akkerbouwer belangrijk om een optimale opbrengst te behalen. Daarom is
door het PAV, uit het grotere fosfaatonderzoek voor vollegrondsgroenten,
de reactie van aardappel op fosfaattoestand en fosfaatbemesting naar voren gehaald en apart op een rijtje gezet. In dit artikel wordt verslag
gedaan van de resultaten van twee
jaar fosfaattoestanden-proeven bij
het gewas aardappelen.

ing. C.A.Ph. van Wijk, PAV-Lelystad
In het kader van het onderzoek naar
optimalisering van het fosfaatadvies
voor vollegrondsgroenten zijn aardappelen meegenomen als standaardgewas. Op het proefveld te Lelystad
met vier fosfaattoestanden op één locatie is de opbrengstreactie van aardappel bij oplopende fosfaattoestanden
getoetst. Daarnaast is ook nog een
verse fosfaatgift gestrooid, om het effect daarvan bij de verschillende fosfaattoestanden in beeld te krijgen.
Zoals bij alle akkerbouwgewassen is
de fosfaattoestand van de grond de
basis voor het fosfaatbemestingsadvies voor aardappel. Er wordt een fosfaatgift geadviseerd die afhankelijk is
van de hoogte van het Pw-getal (zie
tabel 1).Dit advies is gebaseerd op
onderzoek, dat in het verleden is uitgevoerd met een groot aantal grondsoorten op verschillende locaties.
Door het unieke proefveld met vier

Door MINAS wordt op bedrijfsniveau fosfaatbemesting aan beperkingen onderworpen. Binnen de gestelde
randvoorwaarden blijft het voor de

Opbrengsten: Bij de teelt van consumptieaardappelen blijken hogere
fosfaattoestanden (zonder bemesting)
gemiddeld de totale opbrengst te verhogen tot en met Pw 50 (zie figuur 1).
Tussen Pw 50 en Pw 90 vindt er geen
stijging meer plaats. Bij de opbrengst
aan knollen groter dan 35 mm, is er
eenzelfde verloop tussen de Pw-toestanden, zij het op een lager niveau.
Met een bemesting van 120kg P2O5
per ha wordt gemiddeld over de
proefjaren alleen bij de Pw-toestanden 16en 31 een verhoging van de
totale en de marktbare opbrengst ten
opzichte van onbemest verkregen. Uit
het oogpunt van opbrengstverhