minsten 300kg Nzijn geweest,zodat wederom blijkt datstrokenbemestinggeen voordeel biedt, behalve bijjonge of nauw geplante bomen metin
vergelijking tot derijafstand sterk beperkte worteluitbreiding.
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8.4.3 Bespuitingen met ureum
Door middelvan ureum wordt welgetracht stikstofgebrek snel op te heffen (3.3).
Bespuitingenomstreeks en kort na de bloei,hebben tot doelde vruchtzetting te verbeteren en eventueel rui te verminderen (Van der Boon, 1958). Bespuitingen vanaf
het eindevan dezomer,zijn gericht op reservevorming (4.4). Ook dit kan leiden tot
beterevruchtzetting inhet volgende voorjaar.
De hoeveelheid stikstof die uit ureum via het blad wordt opgenomen dekt echter
slechtseenfractie van detotale behoefte, vooral bij bespuiting in het voorjaar alsde
interceptie door denog kleinebladoppervlakte geringis.Weliswaar volgteenduidelijke verhoging van het stikstofgehalte in het blad, maar het is de vraag of de soms
geconstateerde verbeterde vruchtzetting aan dehogere stikstoftoestand vandegehele
boom dan welaan dievan het blad alleen moetworden toegeschreven. In het laatste
gevalisheteffect tijdelijk, ensterkafhankelijk van hettijdstip vanbespuiting,omdat
stikstof uit het blad naar bast en hout wordt afgevoerd. Alsdebehandeling leidt tot
verminderdejunirui ishet zelfs devraag, of niet vooral een tijdelijke gunstige groeiremming in het spel is.
Bijlatetoepassing kan deopnameveelgroterzijn door hetgrotere bladoppervlak;
bovendien durft men dan hogere concentraties toe te passen daar de gevoeligheid
voor verbranding bij volgroeid blad minder groot is dan bijjong blad. Tenslotte is
men laatinhet seizoenminder beducht voorverbranding dan inhet voorjaar.
Omna te gaan welkeffect maximaal isteverkrijgen met herhaalde vroege en late
ureum-bespuitingen, kunnen degegevensvanproef 1 teWilhelminadorp dienen.
Proef1
Materiaaletc.:zie 8.4.1, proef 2,
Behandelingen: naast die vermeld in 8.4.1, proef 2, Fig.61, op onbemeste bomen in volvelds gras:
vroege bespuitingen met denevelspuit, 14keer tussen ± 9 meien 9 augustus in concentraties die
in deloopvan hetseizoen opliepen van 3.5tot 8% ureum;
late bespuitingen, 9 keer tussen ± 1 5 augustus en 19 oktober in concentraties oplopend van 6,5
tot 9%, met in totaal gelijke hoeveelheden ureum als bij vroege toepassing. Ter vergelijking: onbemestebomeninvolveldsgrasenenkelewaarnemingenaangoedbemestebomeningrasstroken cultuur.

Deconcentraties waren zo hoog,dat net geen of maar eenzeerlichte verbranding
optrad aan debladranden. Perboom,over6jaar, kwamdehoeveelheidjaarlijks verspotenureumovereenmet60gN(perha51 kgN).Aangenomendathiervandoorhet
volgroeideblad 30%werdopgevangen enopgenomen, danbedroegdeextra stikstofvoorziening slechtsca 15kgN per ha perjaar; voor devroegetoepassingisdit door
degeringereinterceptiewellichtnogmindergeweest.Dezehoeveelheid iskleinvergelekenmetdebehoefte (70-80kgNperha).Deresultaten inFig.66wijzen erdan ook
op dat de bespoten bomen, deN-toestand van het blad buiten beschouwing gelaten,
maar iets minder stikstofgebrek leden dan de onbemeste en dat ze bij de eveneens
verrevan optimaal gevoedebomen, die 100kgN alsbemesting ontvingen (verg.Fig.
61), nog duidelijk achterbleven.
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Zoalsverwacht,werdhetstikstofgehalte inhetbladduidelijk door de bespuitingen
verhoogd. Bijdevroegetoepassing laghet accentin hetvoorjaar enin de zomer, bij
delatetoepassingindeherfst. Daarbij werden in delaterejaren waarden bereikt die
de gehalten van normaal gevoede bomen in een strokencultuur evenaarden of zelfs
overtroffen. In beide gevallen trad een nawerking op,respectievelijk in de herfst en,
viadereserve,inhetvolgende voorjaar.
Dat een door ureumverhoogd gehalte in het blad echter geen maatstaf is voor de
voedingblijktuitdiverseanderegegevens:dezewijzenopmaareenlichtevermindering
van het stikstofgebrek vergeleken metonbemest.Debladkleurinjuni, het stikstofgehalte inaugustusenhetaantalbloemtrossen(wellichtmededoorsterkerescheutgroei)
vertoonden nog het duidelijkst eenverbetering door de bespuitingen in het voorjaar
zodat deze behandelingen, misschien mede door een wat betere vruchtzetting, tenslotte de hoogste opbrengst gaven, al bleef die ver achter bij die van goed gevoede
bomen.
De bespuitingenhebbendusondanksvaakherhaaldetoepassingweinigbijgedragen
tot devoeding. Dat neemtnietwegdat deervaring heeft geleerd, dat enkelebespuitingen soms duidelijk gunstige gevolgen hebben. Dit moet misschien worden toegeschreven aan tijdelijk sterke verandering, in gevoelige perioden, van de stikstoftoestand van het blad ofvandegroeiintensiteit.
In praktijkproeven zijn gunstige resultaten alleen bereikt bij duidelijk stikstofgebrek inboomgaardenmetvolveldsgras.Bijnormaalgevoedebomen isheteffect van
verspoten ureum doorgaans gering geweest en wisselvallig (Beeftink et al., 1964).
Stikstofgebrek komt, mede door de overgang naar het grasstrokensysteem, tegenwoordig weinigmeervoor,zodatureum-bespuitingen aanactualiteithebbeningeboet.
Niettemin zullenderesultaten vannogtweeorienterendeproevenworden besproken.
Proef 2
Materiaal: volwassen peren var. DoyennS du Cornice op kwee A; stikstoftoestand normaal; opbrengstlaagensterk varierend.
Grondsoort: alsin 8.4.1, proef 2.
Onderbegroeiing: grasstroken, bemesting ca. 140kgN per ha.
Behandelingen: drie bespuitingen per behandeling in drie perioden zoals vermeld in Tabel 27.

AanleidingtotdeproefvormdengunstigeresultatenbijditraswelkedoorWertheim
(1971) werden waargenomen door ureumbespuitingen kort na de bloei. Inderdaad
laat ook Tabel 27 zien, dat deze bespuitingen een hogere opbrengst kunnen geven:
van de bespuitingen resulteerden vooral de drie van 31meitot 14juni in een groter
aantalvruchten(46%)eneenhogeroogstgewicht(36%).Ditverschilwasechtermaar
matig betrouwbaar door de sterke variabiliteit in opbrengst per boom (kleinste betrouwbareverschilbijP = 0,05% :24vruchten,6,2kg).
Gezien de normale stikstoftoestand van de bomen ligt het voor de hand, de verklaringvanditeffect niettezoeken ineenverbeteringvan destikstofvoeding maarin
eensecundairbespuitingseffect, namelijkeenlichtestagnatieindegroei.Bijveldonderzoek elders, en bij de in 4.4 beschreven potproef, werd zo'n tijdelijke vermindering
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Tabel 27. Invloed van voorjaarsbespuitingen met ureum op peren (Doyenne1
du Cornice); 18bomen per behandeling,1971.
Tijdstip/Date

Concentratie Oogst per boom/Yield per tree
Concentration Aantal vruchten/Number of fruits
%

Controle/Control
20,26,29/4
0,6
3, 10, 17/5
0,8
31/5,7+14/6
0,8

45
60
56
65

kg
13,4
17,0
16,1
18,2

Table 27. Effect of spring spraying with urea on yield of pears (Doyenn6 du
Cornice); 18 trees per treatment, 1971.

ookgevonden naureumbespuitingen.Nu isbekend,dat sterkegroeiderui bevordert.
En inderdaad was,na eenperiodevan regen,hetweerin 1971zonnigenwarm vanaf
eind meitot ± 10juni, zodat het gewastijdens de bespuitingen op 31meien 7juni
sterk zal hebben gegroeid. De gunstige invloed van ureum vooral in deze periode,
mag daarom wellicht aan beperking van de groei worden toegeschreven. Dergelijke
effecten zijnookbekendvangroeirem-middelenzoalsCCC(chloormequat;Wertheim,
1972).
Bij appels werd tenslotte het effect van late bespuitingen onderzocht (Proef 3).

Proef 3
Materiaal:volwassen appelbomen var. Cox's Orange Pippin, Golden Delicious en Winston op M.9
met duidelijk gebrek aan stikstof.
Crondsoort: als in 8.4.1, proef 2.
Onderbegroeiing: volvelds gras.
Behandelingen: bemesting en, op de helft van de bomen, ureumbespuitingen zoals aangegeven in
Tabel 28.
Waarnemingen: gewaskenmerken, opbrengst, gewasanalyses.

Debespuitingen veroorzaakten meestal lichteverbranding van debladeren wat op
sterkeopnamewijst.Uitdebladanalyse(Tabel28)blijkt,datureumhet stikstofgehalte
kort na de bespuitingen duidelijk hadverhoogd,ookin 1967toenditdoordebemestingwasverbeterd.Ook kon deopslagvan stikstof uitureum injanuari 1966en 1967
door analyse van hout en bast van eenjarige scheuten duidelijk worden aangetoond.
Daarbij werddeuitdebladanalyseverkregenindruk,datCox'sOrange Pippinduidelijkermeteenhogergehaltereageerdedandebeideandererassen,bevestigd. Blijkbaar
neemt dit ras gemakkelijker ureum op.Dereservevorming leidde ook tot een hoger
stikstofgehalte in het blad in hetvoorjaar (1966en 1968),zelfs nog tot kort v66rde
herhaling van de bespuiting (1967).
De vruchtzetting v66r dejunirui vertoonde doorgaans een duidelijk gunstige invloed van ureum, behalve bij Cox's Orange Pippin in 1967,wat een gevolg van de
140

Tabel 28.Effect van herhaaldelate ureumbespuiting op appels met stikstofgebrek in volvelds gras (Wilhelminadorp).
Ras
Variety
en aantal
bomen
and number
of trees
Cox's Or.
Pippin 5
Golden Delicious 5
Winston
3

Ureum
bespuiting
Urea
spray

+
+
—
+

—

% N in blad/ 'in leaves
1965 1966
1967
26/9 1/11
18/10 28/4 3/11

7/6

Vruchten per
Opbrengst/Yield
100 bloemtrosser i kg per boom/tree
Fruits per
1966 1967 1968
100 clusters
±25/5
1966 1967 1968

1,40
1,93
1,38
1,62
1,68
2,03

3,81
3,84
3,58
3,69
4,29
4,68

40 55 39
142 48 63
72 75 32
128 122 44
173 286 238
263 301 254

1,82
2,29
1,95
2,12
2,24
2,46

3,62
3,97
3,28
3,41
3,66
3,79

2,06 2,08
2,17 2,42
2,00 1,97
2,02 2,15
2,41 2,36
2,44 2,47

1968

19,5
30,8
22,4
26.3
14,6
17,3

35,1
28,1
40,8
45,2
34,1
33,8

Bemesting: 1965, 1966, 1968geen stikstof/no nitrogen.
1967 350kg N per ha.
Ureumoplossingen/Urea sprays:
1965: 17,29/9;4, 12,18/10.
1966: 19,28/9; 13,24,31/10.
1967:26/9;5, 13,24/10.
Table. 28.Effect of autumn spray with urea on nitrogen deficient apple-trees in grasssward (Wilhelminadorp).

bemesting of een beurtjaareffect kan zijn geweest voortvloeiende uit een hogere
opbrengst in 1966,of eenschade door nachtvorst (zie 5.5).
Deopbrengsten suggereren eengrotere oogst door debespuitingen,zogezienweer
het duidelijkst bij Cox's. De bemesting op 7maart 1967kan nivellerend hebben gewerkt, al lijkt het herstelvan de stikstoftoestand in dat jaar niet volledig te zijn geweest.
Een bezwaar van late bespuitingen is de kans op bladval. In deze proef werd dit
enkelemalenwaargenomen.BijeenenkeleCox's-boom liepditoptot bijna 50%van
hetblad.Alsdevruchtennoggeruimetijdaandeboomblijven kanditvertragingvan
hetuitgroeien enrijpenbetekenen.BijGolden DeliciousenWinstonwerdbijdepluk
steedshet hoogste percentagegroen ofminder rood gekleurdevruchten aangetroffen
bijdebespotenbomen.
8.5 Stikstofbehoefte
Tussen 1950en 1965zijn in verschillende teeltgebieden proefvelden aangelegd om
het effect van stikstof op de opbrengst na te gaan bij een volveldse onderbegroeiing
metgras.Maarslechtsinenkelegevallenwashettrace"vanstikstofhoeveelheden breed
genoeg om een optimum vast te stellen: meestal werd niet meer dan 200-250 kg N
per ha gegeven. Dit zullen, vooral in de beginjaren, vaak suboptimale giften zijn ge141

19,4
25,8
39,2
40,2
—
—

weest, zodatslechtsbijbenaderingkanwordenaangegeven,welkebemestingdehoogste opbrengst zou hebben gegeven.Aangezien eengift van 100kgN perha alrendabel wordtalsbij eenopbrengst van 30ton per ha en slechte fruitprijzen eenmeeropbrengst wordt verkregen van slechts 1%, kan men uit zulke proefveldgegevens tot
sterk uiteenlopende economische optimale bemestingen komen,temeer, als rekening
wordt gehouden met enigkwaliteitsverlies door zwaarderebemesting. Zo werd in de
proef te Wilhelminadorp (Tabel 22) bij Golden Delicious vaak iets meer vruchtverruwing geconstateerd op de zwaarst bemeste veldjes: van een opbrengstverhoging
van 17% door 250 kg N per ha, bleef hierdoor b.v. maar 12%in geld over. In dit
trac6vandebemestingwerdenverliezendoormeerruwevruchten echtersteedsruimschoots gecompenseerd door een hogere opbrengst aan gladde vruchten.
Kwaliteitsverliezen (vruchtkleur, verruwing, bewaarbaarheid) mogen maar ten
dele aan stikstofbemesting worden toegeschreven: deze invloed is in werkelijkheid
gering vergeleken met dievan het grote complex van overige factoren (teelt,bodem,
weer).Bijdeberekeningvan hetoptimalebemestingsniveau hoeft mendan ook maar
in beperkte mate rekening te houden met zulke kwaliteitsverliezen.
Gezien de normaliter relatief geringe bemestingseffecten, de beperkte opzet van
de proeven en de grote variatie in opbrengst, zijn verschillen meestal pas significant
als ze aanzienlijk groter zijn dan 10%. Opbrengstverschillen door giften hoger dan
150kg N perha zijn doorgaans kleiner,zodat hetmoeilijk blijft, aan dehand vande
diverse proeven stikstofoptima aan te geven. Voor het vaststellen van de bemesting
dient men dan ook medede graad van concurrentie te schatten aan de hand van de
in8.3besproken factoren.
In Fig. 67zijn de overzoveel mogelijkjaren gemiddelde opbrengstreacties van de
belangrijkste recenteproefvelden inNederlandsamengebracht.Erwerddaarbij onderscheid gemaakt tussen readiesin hettweedeenderdejaar na het in graslopen enin
laterejaren.
Desterke opbrengstdepressies kort na hetontstaan van degrasmat, bij lage giften,
weerspiegelen het in 8.2beschreven schokeffect en suggereren hogere stikstofoptima
dan uit de proeven naar voren komen. Doordat verscheidene proeven slechts enkele
jaren hebben bestaan heeft dit schokeffect het beeld van de bemestingsbehoefte in
sterke mate bepaald, wat, althans tijdelijk, overdreven hoge giften in de hand heeft
gewerkt (Hoofdstuk 2,Fig.4).
Bij deproefvelden met appelvalt op,dat de sterkste reacties meestal optreden bij
onderstam M.9 (A :1,2; C :3,4, 10).letszwakkere reacties werden met de onderstammen M.2en M.7 verkregen (A :6, 7,9; C :5, 6, 7, 8).Dit wijst op een hogere
stikstofbehoefte bij appelsopdezwakke M.9.
Degegevensuitdelaterejaren,bijouderegrasmatten,suggererenoptimabijappels
op M.9tussen250en400kgN,bijmatigsterkeonderstammen wellichttussen 150en
250 kgNperha.Bijpeerzaldestikstofbehoefte weinigverschillenvandievanappels
op M.9.
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Fig. 67. Opbrengstreactie bij stikstofproefvelden in volvelds gras. A + B : in 2e en 3ejaarnahet in
graslopen(schokeffect)/in 2nd and 3rdyearafter grassingdown,check effects;
C + D : inlaterejaren/in lateryears.
Appel/apple 1 + 2 + 3 : Golden Delicious op/on M.9; 4: Lombartscalville op M.9; 10: James
Grieve op M.9; 5 + 6 : Cox's Orange Pippin op M.2; 7 + 8 : Jonathan op M.7; 9: Jonathan op M.2.
Peer/pear 1+2: Conference op kweeA/on quinceA; 3:Doyenne1du Corniceop ditto.
Bronnen/sources:Appel/apple:5:Beeftink etal.(1962);6:Drijfhout (1961);7:Van der Boonet al.
(1964).
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Fig.67.Yield response to nitrogen in grass orchards.

8.6 Conclusiesover destikstofhuishouding inmet grasbegroeidegrond
Doordatgrasalinmaart,devruchtboompasinmeibelangrijke hoeveelhedenvocht
en stikstof begint te onttrekken ondervindt de laatste concurrentie. Ook de grotere
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worteldichtheidvanhetgrasindebovengrond speeltdaarbij eenrol.Doordeopname
vanhetgrasdaalthetnitraatgehalte indegrond snel,zodatvaakalvanafjuni vrijwel
geen stikstof meer ter beschikking staat. De opname door devruchtboom vindt dan
overwegendindeeerstemaandenplaats,watgunstigvoordekleuringvandevruchten
maar ongunstig voor de groei, de bloemaanleg en de opslag van reservestikstof kan
zijn. Pasbij basisgiften groter dan ± 150kgN perhaworden ook in deloopvan de
zomer nog belangrijke, met de bemesting samenhangende hoeveelheden nitraat in
degrond aangetroffen.
Tijdens het zich vestigen van dejonge grasmat daalt de stikstoftoestand van de
vruchtboom snel, afhankelijk van de bemesting. Dit heeft bij dragende bomen een
vermindering van de bloemaanleg tot gevolg, die, mededoor slechte vruchtzetting,
ineen sterke opbrengstdaling in eenoftweevolgendejaren tot uitingkomt.Aanpassing van het wortelstelsel, toenemende recirculatie van stikstof uit verterende grasmulch en door het maaien bevorderde, ondieper wordende beworteling van het gras
zijn devoornaamste factoren diein devolgendejaren een rol spelen bij het geleidelijkeherstelvande stikstofvoeding.
Tegenoverdeminofmeerschoksgewijsoptredende groei-en opbrengstdepressie na
het ontstaan van eengrasmat staat een even opvallend herstelna plotseling opheffen
van deconcurrentiedoor onderwerken vanhetgras.Ondervindingmetbeide effecten
hebbenhetstandpunt vandefruitteler overdetoelaatbaarheid vangrassterk bepaald.
De mate waarin de concurrentie door de vruchtboom wordt ondervonden hangt
af van deonderstam (zwakke onderstammen zijn gevoeliger dan sterke),deaard van
deonderbegroeiing(grassoort),demaaihoogteendeouderdomvandegrasmat(onder
meer door de cumulatieve invloed van het mulchen). Voorts spelen eigenschappen
vandegrondeenrol,zoalsdemogelijkheid totdiepewortelgroeienhetvochtleverend
vermogen.Doordetoenemendeinvloed vanverterend graskomtopdenduur80-100
kgN per hajaarlijks opnieuwin omloop.
Maatregelen welke, naast verhoging van de stikstofgift, tot vermindering van de
concurrentie kunnenleidenzijn bemestinginjanuari (op kleigronden) en overbemestinginmei.In beide gevallen wordt opname door het grasgedeeltelijk vermeden.Bemestingopstrokenbiedtgeenperspectief.Dehierbij verwachtegrotereopname door
compensatievindtinhetsuboptimaletrace"nietplaatsdoordatde stikstofconcentratie
indegrond door deconcurrentie alvroegtelaagwordt.
Ureumbespuitingen kunnen worden toegepast alseen snelle correctiemaatregel bij
bomen met stikstofgebrek. Bij normaal gevoede bomen is het effect wisselvallig,
waarbij aan eenmogelijk gunstigeinvloedvandoor ureumveroorzaakte lichtegroeiremmingwordtgedacht.
Destikstofbehoefte bijappelsopM.9enbijpereningraswordtnade aanloopjaren,
afhankelijk van deconcurrentie-omstandigheden, geschat op 250a 400kgN per ha,
bijappelsopmatigsterkeonderstam op 150a250kgN.

144

9 De stikstofhuishouding bijtoepassing van grasstroken

De tegenwoordig meest toegepaste bodembehandeling houdt de boomstrook gedurende een groot deel van hetjaar met chemische middelen onbegroeid. Het gras
van derijstrook wordt doorgaanszogemaaid,dathetgrotendeels opde boomstrook
terecht komt.
In beide stroken wijkt destikstofhuishouding af van diein geheelzwart gehouden
(7)respectievelijk met grasbegroeidegrond (8)door voorhet strokensysteem karakteristieke omstandigheden: het mulchen, relatief zwaar bemesten en niet meer bewerken van de boomstrook en het relatief licht bemesten en niet mulchen van de
grasstrook. Daardoor moetdeboomstrook alseenuitgesproken stikstofrijk, degrasstrook alseentamelijk stikstofarm milieuworden beschouwd.
De praktijk kent een grote variatie in de breedte van boom- en grasstroken en in
de horizontale uitbreiding van de wortels. Dan rijzen de vragen, of de bomen voldoende stikstof kunnen opnemen als ze die voornamelijk moeten betrekken uit de
onbegroeide strook, welkebetekenis dewortelverdelingdaarbij heeft, en welkeeisen
aandebeschikbaarheid vanstikstofinzoweldeboom-alsdegrasstrook moetenworden gesteld.
9.1 Stikstof in deboomstrook
Een belangrijk gevolgvan dechemische onkruidbestrijding is,dat de boomstrook
niet meerwordt bewerkt. Hierdoor wordt debewortelbare bodem aan de bovenkant
vergroot met een ca 6cm dikke laag die rijk is aan voedingsstofTen en sterk wordt
doorworteld (Hoekstra &Wallenburg,1967).
Een onderzoek bij Golden Delicious op M.9 (rivierklei) liet dan ook zien, dat de
0-10 cm laag in de boomstrook gemiddeld 5dunne wortels per dm2 bevatte, in de
grasstrook 1-2. Bovendien reikten de wortels in de boomstrook tot in de laag 1-2
cm,waarzeonder het gras ontbraken.
Ineenproefmetachtjarige Cox'sOrangePippinwerddebetekenisvandebewortelingindebovengrond voor de stikstofvoorziening aangetoond. Fig. 68laatzien, dat
hetstikstofgehalte vanhetbladafnamnaarmatedoordegrondbewerkingopdeboomstroken meer wortels werden vernietigd.Bijvoortzetting van deproef in 1971bleven
overeenkomstige verschillen gehandhaafd. Het effect op de stikstofvoorziening zal
bovendien iets sterker zijn geweest dan uit de bladanalyse blijkt: de grondbewerkingen veroorzaakten ook een sterke daling van het kaligehalte in het blad, wat antagonistisch eenstijging vanhetN-gehalteindehand werkt.
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Fig. 68.De invloed van grondbehandeling
op deboomstrook, en van neerslag, op het
stikstofgehalte in hetblad bij Cox's Orange
Pippin op M.9 in een grasstrokencultuur
met tot 1969 chemische onkruidbestrijding
op de boomstroken:
1.voortgezette chemische onkruidbestrijding, gcen grondbewerking
2.idem na frezen tot 6cmop 6/5 '70
3. idem na spitten tot 15 cm op 14/5 '70.
1971: gemiddelden van twee bemonsteringen (7/7 en 24/8).

Fig. 68.The influence of tillage on the tree
strip,and that ofprecipitation onthe foliar
Ncontent ofCox'sOrangePippin (on M.9)
in a grass-strip culture, treated with a
herbicide on the tree strips until 1969:
1.herbicide treatment continued, no tillage
2. ditto after rotary tillage down to 6 cm
on 6-5-'70
3. ditto after digging to 15cm on 14-5-'70.
1971: averages of two samples (7-7 and
24-8

Door de bewerkingen gingen ook de opbrengsten achteruit: in 1970werd bij 1,2
en 3 respectievelijk 36,0-31,6en 27,6kgper boom,in 1971:45,6-43,2en 39,5en in
1972:20,7-17,4en 15,9kggeplukt. Dezeduidelijke reactie moet vooral wordentoegeschreven aanvernietigingvanindebovengrond aanwezigewortelsenaan dedaardoor verminderde beschikbaarheid van bodemvocht (zomerregen),een factor die op
dezetot slechts60a 70cmbewortelbaregrond eengroterolspeelde.
In eenandere proef,teOosthuizen, werdbijin 1966geplanteCox'sOrangePippin
op M.9 sedert datjaar chemische onkruidbestrijding (zonder grondbewerking op de
boomstrook) vergeleken met frezen tot 6 a 7cm. De analyse van in begin augustus
bemonsterd blad leverde,gemiddeld over 1968-1971 (derde tot zesde groeijaar) gegehalten op van respectievelijk 2,49 en 2,47%N. De opbrengsten bedroegen tot en
met 1970: 51,0 en 47,8 kg,in 1971:23,0en 22,8 kgen in 1972: 18,2en 17,1kg per
boom.
Dereactie op hetfrezen washierdusminder duidelijk dan bij devorigeproef,wat
aan de betere bodemomstandigheden moet worden toegeschreven: het betrof hier
een sterker humushoudende, dus ruim stikstofleverende entevensdieper bewortelde
kleigrond, dan bij Wilhelminadorp. Ook kan een geleidelijke aanpassing van hetge146
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8- 69. Neerslag tussen 50 en 10 dagen voor de bemonstering en stikstofgehalte van het bladmonster.
Golden Delicious op M.9, 1964-1970, r = +0,65».
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Fig. 69. Precipitation between 50 and 10 days before
sampling, and N content in leaf sample. Golden Deliciouson M.9, 1964-1970,r = +0,65*.

wasaan het frezen door diepere wortelontwikkeling hebben plaats gevonden.
Bijhetnietbewerkenvan deboomstrook, watleidttot oppervlakkige beworteling,
komtmeervandeneerslaginvoorjaar enzomeraan hetgewastengoede.Aangezien
herbevochtiging, nadroogte,vanbeworteldebodemlagenleidttotverbeteringvande
stikstofopname,enzomerneerslaggewoonlijk nietdiepindringt,kanwordenverwacht
datbijnietbewerkenvandegrondgroteremetdeneerslagsamenhangende fluctuates
in het N-gehalte van het blad zullen optreden dan bij frezen of spitten. Hoewel uit
Fig.68(zieook Fig.38)duidelijk blijkt, datna eenregenperiode eenstijging vanhet
N-gehaltevolgt,ishet verschil in reactietussen niet (1)enwel(2,3)bewerkte veldjes
toch zeergering:ook bij tot 15cm dieptevernietigen van dewortels (3,spitten) reageerde het gewasnog duidelijk op de neerslag. Vermoedelijk dringt bij zware buien
toch nogeenvrij groot deeldoor deniet gesloten liggendegespittelaaginde ondergrond,waarbij inspoelingvan stikstof uitdebovengrond plaats vindt.
Datdeinvloedvanzomerneerslagopdestikstofvoorziening grootisbleektenslotte
noguitgegevensvantweeproefvelden, metchemischeonkruidbestrijding opdeboomstrook te Wilhelminadorpen in deWilhelminapolder(Fig. 69). Doordat het vochtgehalte van de grond en de reactie van het gewas daarop de neerslagverdeling vertraagd volgen, werd de sterkste correlatie gevonden met deneerslag tussen 50en 10
dagenv66rdebemonstering.Dereactieberustmisschienten deleopversterktemineralisatie door neerslag na droogte,maarmoetvooralworden verklaard door grotere
mobiliteit van nitraat-stikstof. Daarnaast kan versterkte opname door tijdelijk stikstof-gebrek eenrolspelen (verg.4.2).
Door de thans veelal gebruikte cirkelmaaier wordt, bij gelijke breedte van de
stroken,naar schatting drievierdevanhetgemaaidegrasopdeboomstrook gebracht.
Tabel 29 geeft een indruk van de hierin aanwezige voedingsstoffen. Bij sommige
fruittelers bestaat de neiging de stikstofbemesting overwegend op de boomstrook te
brengen, zodat minder gras wordt geproduceerd, de maaifrequentie vermindert en
minder kali op de boomstrook wordt gebracht waardoor de kans op stip kleiner
wordt (Delver &VanRooyen, 1972).
In een normalesituatie,bij breedwerpige bemesting,zalmet het grasca 150kg N
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Tabel 29. Belangrijkste minerale bestanddelen in dejaarlijks geproduceerde droge
stof van een strook veldbeemdgras in kg per ha grasoppervlakte bij verschillende
stikstofbemesting (Wilhelminapolder).
Periode

Droge stof/Dry matter
N
K20
MgO

P2O5
CaO

1964-1968
1964-1968
1967-1968
1967-1968
1968
1968

Bemesting(Dressing) in kg perha
120
0
240
2735
68
105
8
34
31

5704
193
185
13
53
53

7160
269
260
19
63
72

360
8411
331
283
20
63
76

Table 29.Most important mineral constituents in dry matter produced annually on
a strip ofsmooth stalked meadow grass,inkgper ha, at different levelsof nitrogen
dressing (Wilhelminapolder).

per ha perjaar op de boomstrook terecht komen. Een deel van de mulch verteert
snel,afhankelijk vandeweersomstandigheden, envormtnoginhetzelfde seizoeneen
stikstofbron voor de bomen. Een veel groter deel van de stikstof komt echter pas
langzamerter beschikking,wordtingebouwdin dehumus,door bacterien vastgelegd
of gaat door uitspoeling en denitrificatie verloren.
Uit Fig. 37 (7.1) volgt, dat het humusgehalte van de bouwvoor van eenflinkgemulchteboomstrook (5000 kgdroge stof per ha) tendeert naar een niveau dat na20
jaar minstens 1% hoger ligt dan dat van een zwart gehouden grond zonder extra
toedieningvan organische stof, althans wanneerhumusopbouw en-afbraak het door
Kortleven (1963)geschetstegemiddeldebeeldvolgen.Daardoor kanvoorde0-20cm
laag(dusafgezien vandesnellevertering)opdenduurwordengerekendopeenextra
naleveringvan minstens 20kgN perha perjaar.
De betekenis van het mulchen op deboomstrook voor de stikstofvoorziening van
de vruchtboom kan slechts ten deleworden afgeleid uit de gegevensvan demaaimethodenproef in Tabel 26, waarin alle combinaties van de volgende behandelingen
werdentoegepast:
1. maaien van de 2 m brede grasstrook met de cirkelmaaier of met de messenkooi
(mulch op deboomstrook respectievelijk de grasstrook);
2. het onbemest laten van de2mbrede boomstrook ofeen bemesting van 120kg N
per ha;
3. bemestingvan degrasstrook met0,300of 5 x 60kgN perha.
Het bleekdaarbij,dat hetcumulatieve effect van hetzelf-mulchen bij gebruik van
de messenkooi op den duur ca 45%meer stikstof in het gemaaide gras teruggaf dan
bij ongemulcht gras. Dit ging gepaard met een doorgaans 30-50% grotere grasproduktie(Fig.55).Hierwasechtersprakevaneengoedgeslotenroulatiesysteem waarbij
weinig stikstof door uitspoeling verloren ging, een deel waarschijnlijk meer dan66n
keer kon rouleren, en de opname door graswortels efficient verliep. Men mag niet
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verwachten, dat de invloed van mulchen op de boomstrook op de stikstofvoeding
vandevruchtboom zosterkzalzijn.
Uit de resultaten van grondonderzoek aan het einde van zeven proefjaren (Tabel
30)bleek,dathetmulchengemiddeldeenlichtestijgingvanhetN-totaalopdeboomstrook had gegeven.Bijeenvolumegewichtvan 1,4 komtdit,gemiddeld over dedrie
bemestingen,voor de0-5cmen 5-20cmlagengezamenlijk neer op 186kgN per ha
meer dan bij gebruikvan demessenkooi.UitTabel26kan verder worden berekend,
datindezeproef dejaarlijkse overallegrasbemestingengemiddeldehoeveelheid stikstofinhetbij cirkelmaaien geproduceerde gras 168kgN perha bedroeg(1970uitgezonderd).Over7jaarzaldan7 x £ x 168,dusongeveer880kgNnaarde boomstrook
zijn gebracht. Hiervan werd in de0-20cm laag 186kg, dus 21%,in de stijging van
hetN-totaalcijfer teruggevonden.
Voor de 0-5 cm laag van de grasstrook wijst het gemiddeld wat grotere verschil
tussen beide maaimethoden op een iets sterker effect van het mulchen op gras, dus
op minder stikstofverlies bij gebruik van de messenkooi.
Ook het gehalte aan organische stof reageerde al op de behandelingen: 0,433en
0,067%meerin de0-5en 5-20 cmlaagvan dezwarstrook, gemiddeld over driebemestingen, wat gelijk staat met 0,158% m&r in de gezamelijke 0-20 cm laag. Dit
washetgevolgvandetoevoervanorganischestofopdeboomstrook,welkeopgrond
van degegevensvan degrasproduktie indezeproef opjaarlijks J x 4350 = 3260kg
perhawerd geschat.Volgensdeformule Henin-Dupuis-Kortleven (7.1, Fig.37)had
hierdoor na 7jaar een verschil van 0,30% organische stofin de0-20cmlaagmogen
worden verwacht. De invloed van het mulchen op het gehalte aan organische stof
Tabel 30.N-totaalen gehalteaanorganischestofvande0-5en 5-20cmbodemlagenna 7jaar maaien
met decirkelmaaieren met demessenkooi, bij verschillende bemestingvan degrasstrook (december
1971).
Kg N per ha Cirkelmaaier/Rotarymower
op grasstrook boomstrook
grasstrook
on grassstrip t r e e s t r j p
grassstrip
0-5 cm 5-20 cm 0-5 cm 5-20 cm

Messenkooi/Lawn mower
boomstrook
grasstrook
treestrip
grassstrip
0-5 cm 5-20cm 0-5 cm 5-20cm

N-totaaljTotal N, in %:
0
300
5x60

0,16
0,17
0,18

0,12
0,12
0,13

0,24
0,29
0,28

0,13
0,13
0,14

0,15
0,15
0,16

0,12
0,12
0,12

0,27
0,30
0,32

0,13
0,13
0,14

5,3
5,2
5,4

2,1
2,1
2,3

2,3
2,5
2,7

2,0
1,8
2,0

5,9
5,5
6,3

2,3
2,3
2,5

OrganischestofjOrganic matter,in "/, a'
0
300
5x60

2,7
3,0
3,1

1,9
2,0
2,1

Table 30.Total N and organic mattercontent ofthe0-5and 5-20 cmsoillayersafter 7years mowing
withtherotarymower(mulching on thetreestrips) and with the lawnmower (grassremaining on the
grassstrips) atdifferent levelsofdressingfor thegrass(December 1971).
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van deboomstrook wasin werkelijkheid dusveelkleiner, wat op sterke afbraak van
organischestofindemulchwijst.
Een overeenkomstige berekening van het mulch-effect op de grasstrook (messenkooi,Tabel 30)laat een stijging bij dedroge organische stof in de0-20cmlaag zien
van gemiddeld 0,30% (0,60%in de0-5cm,0,20% in de 5-20 cmlaag).De jaarlijks
gemiddeldegroteretoevoervan drogestof bedroeghier 5250—£ x 4350 = 4163 kg
(grasproduktie bij gebruik van demessenkooi,verminderd met dat deelvan de produktie bij de cirkelmaaier dat niet op de boomstrook terecht komt). Hierdoor
had volgens de bovengenoemde formule na 7 jaar een verschil met niet-mulchen
van 0,39% mogen worden verwacht. Het effect van mulchen is op de grasstrook
dus veel groter dan op de boomstrook, wat op een minder sterke afbraak van de
mulch wijst.
De reactie van de stikstofgehalten in het blad, gemiddeld over het 2etot 8e groeijaar (Tabel 31),laat zien dat de bemesting op de boomstrook het duidelijkst effect
heeft gehad. Daar dit echter voor een deelinverband staat met dejeugd van de bomenin deeerstejaren van deproef (dewortels bevinden zichdan grotendeelsnog in
de boomstrook) werd voor de drie eerste jaren de verhoging door deze bemesting
apart berekend; ze bedroeg 0,17%, die over de vier laatste nog slechts 0,06%. In
overeenstemming hiermee nam het effect van bemesting op de grasstrook (300 en
5 x 60 kg N) toe: berekend werd dat dit 0,02% bedroeg in de drie eerstejaren en
0,08% N in de vier laatstejaren (hierin komt de uitbreiding van de wortels onder
de grasmat en wellicht ook enigszins een cumulatief mulch-effect tot uitdrukking).
De invloed van het mulchen op de boomstrook is, strikt genomen, alleen uit het
verschil tussen maaimethoden meetbaar zolang de wortels zich nog overwegend in
dezestrook bevinden.Zodra zezichtot onder degrasstrook uitstrekken komt er een
mulch-effect opdegrasstrookbij.Zowashetstikstofgehalte bijgebruikvandecirkelmaaier alleen in de beide eerstejaren duidelijk hoger (0,07%N) dan bij de messenkooi. Gemiddeld over devijf laatstejaren wasditverschilnihil(0,01% N).
Wordt over de twee eerstejaren (in verband met de worteluitbreiding) het effect
Tabel 31. Stikstof in het blad bij tweemaaimethoden en verschillende bemesting op gras-en boomstrook, gemiddeld over 7jaar (Golden Delicious op M.9).
KgN per ha
op grasstrook
on grass strip

KgN per haop i boomstrook/on tree strip
0
120
cirkelmaaier
cirkelmaaier
messenkooi
rotary mower
lawn mower
rotary mower

0
300
5x60
gem./av.

2,17
2,23
2,24
2,21

2,14
2,23
2,22
2,20

2,30
2,32
2,36
2,33

messenkooi
lawn mower
2,28
2,28
2,31
2,29

Table 31. Nitrogen in the leaveswith two mowing methods and different dressings on grass and tree
strip;averagesover 7years(Golden Delicious on M.9).
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gem./
av.
2,22
2,27
2,28

vanbemestingmet 120kgNperha opdeboomstrook bijgebruikvan de messenkooi
(0,14%N)vergelekenmetdatvanmulchenopnietbemesteboomstroken (0,02% N),
dan komtmentot deconclusiedat dena het maaiensnelvrijkomende stikstof uit de
mulch slechts een zeer bescheiden stikstofbron vormt, te vergelijken met het effect
van ca 15-20kgstikstof uit kunstmest.Opdenduur kan dit, door het medevan betekeniswordenvandeafbraak vandevergrotehumusvoorraad,misschien toenemen
tot 30a35 kgNperha,watovereenkomtmetslechtsca20%vandejaarlijks met het
gras op de boomstrook gebrachte stikstof.
UitdegegevensinTabel31komtverdernognaarvoren,dathetverschiltussen de
cirkelmaaier en de messenkooi op bemeste boomstroken gemiddeld groter was
(0,04%)danoponbemeste(0,01%N).Ditmoetvermoedelijk aaneenbetere opneembaarheid van de kunstmeststikstof in gemulchte grond (hoger vochtgehalte) worden
toegeschreven.
Tenslottegeeft Tabel32eenindruk vanineenandereproefdoorhet mulchen ontstane verschillen in hoeveelheden nitraat in de bewortelingslaag van boomstroken.
Door de bemesting op de grasstrook zijn toenemende hoeveelheden gras geproduceerd welke door de cirkelmaaier op de boomstroken werden gebracht. Ter vergelijkingzijn ookgegevensvermeldvanveldjes waarvandeboomstrook praktisch geen
mulch en 240 kg N per ha als kalkammonsalpeter ontving(17/2).
Heteffect van toenemendehoeveelheden mulch,dusstikstof,isduidelijk. Het ging
in dit achtste proefjaar vooral om snelle vertering uit versgras, daarnaast om langzameverteringuitdeinmiddelstoegenomen bodemhumus.Degehaltenaanhet begin
van het seizoen zijn het gevolgvan residuen uit hetvoorgaande drogejaar, diein de
drogewinterdaarnaweiniguitspoelden. Demineralisatiewasbijdelage grasprodukties maximaal in april totjuni. Bij de hoge produkties vond aanvankelijk enige uitspoelingvanresiduenplaats.Hierdoor,endoordatdegrasgroeizichovereen langere
periode uitstrekte, werden maximaleconcentraties hier wat later aangetroffen (meijulienlater).
Tabel 32. Verloop van het nitraatgehalte in de wortelzone van gemulchte boomstroken in 1972 bij
sedert 1965verschillende bemesting. Proef met in 1963geplanteperen (Wilhelminadorp).
Kg N per ha

op/on

grasstrook
grass strip

boomstrook
tree strip

0
0
90
180
270
360

240
0
0
0
0
0

Kg N 0 3 - N per ha in laag 0-60 i cm
0-60 cm layer
Nitrate-N in kg per ha in
26/6
15/2 6/3
28/3 24/4 15/5 6/6

17/7

14/8

4/10

gem.
av.

299
12
18
31
44
54

430
7
11
22
43
88

312
7
9
21
36
49

196
6
7
10
28
87

248
11
16
24
35
54

41
8
14
23
29
43

202
13
15
22
27
44

308
9
18
22
34
40

205
15
19
27
26
31

195
19
22
26
32
38

290
14
28
37
51
65

Table32.Nitratecontentduring 1972intherootzoneofmulchedtree-stripsin 1972inapear orchard
planted in 1963and dressed with nitrogen since 1965(Wilhelminadorp).
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Uit de gemiddelden blijkt, dat de teruggevonden hoeveelheden nitraat meer dan
evenredig toenamen met de bemesting op het gras: vergeleken met onbemest verhoogde90kgN perha deconcentratiein deboomstrook met slechts5kgN,vergeleken met 270 kgwas dit 19kg N per ha. Deze toename was het gevolgvan sneller
vrijkomen van stikstof uitzwaarbemestgras.
Deinvloed van mulch ophet nitraatgehalte van deboomstrook, hoewel duidelijk,
bedroeg slechts eenfractie van die van bemesting: 360 kgN op het gras verhoogde
ditmet43kgN,bemestingmet240kgN had echtereenstijgingvanca240kgNper
ha tot gevolg.Ditresultaat doetwederomveronderstellen, dat debijdrage vanmulch
tot de stikstofvoeding van de boom slechts bescheiden is. De continui'teit van dit
aanbod (vooralbijstikstofrijke mulch)maghierbijechternietuithetoogwordenverloren:eenbescheiden stikstofbron kan daardoor toch een belangrijke ondersteuning
van de verschillende opbrengstbepalende kenmerken vormen (zie ook 5.1).
Tegenover het niet bewerken, de relatief zware bemesting en het mulchen, welke
de stikstofrijkdom van de boomstrook in dehand werken, staat deinvloed van vervuilingmet onkruid. Verwaarlozing of vroegtijdig staken van debestrijding kan laat
in het seizoen een dalingvan destikstoftoestand van het gewasveroorzaken. Bijeen
onderzoekopZuid-Bevelandwerdin43GoldenDelicious-aanplantingen dematevan
vervuilingvandeboomstrokenendeagressiviteitvanditonkruidbeginSeptember1967
vastgesteld:bij een vervuilingsgraad 0-50%bedroeg het stikstofgehalte in de bladeren 2,25%,bijernstigevervuiling(85%)wasdit2,15%.
9.2 Stikstof indegrasstrook
Er zijn verschillende redenen om aan te nemen, dat de grasstrook een voor de
vruchtboom duidelijk stikstofarm milieu betekent. Zewordt meestalingezaaid waardoorze,vergelekenmeteennatuurlijkematvanbijvoorbeeld straatgrasenonkruiden,
relatief sterk concurreert (8.3). Bovendien komt het gemaaidegras in hoofdzaak op
de boomstrook terecht, waardoor de vermindering van concurrentie door het zelfmulchen, zoals waargenomen in boomgaarden met volveldsgras (8.3, Fig. 52), veel
minder sterk is. Er bestaat in de praktijk tegenwoordig echter een neiging om het
grasopdegrasstrook telateninverband metdedoorhetmulchenopdeboomstrook
vergrotekansopstip(Delver &VanRooyen, 1972).
Debelangrijkste oorzaakvoordestikstofarmoede onderhetgrasisechter,datgeen
rekening wordt gehoudenmetdegrotestikstofbehoefte van dit gras zoalsdie is vastgesteld voor boomgaarden met volvelds gras (8.5).
De bemesting bedraagt tegenwoordig een 100 tot 150 kg N per ha boomgaard;
in verband met de besparing op snoei- en maaiarbeid en met het oog op te sterke
groei en door mulch onder de bomen vergrote nachtvorstrisico's gaat men hier en
daar nogverder omlaag.Alsdan van detotale gift, zoals steeds meer gebeurt, tweederde tot drievierde op de boomstrook wordt gebracht, bedraagt de bemesting hier
150tot 200,dieophetgras 100kgN ofminder per ha.Welkeverschillen in stikstof152
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Fig. 70. Nitraatconcentratie in de wortelzone onder appels in onbegroeide boomstrook(
)enin grasstrook (
)beide
bemest met 250 kg N/ha (2/3 op 10/3,
1/3 op 4/4). Wilhelminadorp, 1960 (natte
zomer).
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Fig.70.Appleorchard:nitrateinroot zone
of clean-cultivated tree-strip (
) and
under grass strip (
), both supplied
with 250kgN/ha (2/3on 10-3,1/3on 4-4);
1960(wetsummer).
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Fig. 71.Nitraatconcentraties in de wortelzone onder peren in de bemeste onbegroeide boomstrook (
) en in de grasstrook,
bij verschillende bemestingen (andere
lijnen).Wilhelminadorp, 1971(droog voorjaar en drogezomer).
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Fig. 71. Nitrate in root zone under pearsin
fertilized clean-cultivated tree strip (
),
and under grass strips,at different levelsof
dressing (other lines); 1971(dry spring and
summer).
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concentratie daarbij kunnen ontstaan kan uit de grondanalysen van twee proeven
worden afgeleid.
Bij die met appels (Fig. 70)werd breedwerpig 250kg N per ha gegeven. De natte
zomervan 1960veroorzaakte uitspoelingvan stikstof uit deboomstrook enerzijds en
sterke opname door aanhoudende grasgroei anderzijds.
Bij de tweede proef, met peren (Fig. 71), kreeg de boomstrook 240 kg N per ha
(10maart), het gras opklimmende gedeelde giften (10maart,7aprilenbijdehoogste
gift tevens 5mei).Deveelhogereconcentratesin deboomstrook invergelijking met
dievan Fig.70moetenworden verklaard uit hetveeldrogerejaar, waardoor minder
in- en uitspoeling plaats vond, en uit enig effect van stikstofresiduen uit vroegere
bemestingenmulch (zie9.1,Tabel32,gegevensuitdezelfde proef). Deopname door
het gras was ook minder sterk geweest dan in 1960.
Beide voorbeelden laten zien, dat bij de tegenwoordig gebruikelijke bemesting
onderdegrasstrookvrijwelhetgeheleseizoenzeerlage,duidelijk suboptimalestikstofconcentraties heersen (vergelijk Fig.49),terwijl diein deboomstrook zeker het tienvoudige kunnen bedragen. Door het hogere vochtgehalte is de toestroming van nitraat naardewortelsindeboomstrookbovendiensterker.Voordeverderegedachtengang mag er daarom van worden uitgegaan, dat het fruitgewas veruit het grootste
deelvandebenodigde stikstof aan deboomstrook onttrekt.
9.3 Opname
Voor eentheoretischebenadering van destikstofopname bijverschillen in rijkdom
tussen delen van het wortelmilieu werd, evenals in 8.4.2, gebruik gemaakt van de
door DeWit (1953)voor rijenbemesting met behulp vanexperimentelegegevensvan
eenjarigegewassenopgestelde compensatiefunctie.
Neemtmen aan dat de compensatietheorie ook voor fruitgewassen geldt, dan komen bij toepassing op de grasstrokenteelt twee complicaties naar voren. De theorie
gaaternamelykvanuitdatdeomstandigheden vooropnameindegehelebewortelde
z6ne (horizontaal) gelijk zijn, afgezien van (stikstof-) concentratieverschillen.
1. Hoewel Xr/Xb vrij goed lijkt te worden weergegeven door de verhouding tussen
boomstrookbreedte en rijafstand moet, vooral bij jeugdige gewassen, grote rijafstanden en misschien bij peren, rekening worden gehouden met een beperkteworteluitbreidingonderdegrasstrook.Bovendienisdewortelconcentratieindeboomstrook
vooral in delaag0-20cm(9.1)veelhogerdan onder het gras.Deverhouding Xr/Xb
kan dan hoger uitvallen dan uit de boomstrookbreedte blijkt, waardoor de opname
bij de strokenteelt wat gunstiger uitvalt. Xb moet daarbij worden gedefinieerd als
devoor deN-opnamevoldoendeintentief bewortelde oppervlakte.
2. Door het verschilin vochtgehalte enwortelconcurrentie moetvoor de berekening
van de opname bij de strokenteelt van verschillende bemesting-opnamefuncties voor
volvelds zwart gehouden en voor met gras begroeide grond worden uitgegaan: in
eenbreedtrace'vangiften isdeopnamebijgrasaanzienlijk lagerdanbij onbegroeide
grond. Aangezien de compensatie plaats vindt in de onbegroeide boomstrook, be154

hoeft geen rekening te worden gehouden met het in 8.4.2 voor rijenbemesting op
volvelds gras gevonden achterblijven van compensate bij lage giften als gevolg van
concurrentie.
In een model is het verband nagegaan tussen de opname door de vruchtboom en
de relatieve overlapping van het wortelstelsel door onbegroeide grond (Xf/Xb) bij
tweebemestingsmethoden enverschillende stikstofgiften (Fig.72).Aangezien experimented bepaalde bemesting-opname-functies van vruchtbomen niet bekend zijn,
moest voor breedwerpige bemesting in boomgaarden met geheelzwart gehouden en
metgras begroeide grond uitgegaanworden van aangenomen verbanden diezogoed
mogelijk overeenkomen met ervaringen uit het bemestingsonderzoek (7,8).
In 1,2 en 3zijn voor zwart gehouden grond curven getekend (z)dieeen lichte(1)
eneenmatige(2en3)stikstofbehoefte veronderstellen.Bijweglatenvande bemesting
blijft deopname slechtsweinigachter bij hetvoor hoogproducerende aanplantingen
optimaal veronderstelde niveau van 80 kg N per ha (zievoetnoot 5,p. 133). Deze
opname wordt al bereikt bijeenbemestingnaar 50(1)en 100kgNperha(2en3).
Bijvolveldsgras(g)blijft deopnamebijlagegiften sterkachter. In 1,2en3 wordt
respectievelijk lichte, matige en sterke concurrentie verondersteld, waarbij 200,250
en 350 kg N per ha nodig is om de optimale opname van 80kg N te bereiken. De
curven zijn S-vormig als gevolg van de opname door het gras: bij lage bemesting
komtslechtseenkleindeelvandegift aan devruchtboom tengoede.
Demaximaleopnameisop 100kgNperhagesteld.Dezewordtbereiktbij 350-400
kgNperhainonbegroeideenbij550-650kgNinbegroeide grond.
Met als uitgangspunt de situaties 1-3, die opklimmende stikstofbehoeften weergeven, ismet behulp van de compensatiefactor de opname bij strokenteelt berekend
bij0,100,200,300en400kgNperhabemesteoppervlakte,alsalleende boomstrook
(1-3, a)enalsbreedwerpigwordt bemest(1-3,b).
De relatieve boomstrookbreedte komt tot uitdrukking in het door onbegroeide
grond overlapte gedeelte van de intensief bewortelde oppervlakte (100Xr/Xb).
Uit de curven a kan worden afgelezen dat de vruchtboom, bij bemesting alleen
opdeboomstrook, alnietmeeroptimaal kanwordengevoedalsminderdan 40-50%
van het wortelareaal zichindeboomstrook bevindt,zoalsbij volwassen aanplantingen met smalleboomstroken. Dit percentage berust echter grotendeels op de onderstelling (bij decurven 1-3) dat de maximale opname 25%hoger isdan de optimale.
Is deluxe-consumptiegroter dan daalt, ishet kleiner dan stijgt het gewenste percentage vanhetwortelareaal.Hetlaatsteligtmeervoordehand,gezienhetkleineverschil
tussen maximaalenbij optimalebemestingaangetroffen stikstofgehalten in bladeren.
Menzou bemesting op boomstroken dus alleen kunnen uitvoeren alsdezevrij breed
zijn. In de praktijk zal dit vaak wel meevallen, door de grote wortelconcentratie in
deboomstrook.
In ieder gevalblijkt dat een meer breedwerpige bemesting (1-3,b) noodzakelijker
wordt naarmate de boomstroken smallerzijn. Door interpolate kan uit de curven a
wordenberekend dat bij 50%vandewortelsindeboomstrook, zoalsveel voorkomt,
bij 1,2en3respectievelijk 195,271en333kgNperhaboomstrook-oppervlakte, dus
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98, 136en 167kgN perhaboomgaard moetwordengegevenom80kgN perha opnametebereiken.Bijbreedwerpige bemesting(b)zoudaarvoor 108,155en 190kgN
per ha moeten worden gegeven. De bemesting op de boomstrook leidt dan tot besparingenophetstikstofverbruik vanslechts 10a 14%.Bijeenhogerpercentagewortelsindeboomstrook, b.v.75%,neemtdittoetot 13a 17%,bij eenlagerpercentage
wordt de besparing nihil. Ook voor deze berekening geldt echter, dat de uitkomst
afhangt van de hoogte van deluxe-consumptie.Is deze groter dan aangenomen, dan
valtdeberekendebesparinggroter uit.DeWit(1953)schattedebesparingdoor rijenbemesting voor stikstof op25%, Prummel (1957)komt voor enkelelandbouwgewassentotl5a25%.
Decurvenalatenverderzien,dat deinvloedvan bredereboomstroken duidelijker
in een grotere opname tot uitdrukking komt naarmate deze stikstofrijker zijn door
betere bemesting of een groter stikstof-leverend vermogen van de grond. Bij breedwerpige bemesting heeft de boomstrook minder invloed op de opname naarmate
zwaarderwordtbemest.Zozal,bij200kgNperha,eenverbredingvandeboomstrook
tot 50%alleen duidelijk in een hogere opbrengst door meeropname tot uitdrukking
komen als het stikstofleverend vermogen van de grond matigen de grasstrook sterk
concurrerend is(3b). De invloed op devochtvoorziening van het gewaswordt hierbijbuitenbeschouwinggelaten.
Bij stroken over de helft van de worteloppervlakte varieert de berekende stikstofbehoefte, afhankelijk vandeomstandigheden,van 100tot200kgN perha.Dit komt
goed overeen met ervaringen in bemestingsproeven.
De voorgaande conclusies gelden uiteraard alleen bij de gestelde uitgangspunten;
over de stikstofbehoefte bij verschillende strookbreedten en bemestingen zijn geen
gegevensuitveldproeven beschikbaar.Weiis,uitenkelehier korttebespreken orienterendeproeven teWilhelminadorp,eniginzichtverkregen indeinvloed vandehorizontal worteluitbreiding en de oppervlakte en stikstofrijkdom van onbegroeide
grondopdestikstofopname.
De eerste proef had betrekking op in 1963geplante peren (var. BeurrSHardy op
kweed'Angers, zavel).Inmaart 1965werdhier,ondertoedieningvan eenlichtestikstofgift (50 kg per ha), volvelds veldbeemdgras gezaaid. Het gras werd daarna niet

Fig. 72. Aangenomen bemesting-opname-functies voor hoog-producerende appelboomgaarden op
M.9 bij breedwerpige bemesting op volvelds gras en op zwart gehouden grond (1-3,g en z), en de
daaruit afgeleide opname-functies bij grasstrokenteelt met bemesting op de boomstroken (a) of
breedwerpige bemesting (b).Boomstrookoppervlakten inprocenten vanintensief bewortelde oppervlakte.
Fig.72.Assumed fertilizer rate- uptake functions for high cropping apples on M.9 inorchards with
full grasssward (g)andinclean-cultivated orchards (z)withbroadcast N (1-3).Othercurves:derived
functions according to thecompensation formula
Ur/U„ = ( X , / X b ) 0 "
(De Wit, 1953), for grass-strip orchards fertilized either solely on the tree strip (a) or broadcast (b).
Surfaces of the treestrips:percentagesof total denselyrooted area.
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Fig.73.Invloed van ringvormig in gras uitgespaardeonbegroeide grond (3,14m 2 ), op
verschillende afstand van de stam, op het
stikstofgehalte van Beurr6 Hardy (co =
geenring).
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Fig. 73. Nitrogen content in leaves of
Beurre' Hardy as influenced byring-shaped
areas (3.14 m2) of clean-cultivated soil in
grass sward at different distances from the
Stem (cv3 = no ring).

meerbemest.Debomenvertoondenalindeherfst van 1965duidelijk stikstofgebrek.
Injuli 1966,het vierde groeijaar, werdrondomeen aantal van deze bomeneen ringvormigoppervlak van 3,14m2 tot 15 cmgespit(aanderanden 5cmextra inverband
metrandwerkingdoor hetgras)endaarna met herbiciden onbegroeid gehouden. De
ringen lagen opverschillende afstand van debomen (elkeafstand 5 bomen).Aanvankelijkwerdenzenietbemest;in 1969en 1970kregenze50kgNperha,in 1971 250kg.
In dejaren 1966-1971 werdhetstikstofgehalte vanhetbladbepaald.De verschillen
tussen de ringen moeten aan de aanwezigheid en dichtheid van wortels op verschillende afstand van de stam worden toegeschreven. Daarnaast heeft afname van de
concurrentie door het gras een rol gespeeld.
Fig. 73laat zien, dat de reactie op de gedeeltelijke opheffing van de concurrentie
in 1966zes weken na het spitten nog zwakwas.Op grote afstand van dering tot de
stam(173-200cm)kwamdit, doordat hetwortelstelselzichhorizontaal nogniet voldoende had uitgebreid. Deietszwakkerereactie op korteafstand van destam kan in
1966 misschien aan beschadiging van wortels worden toegeschreven; in latere jaren
zaldezefactor geenrolmeerhebben gespeeld. Hoeweldeverschillen na 1967zijn afgenomen door vermindering van de concurrentie (vergelijk de bomen zonder ring),
blijkt uit degehalten bij dewijdste ringen dat er na 1966tot omstreeks 1968een iets
verdere worteluitbreiding heeft plaats gevonden. Zelfs bij volwassen bomen (19691971)verminderdedeopnameechter al op grotere afstand dan ca 130cm,wat zowel
aan het ijler worden als aan een diepere ligging van de wortels moet worden toegeschreven.
De curven voor 1968-1970 en de opbrengstreactie (Fig. 74) suggereren tenslotte,
dat destikstofopname bij ringen op50-125cmvandestam ietsgroter isgeweest dan
bijringenvlakbijdestam.Ditzouopeenwatgrotereactiviteitkunnenwijzen, moge158
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Fig. 74.Opbrengstreactie van peren in het
7 e tot 9* groeijaar; uit de in Fig. 73 beschreven proef.
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Fig. 74.Yield response of pears in the7th
to 9th year after planting; from the trial
described in Fig. 73.

Fig. 75.Schema van een proef met onbegroeide schijf- en ringvormige oppervlakken in onbemest
volvelds gras.
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Fig.75.Schemeoftrialwithdiskandringshapedareas(indicatedbyhatching)keptbarebychemical
weed-control,therest ofthesoilcovered byunfertilized grass.

lijkalsgevolgvaneenondiepereliggingvandewortelsopdezeafstand. Bijdeinpraktijk veel toegepaste strookbreedte van 1m ter weerszijden van deboomrij zal zich
dan indegrasbaan eenminder actief deelvandewortels bevinden danindeboomstrook, althans bij peren.
Bijeentweedeproef werdeneveneensonbegroeideoppervlakkengrondineennietbemestegrasmatgelegd(3bomenperbehandeling).Hetproefras washierConference,
de onderstam kwee d'Angers. Boomleeftijd, bemesting en overige omstandigheden
waren dezelfde alsbijdevorigeproef. Hetonderwerken vandegrasmat vond plaats
in maart 1966.Fig.75geeft eenoverzichtvande.in oppervlakteverschillende,onbegroeide'schijven'en'ringen'.
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Fig. 76. Stikstof in pereblad (Conference) bij onbegroeid gehouden schijf- of ringvormige oppervlakken stikstofleverende grond in onbemest gras (zie Fig. 75). Gehalten bij bomen in volvelds gras
(Om 2 )en ingroteschijven(12,6m 2 )herleid tothetgemiddeldeniveau van dejaren 1966-1971,andere
punten gelnterpoleerd.
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Fig. 76. Nitrogen in pear leaves (Conference) on soils with disk or ring shaped bare areas around the
stem in unfertilized grass (see Fig. 75). Data for 0 m 2 (full grass) and for large disks (12.6 m 2 ) converted into averages for 1966-1971, the others interpolated.

Deverschillenin stikstofgehalte van de bladeren hadden hier eengecompliceerder
oorzaakdanindevorigeproef,doordeoverlappingvanafdestam(schijven)envanaf
de periferie van de wortels (ringen) met stikstofleverende grond van verschillende
oppervlakte, waarbij in de loop van dejaren veranderingen optraden door de horizontalewortelgroeiendeinvloedvandebehandelingendaarop.Omdegehaltenonderling te kunnen vergelijken zijn de uiteinden van de curven herleid tot gelijk niveau
(Fig.76).
Doordat de proef werd uitgevoerd bij een veelal suboptimale stikstofvoorziening
weerspiegelen de gehalten opname-curven van de typen 2a of 3a in Fig. 72 voor
'onbemest' en in 1971 voor 'bemest'. De opname bleef daarbij suboptimaal in het
gehele overlappingsgebied van 0tot 100%.Naarmate het verschil in stikstoflevering
tussen onbegroeide en begroeide grond inde loop van dejaren afnam (doorverminderend effect van de verterende graszode en concurrentie), ontstonden vlakkere gehalte- overlappingscurven, vooral in 1969en 1970.Hierdoor kregen andere variatieoorzaken meer invloed, wat leidde tot een onregelmatiger spreiding van de punten.
Decurve voor schijven in 1966toont bijna geen reactie meer bij een straal groter
dan ca 142cm(6,3m2).Daarbuiten bevondenzichtoen blijkbaar slechtsweinigwortels. In overeenstemming hiermee trad in dat jaar bij ringen een plotseling sterke
reactieopbijafname vandebinnenstraalvan 142tot 100cm(9,4m2).
Door horizontale wortelgroei wordt de mate van overlapping bij constante schijfafmeting allengs kleiner. Daardoor trad een daling van de stikstofgehalten opverge160

leken met die bij totale overlapping. Dit verklaart dein de loop van dejaren steeds
vlakkere vorm van de curven voor schijven. Na 1968 heeft blijkbaar nog verdere
horizontale wortelgroei plaats gevonden, aangezien de curve voor 1969-1971 een
verdere daling vertoont (de relatief 'hoge' ligging van de punten voor 1971, ook bij
ringen,vormteencomplicatieveroorzaakt door debemestingopdeonbegroeideoppervlaktemet250kgNperha;vergelijk Fig.72a,bemesttenopzichtevanonbemest).
Bij ringen vindt het omgekeerde plaats: door wortelgroei neemt de overlapping
juist toe. Daardoor krijgen de curven een steeds meer convexe vorm. Opvallend is
bijvoorbeeld,datzichinringen tussen 200en 142cm(1,6,3,1en6,3m2)in 1966nog
weinig, later blijkbaar veelmeer wortels bevonden. Het ismogelijk, dat het stikstofeffect nog werd versterkt door intensivering van de beworteling in deze ringen. In
tegenstelling tot schijven is de situatie bij ringen na 1968 niet duidelijk veranderd:
blijkbaar hebben nadien de wortels zich niet belangrijk uitgebreid. Bij schijven wel,
wat erop kan wijzen, dat dehorizontale worteluitbreiding bevorderd wordt dooreen
goedestikstof-(vocht-) voorzieningindebuurtvandestamgedurendedejeugdjaren.
Ineenderdeproefisdeinvloednagegaanvandestikstofrijkdom vanboomstroken
van verschillende breedte:bij in 1963geplanteperen (Bonne Louised'Avranches op
kwee d'Angers) werd, wederom van 1965 af, volvelds gras aangebracht. Van 1966
af werd dit niet bemest. In het voorjaar van 1967werden 30, 60 en 120 cm brede
boomstroken metherbiciden behandeld eninhetvoorjaar metverschillendehoeveelhedenbemest(Fig.77;2herhalingenmet2bomenperveldje).Deboomstrokenwaren
al van het begin van de proef af geheel doorworteld. Fig. 77a laat zien, dat er in de

Fig. 77. Reactie van een jong gewas op verschillend bemeste boomstroken van 30 (•), 60 (A) en
120(A)cmbreedtein onbemestegrasmat(O). Bonne Louise d'Avranches.
to . omtrekbijgroei. cm
tot. stem girth increase
1967-1971

OtlT . '/• Nin blad
av.'/• in leaves
1967-1969

1.9-]

A.120
if'

>

1.8-

A
N

/

tot. opbrengst/boom, in kg
tot.yield / tree
1968-1971
110-j

H
A 60

•

. A**i
A. 1 *

/

A'

1.7-

12

*A

90-

A
70-

'

tf

A * *

*

1.610-

•
1.5-

*

A
50-

•

ogras (grass)

100

200

"
30-

a
6

A

•o

8U-

.

•

/

400
300
kg N per ha

c*
6

b

1.3
1.5
1.7
1.9%
N in b l a d (in leaves) 1967-1969

°0 e.° \ •

3

c

16
18 20 22
24 26 cm
s tamomtreMstem girthlfebr 1972

Fig. 77. Response of young trees to different nitrogen dressings on clean-weeded tree-strips 30 (•),
60(A)and 120(A)cmwideand inunfertilized grasssward (O).Bonne Louise d'Avranches.
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jaren waarin het gewasin produktie begon te komen (5e-7e groeijaar) een duidelijk
verband bestond tussenhet stikstofgehalte in het bladendebreedteen debemesting
van de boomstrook. In laterejaren werd dit verband verstoord door verschillen in
dracht (beurtjaren) enverminderde concurrentie.
In overeenstemming met decurven van Fig.72amoest,voor het bereiken vaneen
redelijk hoog N-gehalte, op de boomstrook sterker worden bemest naarmate deze
smaller was:bij30cm,waarbij deoverlappingvanhetwortelareaaldoor onbegroeide
grond, gezien de boomgrootte, hoogstens 20%zal hebben bedragen, leverde 400kg
Nnog geenoptimum,bij60en 120cmwerdditbijveellageregiften aloverschreden.
Brede boomstroken vormen dus op zichzelf al een belangrijke stikstofbron. De gegevens van de 60en 120cm brede stroken suggereren dat het hoogst bereikbare Ngehalte lager werd met afnemende strookbreedte, wat in overeenstemming is met
Fig. 72a. Het isde vraag of, gezien de reedshoge concentratie van 400kgN per ha
op de30cmstrook, hier door nogzwaarderebemesting eenbelangrijk hogergehalte
zou zijn bereikt.Aangezien 1,9% N inbladvan dezevarieteit alsoptimaalwordtbeschouwd (Delver &Pouwer, 1964), zou bij 60 cm (overlapping hoogstens 40%) al
geen optimaal gehalte meer kunnen worden bereikt.
De voorgaande proeven,waarbij het grasniet werd bemest,bevestigden de indruk
verkregen uit Fig. 72a, dat voor voldoende stikstofopname vrij brede boomstroken
moeten worden toegepast. Op de onbegroeide grond kwamhierbij vrijwel geen gras
terecht. In de praktijk wordt de rijstrook echter veelal ook bemest en het gemaaide
gras wordt grotendeels op de boomstrook gebracht. Dit levert niet alleen stikstof
(Tabel 32), maar ook een verbeterde fysische toestand van de grond (activiteit van
regenwormen, vochtconservering).
Om enig idee tekrijgen van het effect van bemesting op beide stroken werden bij
een in 1963 geplante veldproef met peren (Conference en Doyenni du Cornice op
kwee d'Angers)teWilhelminadorp sedert 1965boom-engrasstroken (elk2mbreed,
veldbeemdgras) gemest:deeerstemet0of240kgNperha,deanderemet0,90,180,
270en360kg(ingedeeldegiften), allesin4tot 8herhalingen met4bomenperveldje.
Het gras werd door de cirkelmaaier grotendeels op de boomstroken gebracht.
In het vierde en vijfde groeijaar (1966 + 1967, Fig. 78), waarin de wortels zich
nog grotendeels in de boomstrook zullen hebben bevonden, heeft het stikstofgehalte
in het blad nog weinig op de bemesting van de grasstrook gereageerd, behalve bij
weglaten vandebemestingopdeboomstrook. Diteffect zalvooreengrootdeeldoor
het mulchen op de boomstrook zijn verkregen (stikstof uit vertering, vochtconservering). In delaterejaren nam deinvloedvan stikstof opdegrasstrook toe,mededoor
uitbreiding vanhetwortelstelselonderhetgras.Bijeenruimebemestingvandeboomstrook verdwenen deverschillen.Meteenzwaregift ophetgraskon hetzelfde gehalte
worden bereikt alsbij bemesting van de boomstrook.
Bijdefruitproduktie (Fig.79)liggendezakenietsanders.Daarbiedthet produktiefsteras, Conference, door dekleinerevariatieshet meestehouvast. Bijde interpretatie
moet men bedacht zijn op directe, indirecte en cumulatieve behandelingseffecten.
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Fig. 78. Stikstofgehalte in blad bij Conference ( O en DoyennSdu Cornice (D) bij
bemestingopdeboomstrook naar0(
)
of 240(
) kg N/ha en verschillende bemestingopdegrasstrook(Wilhelminadorp).
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Fig. 78. Leaf-nitrogen percentage of Conference (C) and Doyenn6 du Cornice (D)
without dressing (
) and with 240 kg
N/ha(
)ontheclean-weededtree-strips,
together with various dressings on the
grassstrips.

In de eerste produktiejaren (1968-1970) gaven de veldjes met bemesting van de
boomstrook steedsdehoogsteopbrengst,ongeachtdebemestingvanhetgras.Omdat
debemestingalvan 1965afwerduitgevoerd endeopbrengst steedsduidelijk gecorreleerd was met de stamomtrek, zal dit een gecumuleerd effect van meer groei in de
jeugdjaren zijn geweest: de bemesting van de boomstrook heeft als gevolg van de
aanvankelijk nog beperkte worteluitbreiding enkelejaren langer gewerkt dan die op
hetgras.Menzouverwachten,datdezevoorspronginlaterejarenverdwijnt door het
gesloten raken van deaanplant, maar bemesting op deboomstrook gaf ook in 1971
en 1972(9* en 10egroeijaar) vrijwelsteedsdehoogsteopbrengst.Ditkaneropwijzen,
dateengrootdeelvanhetwortelstelselvanConferenceindeboomstrookwasgelegen,
waardoor met bemesting van het gras niet dezelfde opname kon worden bereikt als
metdievandeboomstrook.
Het valtverder op,dat bemesting van het gras ook bij ruim stikstof op de boomstrook vrijwel steeds een opbrengstverbetering gaf. Er is hier vermoedelijk sprake
geweest van een combinatie van effecten: opname door wortels onder het gras,vertering van mulch op de boomstrook welke meer stikstof levert naarmate meer en
stikstofrijker graswordt geproduceerd,entenslottevochtconservering diedeopname
indeboomstrookverbetert.
Hoewel uit de veel lagere en sterk varierende opbrengsten nauwelijks conclusies
kunnen worden getrokken, lijkt dereactievan Doyennddu Cornice af tewijken van
die van Conference. Dit staat waarschijnlijk in verband met de sterkere groei: eind
1971bedroeg de stamomtrek gemiddeld 37,1,van Conference 27,4cm, met een toenameindeperiode 1967-1971van 21,9respectievelijk 15,9cm.Dewortelgroei ende
uitbreiding onder degrasstrook zalbij Doyenn6 ook veelsterker zijn geweest. Hierdoor ishet effect vandevoorsprongdoor degroeiindejeugdjaren, bij bemesting op
de boomstrook, van veel kortere duur geweest (1968en 1969).Dat, in tegenstelling
tot Conference, in laterejaren door bemesting van het gras dezelfde opbrengst kon
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Fig. 79. Opbrengsten in de proef van
Fig.78.
opbrengst (yield)
kg per boom (tret)
SO-,

40-

30-

20-

10-

0

180

1968

360 0

180

1969

360 6*

'

180 ' 360 fi ' 180 ' 360 6 ' 180 ' 160
kg N per ha op grasstrook (on grass
strip)
n or;
1971
1970
1972

Fig. 79. Yields in thetrial of Fig. 78.

worden bereikt als door bemesting van de boomstrook, zal eveneens aan sterkere
uitbreiding van wortelsonder hetgraskunnen worden toegeschreven. Bemesting van
hetgrasgafookhierhetduidelijkst effect bijweglatenvanstikstofopdeboomstrook.
De geconstateerde readies demonstreren dat bemesting op de boomstrook doorgaans niet kan worden gemist,vooral alszich hier een groot deelvan de wortels bevindt.Verwaarlozingvandebemestingvanhetgras,eenveelvakeroverwogen maatregel,kan leidentot geringproduktieverlies,onder meerdoorverminderingvangunstige neveneffecten door het brengen van mulch op de boomstrook. Bovendien kan
dezodeverzwakken enmetonkruid vervuilen.
Voor appels zijn dergelijke proefresultaten nog niet beschikbaar.

164

Fig.80.Opbrengsten inprocenten van dehoogsteopbrengst bij veeljarige bemestingsproeven, 12met
appel, 2 met peer, in grasstroken-cultuur (gemiddelden).
1,4, 7, 8, 10, 11,12: Golden Delicious op M.9
1: Conference
2, 5, 9: Cox's Orange Pippin op M.9
2: Doyenn6du Cornice
3, 6: James Grieve op M.9
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Fig. 80.Yields as percentages of highest yield in long-term fertilizer trials with grass strips, 12with
apple, 2 with pear.

9.4 Stikstofbehoefte
Degegevensvandebemestingsproeven inFig.80gevenslechtseenruweindrukvan
destikstofbehoefte van bomenin grasstrokenteelt, ondermeeromdatzeoverwegend
betrekking hebben op volveldse bemestingbij een strookbreedte van ca 50%van de
rijafstand. Met uitzondering van denummers 6en 8lagen deproefvelden opzeeklei
en zeezavel, leemhoudend zand en lossgrond. Hiervoor is bij de hoogste opbrengst
eengemiddeldegift berekend van 122kgN perha,watslechtsweinigmeerisdan bij
geheelzwartgehouden grond (7.3,96kgNperha,Fig.42),maarveelminderdan bij
volvelds gras(8.5, Fig. 67C,ca 250 kg N voor appels op M.9, 150-200 kg N voor
appels op matig sterke onderstammen, rivierklei uitgezonderd). De stikstofbehoefte
bij 50% begroeiingin stroken komthier dusveelmeer overeen metdievanzwartgehouden grond dan metdievanvolveldsgras,watinovereenstemming ismetdecompensatietheorie(Fig.72,b).
Detweeproefvelden op rivierklei (6en 8)nemeneenbijzondere positie in:zereageren sterker op stikstofbemesting dan de andere en steunen de praktijkopvatting7
datdestikstofbehoefte oprivierkleigroterisdanelders.Ookdereactieindegedeelten
van deze proefvelden, diein volveldsgras lagen (in Fig.67Crespectievelijk weerge-

7. A. Pouwer, persoonlijke mededeling.

165

gevendoor 10en3)wijzenopgrotestikstofbehoefte. Daarstaanechterzwakkerereactiestegenoverintweeproeven,ook oprivierklei,echtermetappelopdematigsterke
onderstam M.7(7en8)enineenproefmetpeer(Fig.67Dno 1).Hetaantalproeven
oprivierkleiwasechtertekleinenderesultatenkunnenzijnbeinvloeddoorhetgrotere
trace" van giften invergelijking met dat opanderegrondsoorten. Eenverschilin stikstofbehoefte zou b.v.opeenkleinervochtleverend vermogen ofeenslechterebodemstructuur vergeleken met zeeklei kunnen berusten. Gezien het grote aantal fruitbedrijven oprivierkleilijkt eennader onderzoek naar deinvloedvan degrondsoortgewenst.
Detotalestikstofbehoefte vanappels op M.9metgrasstroken vannormalebreedte
varieert ongeveer tussen 100en 200kgN per ha, al moet dit voor rivierklei wellicht
50-100kgmeerzijn.Vooreennauwkeurigbemestingsadviesdienenechterzowelteeltalsbodemomstandigheden inaanmerkinggenomenteworden.Belangrijk zijn daarbij
de breedtevan deboomstrook en deboomgrootte (9.3). Hieruit kan het percentage
•vanhet wortelareaal in deonbegroeide boomstrook worden geschat.
UitFig.72,1-3,b,isdoorinterpolatiedesamenhangvastgesteldtussendegewenste
stikstofgift en Xr/Xb (bij benadering de boomstrookbreedte in %van derijafstand)
bijverschillendestiktofbehoefte vandegrondenconcurrentiedoorhetgras(Tabel33).
Eenjuistebeoordeling van desituatie in depraktijk ten aanzien van dezedrie variabelenishierbijuiteraardvangrotebetekenis.
Uitdetabelblijkt,datdestikstofbehoefte vaneengrasboomgaard alvrijsterkdaalt
als smalle boomstroken met herbiciden worden behandeld. Bij stroken op ca 50%

Table 33.Stikstofbehoefte van appel op M.9 bij zwak tot sterk concurrerende grasstroken, ruim tot
matig stikstofleverend vermogen van de grond en verschillende overlappingspercentages van het
wortelstelsel met onbegroeide grond.
Overlapping van
het wortelstelsel
door boomstrook
Overlap of root
system by bare
tree-strip

Gewenstebemestingin kgN/ha , breedwerpig
Required fertilization in kgN/h a, broadcast
bij matig concurrerend
bijzwak concurrerend
gras,ruim N-leverend
gras, matig N-leverend
vermogen(for weakly
verm ogen/for moderately
competing grass,high
competinggrass,
N supply bysoil
moderateNsupplybysoil

bijsterk concurrerend
gras,matig N-leverend
vermogen/for strongly
competing grass,moderateNsupplybysoil

0%
10%
20%
30%
40%
50%
75%
100%

200
170
150
135
120
110
80
50

350
300
270
240
215
190
140
100

250
215
195
180
165
150
125
100

Table 33.Nitrogen requirement of apples on M.9 in weakly to strongly competing grass strips and
high to moderate supply of nitrogen from soil organic matter at different overlap percentages of the
root system byclean-cultivated soil(cf. Fig.72,1-3, b).
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van de oppervlakte ligt de gewenste gift, in overeenstemming met de resultaten van
bemestingsproeven, inderdaad dichter bij die van boomgaarden in geheel zwart gehouden grond dan bij die in volvelds gras.
Opdezecijfers, dieslechtsalsrichtlijnkunnendienen,moetencorrectiesvoor plaatselijkeomstandighedenwordenaangebracht,dieeveneensslechtsglobaalkunnen zijn.
Bemestingalleenopdeboomstrookdientbeperktteblijventotstrokenvan normale
breedte. Op de voor breedwerpige bemesting berekende gift kan dan bij volgroeide
bomen iets (10-15%)worden bezuinigd. Tegen verwaarlozing van de bemesting van
het gras bestaan echter bezwaren, terwijl het achterwege blijven van mulcheffecten
enigrisicovanopbrengstdervinginhoudt.
Bijeen duidelijk hogerof lager stikstofleverend vermogen van degrond dan in de
gevallen 1-3 (Fig. 72) kunnen correcties tot —30of +30 kg/ha worden toegepast.
Het eerste isb.v. het gevalbij diep bewortelde diep humus-en vochthoudende profielen, het laatste bij een laag humusgehalte, zoals op voormalig akkerland, en bij
ondiepebeworteling.
Isde groeite sterk, dan kan op debemesting verder worden bezuinigd met maximaal 50 kg N/ha. Om te beslissen of in zulke gevallen de basisbemesting beter in
gedeelten gegeven kan worden, of gedeeltelijk te vervangen isdoor zomerbemesting,
zijn degegevensnogonvoldoende,algebeurt ditin depraktijk wel.
Ook over de invloed van de maaimethode is nog weinig bekend. Bij volwassen
aanplantingenmetveelwortelsindegrasstrookzalverschillendmulchen(opde boomstrook ofopdegrasstrook)weiniginvloedopdestikstofbehoefte hebben.
Het corrigeren van degift voor sterke,respectievelijk zwakkeinvloed van residuen
naextreemdrogeennattewinters,zoalsvoorakkerbouwgewassen opnietsterk doorlatende grond aanbevolen is(Van der Paauw, 1963)lijkt voor vruchtbomen, althans
bij diepebeworteling,vanminderbetekenis:door delangdurendeopname,eventueel
uit diepe bodemlagen, is de stikstofvoorziening goedgebufferd, terwijl de voedingstoestand inhetvoorjaar bovendiengebufferd wordtdoorstikstofreserves inde boom.
Hetverhogenvandegiftbijondiepebeworteling,watinhetvoorgaandewerd gemotiveerd op grond van eenlaag stikstofleverend vermogen van degrond, lijkt overigens
ook zinvolomdatheteffect vanresiduenvanvroegerebemestingendan kleinzalzijn.
Een enkelekeeriswaargenomen,dat eenvoorjaarsgift door droogtelang onwerkzaam bleef,waardoor destikstoftoestand vanhet gewasindezomer, ondanks debemesting, achteruitging, met alsgevolgzwakke knoppen in het volgende voorjaar. In
zulke gevallen kan gecorrigeerd worden door late bespuitingen met ureum (8.4).
Het tijdstip van de bemesting, doorgaans februari-maart, dient aangepast te worden aan deverwachte snelheid van indringing in de wortelzone, dus aan de zwaarte
van de grond. Naarmate het risico van uitspoeling afneemt en de grasoppervlakte
toeneemt, dient vroeger, b.v. al injanuari, te worden bemest. Door de diepere indringing wordt niet alleen deconcurrentie in de grasstrook en dus de grasgroei verminderd,maarondervindthetgewasinhetvoorjaar ookmindersterke groeischokken
dievruchtrui ofvruchtverruwing kunnen versterken.
Tenslottemoetrekeningworden gehouden methetproduktiepeil. In proevenbleek
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een positieve reactie op stikstof vaak samen te gaan met een hoge opbrengst. Het
lijkt daaromverantwoord, omin het advieseencorrectie (—30 of +30 kgN per ha)
toe te passenvoor laag producerende,b.v.jonge gewassen,respectievelijkvoor hoog
produktieve, zoals Golden Delicious. Er zijn nog geen gegevens bekend over een
eventueelgroterestikstofbehoefte bijdoorhogeopbrengsten gekenmerktezeerdichte
beplantingen.
9.5 Conclusiesover destikstofhuishouding bijtoepassing vanstrokenteelt
Destrokenteelt moetalseenvariant van debemestinginbanden worden opgevat:
door degebruikelijke breedwerpige of grotendeels op de boomstroken toegepaste
giftenvan100-200kgNperhakomtophetgrasveelminder,opdeonbegroeidegrond
miir stikstof danin 8.5 respectievelijk 7.3voorvruchtbomenvoldoendewerdgeacht.
Bovendien komthetgemaaidegras,metzijn minstens 150kgNperhaperjaar,meestal op de onbewerkte, met herbiciden onkruidvrij gehouden boomstrook, waar het
vrij snelverteert. Hierdoor, en door het verschil in vochtgehalte, zijn gras-en zwartstrook uitgesproken stikstofarme respectievelijk stikstofrijke milieus. De opname
door de boom staat onder invloed van de breedte van deze stroken en van de verdeling van het wortelstelsel over beide. Aangezien resultaten van proeven hierover
nietter beschikking stonden werd deze invloed theoretisch benaderd met de voor
rijenbemesting van landbouwgewassen doorDe Wit (1953) opgestelde compensatieformule. Voor toepassing hiervan moet hetverband tussen opname en breedwerpige
bemesting bekend zijn. Hiervoor werd uitgegaan van aangenomen verbanden, die
voor gras-enboomstrook echterverschillen door deconcurrentie van gras(Fig.72).
Decompensatievindthierbij plaatsindeboomstrook,zodatgeenrekening behoeft
te worden gehouden met deconclusie voor rijenbemesting op volvelds gras(8.4.2),
namelijk dat bij lage giften wegens de snelle opname door gras geen compensatie
plaatsvindt.
Wordt alle stikstof op de boomstrook gegeven dan zal, zelfs bij hoge giften, de
opname niet optimaal kunnen zijn als belangrijk minder dan 40% van de intensief
bewortelde oppervlakte zwart wordt gehouden, zoals bij smalleboomstroken in een
volgroeide aanplant. Bijkleinere 'luxeconsumptie'dan verondersteld, b.v.maximale
opname 10% in plaats van 25% groter dan voor de opbrengst optimale, ligt deze
grenswathoger,b.v.bij50-60%.
Bij breedwerpige bemesting wordt de invloed van de strookbreedte op de opname
kleiner naarmate meer stikstof wordt gegeven en het gras minder concurreert.
De bovenstaande conclusies zijn in orienterende modelproeven getoetst door toepassing van onbegroeid gehouden ring- en schijfvormige oppervlakken grond (stikstofbron) in een onbemeste concurrerende grasmat. De reactie van de bomen werd
nagegaan door middelvan bladanalyse op stikstof.
Bijperenvondmaximaleopnameplaatsineenstrookop50tot 125 cmafstand van
destam.Aan het stikstofgehalte werdinhetvierdetotzesdegroeijaar een uitbreiding
van dewortelstot ca2mmerkbaar. Werd degrond rondomdestam vanaf dejeugd
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zwart gehouden, dan ging de horizontale groei ook daarna nog iets door, in tegenstellingtotdiebijbomenmetgrastotaandestam.
In een andere proef met peren werdenverschillende bemestingen op boomstroken
vanverschillendebreedtegegeven.Deonbegroeide grond vormteenbelangrijke stikstofbron. Het wordt dan destemoeilijker debomen via deboomstrook van stikstof
te voorzien naarmate deze smaller wordt. In een grote veldproef met peren bleek,
dat bemesting op de boomstrook niet kan worden gemist, vooral in de jeugdjaren
(maar ook later). Daarnaast blijft een gunstig effect van stikstof op de grasstrook,
vermoedelijk mede omdat de hiervan afhankelijke hoeveelheid mulch tot betere opneembaarheid van stikstof op de boomstrook leidt.
De totale stikstofbehoefte bij gras- en boomstroken van ongeveer gelijke breedte
bleek in veldproeven gemiddeld ca 120kgN per ha tebedragen (appel op M.9); dit
ismaarweinigmeerdanbijgeheelzwarthouden(100)enveelminderdanbijvolvelds
gras(ca250kgN per ha).Oprivierklei kan destikstofbehoefte groter zijn.
Bij de bemesting moet rekening worden gehouden met het deelvan de wortels in
zwart gehouden grond, met het stikstofleverend vermogen daarvan en met degroeikrachtenhetproduktieniveauvanhetgewas.
Bijslechteopnamedoordroogtekunnentercorrectievanafdezomerureumbespuitingen worden uitgevoerd. Op zware grond moet de bemesting, evenals bij volvelds
gras,vroegwordengegeven(8.4).
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Samenvatting

De stikstofbemesting van boomgaarden isvooral tussen 1958en 1965sterk opgevoerd(2,Fig.2).Hierbijhebbenderesultatenvanbemestingsproevenendeomschakeling(bij deappelteelt) opzwakke onderstamtypen een grote rol gespeeld. Bovendien
gingeen stimulans uit van gunstige bedrijfsuitkomsten.
Later is het verbruik weer wat afgenomen, voornamelijk door de lagere stikstofbehoefte bij het sedert 1960 steeds meer in zwang gekomen grasstroken-systeem.
Bij het vaststellen van de grootte van de gift en het moment van toediening moet
rekeningwordengehoudenmetdeperiodiciteitindeopnameendeinvloedvanstikstof
op vruchtzetting, groei, bloemaanleg, vruchtontwikkeling en opslag in reserveorganen. Daarnaast spelen ras en onderstam, leeftijd, groeikracht en vermoedelijk
plantdichtheid eenrol. En ten slotte hangt debeschikbaarheid af van de ondergroei,
deeigenschappenvandebodem,devochtvoorzieningenhetweer.
In enkele pot- en veldproeven isaandacht geschonken aan deinvloed van stikstof
op vegetatieve kenmerken (4) en op bloem- en vruchtontwikkeling (5).
De concurrentie door ondergroei met gras, het punt waarmee in de praktijk het
meestrekening moetworden gehouden,isin4.1 nagegaan inverband metde vochtvoorziening. Bij het door concurrentie veroorzaakte gebrek aan stikstof, dat enerzijdsafhangtvansoortenouderdom vanhetgrasenvochtvoorziening, anderzijds van
dein hetgewasaanwezige reserves,neemtdeproduktie aan droge stof niet voor alle
organenvandeplant ingelijkemateaf:scheuten blijven sterkerachterdan bladeren.
DebelangrijksteopnamevaltindeperiodemeitotSeptember(4.2).Nadatdescheutgroeiisafgelopen, ongeveereindjuli,wordtweinigdrogestofmeergevormd. Opname
leidt dan tot stijging van destikstofgehalten (reservevorming)in de diverse weefsels.
Aanbod naeenperiodevangebrekleidttotversterkteopname.
Desnelheidvan opnameindewinterisgering(4.3),maardoordelangeduur soms
toch nogwelvan enigebetekenis.Zeisafhankelijk van de voedingstoestand.
In 4.4 is de invloed van reservevorming door bemesting en late bespuitingen met
ureum nagegaan. Eengoedereserve vergroot het aantal knoppen dat in het voorjaar
tot scheuten uitgroeit. Bemesting van een gewas met stikstofgebrek in het voorjaar
leidt daarom tot devormingvan weinig, maar lange scheuten. Bij een goede reserve
worden meer, maar kortere scheuten gevormd.
Uit ureum opgenomen stikstof heeft minder invloed op de groei in het volgende
jaar bij eengewasmetzwaar stikstofgebrek tijdens debespuiting, dan eenzelfde hoeveelheiddiebijnormalestikstoftoestand wordt opgenomen.
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Ookbloemaanleg,zetting,ruienvruchtgroeiworden doorhetaanbodvanstikstof,
afhankelijk van de periode van opname, beinvloed (5.1). Een reserve bevordert de
zetting, maar de door groei versterkte vruchtrui kan dit effect nivelleren (5.2).
Vruchtdracht en vegetatieve groei zijn dus in zekere zin elkaars opponenten. In de
jeugdjaren kan ditleidentot eenslechtsgeringetoenamevan deproduktie door stikstofbemesting.
De gevoeligheid voor nachtvorst (5.3) hangt op gecompliceerde wijze met de
stikstofvoeding samen. Het sneller uitlopen van blad bij stikstofrijke planten beschermtvermoedelijkdezicheveneenssnellerontwikkelende,endaardoor gevoeliger,
bloemen tegen afkoeling door uitstraling, maar voor de praktijk is dit van weinig
betekenis. Bij bevriezing in klimaatkamers kon bij vergelijkbare knopstadia geen
invloed van de stikstoftoestand worden aangetoond.
Hoofdstuk 6 schetst de historische ontwikkeling in de bodembehandeling. De
daarop volgende hoofdstukken behandelen de stikstofhuishouding in geheel zwart
gehouden engeheelofgedeeltelijk metgrasbegroeidegrond.
In boomgaarden zonder blijvende ondergroei (7), zoals die vooral vroeger op min
of meer droogtegevoelige gronden werden aangetroffen, hangt de stikstofbehoefte af
vanhumusgehalteentoevoervanorganischestof,envandiepteenvochttoestand van
debodem.Hetachterwegelatenvangroenbemesting oftoedieningvanstalmestmoet
hier op den duur leiden tot achteruitgangvan het stikstofleverend vermogen en van
de structuur van de bodem. Van giften groter dan 100kg N per ha mag doorgaans
geen opbrengstverbetering wordenverwacht(Fig.42).
Bij boomgaarden met volvelds graswordt stikstofconcurrentie, en dus grote mestbehoefte, veroorzaakt door vroege en snelle onttrekking van de ondergroei (8). Dit
kwam vroeger op vochtige, zwaregronden veelvoor. De aard van de concurrentie
en de reactie van het fruitgewas daarop zijn in 8.1 en 8.2 besproken. De scherpe
opbrengstdalingna'ingraslopen'endeoplevingnaherstelvande stikstofvoorziening
(b.v. door scheuren van de grasmat) zijn schokeffecten die grote invloed hebben gehad opdepraktijkopvatting betreffende detoelaatbaarheid vangrasonderdebomen.
In de loop van de jaren vermindert de concurrentie door veranderingen in de beworteling van zowelgras alsvruchtboom en door stikstoflevering uit de grasmulch,
waardoor 80tot 100kgNperhaextrainomloopkomt.Deconcurrentiewordtmede
beinvloeddoor degevoeligheid van deonderstam, degrassoort, de vochtvoorziening
en de bewortelingsdiepte (8.3).
Deconcurrentievermindertdoorvroegebemestingenvaakmaaien. Rijenbemesting
heeft hier geen merkbaar resultaat. Stikstofgebrek kan worden gecorrigeerd metlate
ureumbespuitingen (8.4).
De stikstofbehoefte bij appels op M.9 en bij peren wordt bij volledige grasbedekking geschat op 250-350kgN per ha (8.5).
Bij boomgaarden met grasstroken (9) wordt het stikstofaanbod in de grasstrook
door degiften (100-200 kgN/ha),dielager zijn dan die bij volvelds gras,doorgaans
zeer laag (9.2); in de boomstrook wordt dit aanbod, door het bemesten, mulchen
171

ennietmeerbewerken,juist hoog(9.1). Daardoor ontstaat eensituatie vergelijkbaar
met die bijrijenbemesting.Als bij de opname luxe-consumptieplaats vindt (over de
grootte daarvan bestaat onzekerheid) kan de opname benaderd worden met dedoor
DeWit(1953)voor rijenbemesting gegevencompensatiefunctie (9.3)metbehulpvan
degeschatte wortelverdelingin boom- en grasstrook en uitgaandevan een aangenomen verband tussen opname en bemesting bij bomen in geheel onbegroeide en in
metgrasbegroeidegrond (Fig.72).Bijtoepassingin depraktijk (9.4) zullen leeftijd,
relatieve breedte van de boomstrook en concurrentiekracht van het gras dan in de
gift tot uitdrukking komen (Tabel 33).Hierop kunnen nogcorrecties worden aangebracht voor extreme omstandigheden (N-leverend vermogen, worteldiepte, groeikracht,produktie).
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Summary
Nitrogennutrition,soilmanagementandandnitrogendressingoffruitcrops(apple,pear)

Level of nitrogen dressing in Dutch orchards has much changed during the last
fifteen years.Butbecauseofthevariabilityofthecrop,longterminfluencesandinteraction of orchard and soil factors, it has been difficult tojudge the effects of these
alterations. Thisstudy attempts to indicate theeffects of nitrogen onthe crop and to
analyse the influences of soil, soilmanagement and weather conditions on the availability of nitrogen in the soil, thus providing a basis for the assessment of welladapted nitrogen quantities and fertilizer techniques.
Chapter2suppliesashorthistoryofnitrogendressinginorchardsintheNetherlands.
Levelshaverisenfrom 90-120kgN/hain 1958to 170-270kgN/hain 1965(Fig. 2),
because of the increased use of dwarfing rootstocks and favourable effects inexperiments (especially in grass orchards). The application of the much less demanding
grass-stripsystemand,tosomeextent,lowfruit priceshavecausedsomedeclineinthe
dressings in recent years.
Theapplication oflargeamountsof nitrogen or neglect ofdressingaremore often
found on small private holdings than on big farms, where the manager is tied to a
fixed fertilizer programme (Fig.3).
Besides many other considerations, the age of the trees and their undergrowth
determine thesupplied quantity (Figs.4-8).After 6to 8years,whenthe orchard has
reached its maximum density (Fig. 9) nitrogen dressings are often reduced because
accelerated tree growth is no longer desired. In addition a slower growth reduces
pruning costs and avoids adverse nitrogen effects on fruit colour, production and
quality.
Chapter 3 contains a short literature review on the influence of nitrogen on growth
(3.1),flowerinitiation (3.2), fruit-set and fruit drop(3.3),fruit growth and ripening
(3.4),storagesuitability (3.5)and onthesusceptibility ofthecrop to attacks by diseasesand pests(3.6).
Chapter4describestheinfluence ofnitrogenonvegetativegrowthmainly onthebasis
of pot trials with young rootstock apple trees, type M.11.
Section4.1 (Fig. 10a-d) shows, that the influence of acompeting grass cover on
the dry matter production of young apple trees is more distinct with high moisture
content of the soil (constantly kept at 18%) than with moderate content (11%). A
reduction was only seen with low nitrogen dressings; with high dressings the effect
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ofgrasswasrather favourable probably due to theensuinggood soilstructure.
SincewithlowN supply,nitrogenreservesintheplantbenefit production ofleaves
morethanthatofotherplantparts,shootsrespond moretothetreatmentsthandothe
leaves (Table 1).
The nitrogen content of theleaves(Fig. 11)waslowest with highgrass production
on a moist soil (Fig. 10,e). With a good initial N status and low N supply, plants
producedry matter attheexpenseofreservesinthestem,but thisalsoappliestowell
fertilized plants (Fig. 12).
The ratio of nitrogen uptake by the grass to that bythe young treeswashigh (20)
withlownitrogendressings,andmuchlower(0,7)withhighnitrogen dressings(Table
2). These results point to the earlier grass growth in spring as the principal cause of
competition.
Water consumption is mainly determined by the moisture content of the soil but
also showsconservation and extra consumption effects bythe grass cover. With low
N dressings (no grass growth) the conservation effect predominates (Fig. 13).
Section4.2 treats the application of nitrogen at different times. A supply in February resulted in more dry matter (Fig. 16, I) and a higher uptake (Fig. 18,I), as
nitrogen was available for longer. However the effect was stronger with application
after a deficiency period (Figs. 16, II and 18, II). Uptake of nitrogen, given after
cessationofgrowth,resultedindarkerleaves(Fig.14,II)andveryhighNpercentages
in all plant parts (Fig. 17,II and III). Similar, although lessclear effects may beexpected in practice.
Section4.3 shows that, during dormancy, N uptake is usually very low but need
not be entirely absent, as apparent from a pot trial with N deficient Cox's Orange
Pippin. Some of the nitrogen, absorbed by the feeder roots, was transported in the
period November-January to the heavier roots and to the stem, though not to the
shoots (Table5).
In onefield trial, uptake during thewinter could hardly beobserved,probablybecause of the good N status of the trees (Table 8), but in another (with shallowly
rooting apples in competing grass,Table 9) uptake was clearly perceptible from repeated analysis (Fig. 19).
The N content of roots during winter was related to air temperature in the period
preceding sampling:below3.1°Cit increased, over 3.1°Cit decreased due to transport to aerial plant parts.
Section4.4 refers to a pot trial with rootstock apple M. 11.During 3years split
dressings of nitrogen were applied and urea was sprayed late in the second year (see
p. 47).
Due to leaching by rain, dressing in the first year did not giveextra N storage in
plant parts (Table 10,N%),but in the second year, when the plants were sheltered,
the effect was considerable, also with urea (Figs. 20 and 21).
Leaf colour and N %(Table 13)and growth (Fig.23)in thethird year(1964)indicated (a) that the direct influence of dressing was much stronger than that of the
reserves,(b) a growth promotion in plants which hadreceivednitrogeninthepreced174

ing year (nitrogen reserve), (c) that N reserves also influenced growth of plants receivingfertilizer in 1964,butinacomplicated waybecause ofdifferences inplantsize
resultingfrom former dressings.Growth relativeto initialplant weightwasstrongest
for plants deficient at the start in 1964;they formed only a small number of shoots
but of remarkable length (recovery effect).
In 1964,drymatterproductionpergramnitrogenuptake,resultingfrom ureaapplication in 1963,wasfour timeshigherfor plantswithnormal N statuscompared with
plants that were N deficient during urea spraying.
Distribution overplantparts,ofdrymatterproducedin 1964,wasmuch influenced
by the treatments (Fig.24).
Chapter 5 describes the influence of nitrogen on various flowering and fruiting
characteristics as wellas on spring-frost resistance of flowers.
Section 5.1 states,that fruit yieldistheresult of thecombined and interdepending
effects of nitrogen on shoot growth,flowerinitiation, fruit set, fruit drop and fruit
growth. A pot trial with Golden Delicious on M. 9,to which nitrogen was supplied
for short periods throughout the year, during three years(Table 14)resulted in the
following conclusions.
Fruit-set is negatively correlated with number offlowerclusters per metre branch
(Tables 14-16). In addition it strongly depends on the N status of the plant during
flowering,which is promoted by nitrogen application in the preceding summer
(August-September) rather than by dressing shortly beforeflowering.June drop is
positively correlated with setting; sudden restoration of N status and increased
growth by dressing in May and June aggrevate it.
Shoot growth is promoted by nitrogen supply in May-July/August, fruit size by
nitrogenin May and June(Fig.25).NitrogeninJune-Julyimprovesflowerinitiation,
but a high yield in the preceding year strongly reduces blossoming, especially in N
deficient plants.
Severaloftheabove-mentioned yieldfactors arecounteractingbut nitrogen supply,
limited to spring only (promoting shoot and fruit growth andflowerformation), or
to summeronly(promotingflowerformation and fruit-set, andreducing drop,Table
16)both resultinrelativelyhighyields.Itistherefore supposedthat,particularlywith
vigorously growing trees,dressingwithnitrogen and soilmanagement should aim at
a low to moderate, but continuous supply of nitrogen (organic N!)
Section5.2 refers to fruit-set, fruit drop and number of harvested fruits on oneyear-old shoots and on older branches of James Grieve apples on the moderately
vigorous rootstock MM. 106(field trial).
Application, since 1966,of moderately to strongly competing grass species, partly
mixed with clover and partly fertilized, gave rise to wide variations in the N status
of the 5to 6year-old treesthat werejust beginning tocrop.
Fig.26ashowsthatinthefirstyear,fruit-set onolderbranchesofunfertilized trees
waspositively correlated with the N content of leaves,sampled in thepreceding fall,
indicatingapositiveeffect ofaNreserveinthetree.Withdressinginspring,however,
the correlation was negative (Fig. 26b). After fruit drop (10 July), both unfertilized
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and fertilized trees showed a negative influence of the N status on total number of
fruits onolderbranches.Thustheinitialadvantageofhighfruit setcaneasilybecome
adisadvantageprobablyduetodropprovokedbystimulated growth(Fig.27candd).
For one-year-old shoots no countingsbefore fruit dropwereavailable but number
of fruits after drop was positively correlated with N status (Fig. 27a and b). Here a
strong favourable influence ofimproved shoot growth inthe preceding year (bearing
length)bynitrogen,amplycounterbalances apossiblenegativeinfluence offruit drop.
With older branches, grown in 1965and before, this positive influence was absent
because ofuniform growingconditions before start oftheexperiment (no grass,high
N).
Similar orevenstrongereffects occurred with400kgN perha onallplotsin 1968:
the influence of a high reserve status on fruit-set was still positive, in spite of the
plentiful dressing in spring (Fig. 30); so was that on fruit drop (Fig. 32). Flower
initiation on older wood may be lowered by nitrogen addition (Fig. 31, 2),but this
is counterbalanced by increased shoot length (Fig. 31, 1)so that the ultimate effect
of nitrogen on fruit number isuncertain. With much nitrogen relatively many fruits
willbepicked on young wood (Fig.33).Alltheseconclusions refer to a young, relatively fast growing crop.
Section5.3 refers to twofieldtrials with apples where, after a light night-frost in
April 1967,datawerecollectedontherelationbetweendamageofflowersandNstatus
of the trees.
Inthefirsttrial,a low percentage of frozenflowerbuds was obviously related to a
high N status asinfluenced by lateurea sprayings and dressingin theprecedingyear
(Table 17).In the second trialflowerdamage wasagain negatively correlated with a
highreserve status (Table 18,Fig. 34a-c,d).
However, countings were limited to one development stage of the flowers only
(pink bud).Advance in development stage wasaccompanied by a strong decrease in
frost resistance. Since a high nitrogen status induces earlier development of leaves
and flowers, entirely different results could have been found for the flowers as a
whole.
So, in a further investigation in the following spring, branches of James Grieve
apples, strongly differing in nitrogen status,wereexposed to artificial night-frost.
Flower buds of the high N group had indeed reached a more advanced stage of
development than those of the N deficient group (Fig. 35) and frost damage was
strongly related to stage (Fig. 36),thereforeflowersof the high N group as a whole
showed the highest percentage of damage (Table 19).
Incontrast totheformerfieldobservations,however,comparison perstagedid not
show any systematic differences (Table 20). This contradiction is explained by assuming that under natural frost conditionsflowersof the high N trees are protected
from cooling-downbyradiationbythemoredevelopedleaves.Withcirculatingcooled
air in temperature rooms this influence willbe lacking.
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Chapter6outlinesthechangesin soilmanagement intheNetherlands duringthelast
decades.
Inthepast,full grassswardsdominated onheavy,moistclaysoil;here,nitrogen
deficiency often causedyielddepressions.Onsoilssusceptibletodrought(suchassand
andlightmarineclay)such permanent swards could not begrown: young orchards
wereintercropped or provided with a green manure crop.
The introduction of dwarfing rootstocks, heavy machinery and chemical weedcontrolcompletelychangedthepicture:grassstripsbetweenthetrees,chemicalweedcontrol, and mulching on the baretree stripshas becomethe dominating system.
In the following chapters the availability of nitrogen in bare soil (7) and fully (8)
or partly grass-covered soil (9)isdiscussed.
Chapter 7startswiththeremark that inorchards onclean-cultivated soil,apart from
fertilizers,organicmatter in the soil and depth of the root zone are the main factors
determining the quantity of available nitrogen. Because at present the supply of
farmyard manure isoften smalland application ofgreen manurecrops diminishes, a
decline in humus content harmful to soil structure and N supplying capacity is imminent (Fig.37).
Uptake is influenced by moisture changes, penetration and leaching of fertilizer
nitrogen. Rainfall plays an important part in this process. Abundant precipitation
after a dry spell accelerates mineralization and uptake; such sudden changes may
evokeconsiderablefluctuationsinthenitrogencontent oftheleaves(Figs.38and39),
fruit drop and russeting.
Sincemany clean-cultivated soils are light-textured and shallow-rooted, losses by
leaching are greater here than in deep-rooted, grass-covered heavy soils. Moreover,
residual effects of former nitrogen dressings are small. Correct timing therefore deserves attention (Fig.40).
Lossesmayalsoarisefrom sprinkling(Fig.41).Data arecompiledfrom theprincipal Dutch and from one English long-term experiment on nitrogen quantities in
clean-cultivated orchards (Fig.42,no.2-10and 1 resp.).The conclusion is,that omitting nitrogen fertilizers leads to slight yield reductions only. In the experiments,
highest yieldswereobtained with dressingsof96kgN per ha,asanaverage.
Chapter8dealswithorchardswithafull grasscover,wherecompetition for moisture
and nitrogen are important growth factors.
Section8.1 showsthatcompetitionfornitrogenismainlyamatterofearliergrowth
in spring givinggrass a lead in uptake.The high consumption by the grass (Fig.44)
was responsiblefortherapiddecrease offertilizer nitrateinthe soil(Figs45and46).
Nitrogen uptake bythefruit treeswasmaximuminJune-August (Fig.45),but inthis
period soil nitrate may already be insufficient for adequate nutrition. This was apparentfrom oneoftheexperiments,inwhichinthefirsthalfofJulytheN supplywas
already suboptimumwith dressings below 200kgN per ha (Fig. 47). For adequate
nutrition, as indicated byleaf analysis,nitrate in the root zone should amply exceed
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50-80kg N per ha by the end of May (Fig.49).
A difference in root density is another factor in competition. The number of fine
apple-tree roots usually doesnot exceed 5-6 per dm2 in theupper 20cmsoillayer as
against 30-50 grass roots (up to 70in the sod).The predominance of the grass disappears in deeperlayers,therefore more nitrate in the subsoilisavailableto thetree.
In Section8.2 theinitialcheckinfruit yieldinthesecondyearafter grassingdown
isexplained asa matter of rapidly worsening N statusin thefirstyear, related tolow
N dressing, and hamperingflowerinitiation, especially when theyield in that yearis
stillnormal(Fig.48,Table22).Theimprovement inthethird yearand later is partly
due to biennial bearing and partly to adaptation of the treeroots.
On heavy moist soil, grass may improve soil structure so that in the long run the
yield outweighs that on clean-cultivated soil, provided ample nitrogen is given. Reducing dressings in orchards where the sward is already several years old has not
nearly the same check effect as in orchards with a young sward.
Ifcompetitionisdiscontinued,bygivinghighNdressingsafter aperiodofdeficiency
or by ploughing up the sward, recovery effects may be observed that are as equally
striking ascheck after grassing down (Table 23,24).
In Section8.3 it is notedthatapplevarietiesonvigorousrootstocksarelesssusceptible to competition than those on dwarfing rootstocks (Fig. 50).For bush trees this
maypartlybedue to reduced competition around the stem caused by shade and leaf
fall (Fig.43).
Not all grass species compete with equal strength, because of differences in root
pattern or in drought resistance (Fig. 51, Table25).
Competition diminishes in the course of time (Fig. 52)partly because of changing
root patterns: ageingand mowing reduce grass roots in deeper layers (Fig. 54),tree
root density increases, especially in the subsoil.
Recirculation of nitrogen by mulching is considered the most significant factor
responsible for the decrease ofcompetition. Mulching involves substantially higher
grassproduction andanextrauptakeof80-100kgN perha(Table26).Thisquantity
approximately equals the difference in optimum dressings for orchards with young
grassas compared with old swards.
With ample moisture supply there isextra production and nitrogen uptake for the
grass, detrimental to the trees. With high nitrogen dressings, however, penetration
by rainfall may result in increased uptake by the tree (Fig.56). The usual effect of
dryness isincreased deficiency.
Section8.4 concludes that, for deep-rooted heavy soils a feasible way to avoid
competition is by dressing in December or January: nitrate, penetrating during the
winter into deep layers with only few grass roots, is more available to the tree than
nitrogen givenin spring.Experiments haveshownyieldincrements ofseveralpercent
compared with spring fertilization (Figs 58and 59).Application in May also has a
good effect, sincegrassgrowth has passed its maximum bythen, but this may aggravatefruit russeting.Autumn dressinginvolvestheriskoftoomuchleaching(Fig.60).
The effect of summer nitrogen islimited bya too slowpenetration and bythe short178

ness of the time available for uptake (Fig. 59), even under conditions of extreme
competition (Fig.61).
Band dressing on half the surface did not result in extra uptake by the trees (Figs
62-64),even withveryhigh dressings.Ahigh degreeof overlaphasto beapplied for
optimum nutrition (Fig.65).
Urea sprays may quickly restore the N status of leaves. Total uptake from urea,
however, only equals about 15kg N/ha, at the most, i.e. by applying very frequent
and highlyconcentrated sprays;theycannot maintain anormalN statusofthewhole
tree (Fig.66).
Supposedly secondary effects such astemporary growth retardations interfere with
the results of spring applications (Table 27). With nitrogen deficient trees, autumn
sprays may improve the next year's fruit-set and yield (Table28).
Section 8.5 discusses the effects of various amounts offertilizer in the second and
third yearsafter grassingdown(Figs67AandB)andinlateryears(Figs67CandD).
Owing to the initial check-effect, the former exaggerate the need of grass orchards
for nitrogen. Onthe otherhand, underevaluation ofthisneed bringsonyielddepressionswellin excessofthosein clean-cultivated orchards(Fig.42).Thefertilizer need
ingrassorchardsamountsto250kgN/ha onmarineclay,sandyandloamysoilsand
up to 350 kg on river clay, for apples on M. 9; on moderately vigorous rootstocks
apples need less, 150-250 kgrespectively.
Chapter 9describes theavailability ofnitrogen in a tree strip and under theturf of a
grassstrip.
Section9.1 shows that in clean-cultivated tree-strips the root medium is rich in
nitrogen:broadcastdressingsof 100-200kgN/ha and grassmulchfrom rotary-mown
strips (Table 29) add considerable quantities of nitrogen. Non-tillage of the chemicallyweededtreestrip,allowing rooting of the upper few centimetres, and the higher
moisture content compared to thegrassstrip,likewisehaveapositivenitrogen effect
on the tree (Fig.68).
Afieldtrialshowedthattheincreasesintotalnitrogenand organicmatterinthesoil
resulting from mulching on the tree strip were much lessthan those from mulching
on the grass strip, pointing to rapid decomposition of grass on thetreestrip(Tables
30and31).
TheN statusoftheappletreeswasmoreinfluenced byfertilizers thanbymulching
on the tree strip (Table 31).In another trial the increase of nitrate in the soil of tree
strips receivingno fertilizer, wasobviously related to the quantity ofmulch that was
influenced bydressing of the grass strip (Table32).
In Section9.2 showsthat, from the start of the season, lowN concentrations are
found in the soil under the grass strips,as a consequence of application of fertilizer
rates far below those needed for adequate uptake (see 8.5) and as a consequence of
removal of the mown grass (Figs 70and71).
In Section9.3 it isarguedthat onaccountofthedifferencesinnitrogencontent,the
grass-strip system may be considered a case of fertilizer placement. Hence de Wit's
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(1953)compensation formula
Ur/Ub = (X r /X b ) 0 ' 44
may be applied to predict the influence of strip width, and quantity and method of
application offertilizer, ontheuptakebythetree.Inthisformula UrandUbrepresent
theuptakeratefrom placed andfrom broadcast dressing,XrandXbthesurface ofthe
fertilized parts(sameconcentrations) oftherooted areafor thetwomethodsor,inthe
case of the grass-strip system, the tree-strip width and the total rooted area respectively.
The formula indicates that, with placement of fertilizer, more of the supplied nutrient istaken up by the plant than corresponds with the ratio between the fertilized
areas. With low dressings the uptake from a given fertilizer quantity per ha, placed
on part of the surface, exceedsthat of the same quantity broadcast. With high dressingsmorenutrientistakenupwithbroadcast dressing.It depends onthewidth ofthe
region of 'luxury consumption' (the ratio between maximum uptake and uptake
needed for optimum yield),whether withplacement thesamemaximum yieldscanbe
obtained, at lowerfertilizer costs,aswith broadcast fertilization.
Toapplythetheorytherelationshipbetweenfertilizer rateanduptake,andbetween
nutrient uptake and yield for broadcast dressing should be known.
To draw Fig. 72 (1-3) some functions were assumed for the nitrogen uptake in
clean-cultivated (z)and grass orchards (g).Thefinalconclusions strongly depend on
the correctness of these assumptions. Relatively well-known are the quantities at
which optimum yields for apples on M. 9 are achieved: 50-100 kg N/ha for cleancultivated orchards (depending on the nitrogen supplying capacity of the soil, cf.
Fig.42)and200-350kgN/ha for grassorchards,dependingon thedegreeofcompetition (cf. Fig.67).
Figs72,1-3,a,suggestthatwithfertilizeronthetree stripsonly(asissometimesconsideredinorderto limit grassproduction), adequate uptake cannot be achieved, not
even with high dressings, if less than about 40% of the effectually rooted area is
clean-cultivated, asisthe casewith narrow tree-strips. With 50%of the roots in the
tree strip, only 10-13% of fertilizer can thus be saved.
Curves 72, 1-3, b, indicatethat,withbroadcast dressing and 50% of the roots in
the tree strip, as is often found, optimum dressings will range between 100and 200
kgN/ha, which isin accordance withpractical findings.
I The influence of clean-cultivated soil, as suggested by the curves1-3,ainFig. 72,
has been checked in small trials with the grass-covered root zone partly overlapped
by ring and disk shaped areas of clean-cultivated soil around the stem (Figs 73-76)
and with dressings on tree strips of different width (Fig.77).
In another(large)fieldtrial,theimportanceofdressingonthetreestripand onthe
grassstripwasinvestigated (Figs.78and79).Improveduptakefrom fertilizer nitrogen
on thetreestrip and slightlyimproved yields,probably asaconsequence of moisture
conservation, may result from mulching on the tree strip.
Section9.4 givesacompilation ofnitrogen effects intheprincipal Dutchfieldtrials
180

(Fig. 80).In general, grass strips covered about 50%of the orchard area. Excluding
two experiments onriverclay that seemto show an unusually highfertilizer requirement (numbers 6 and 8), highest yields with apples on M. 9 were achieved with
broadcast dressings of 122kgN/ha as an average (marine clay, sand),which isonly
little more than with clean-cultivated soilon the whole orchard surface (7.3).
For assessingthefertilizer requirement,theclean-cultivated part oftherooted area
and the nature of the grass should be taken into account (Table 33,calculated from
Fig. 72).Furthermore, corrections should be made on the quantities thus found, for
extremeconditionsinpractice,suchasN supplyingcapacity ofthesoil(—30 or +30
kg N/ha),vigorous growth (—50kg N) and productivity level (—30 or +30 kg N).
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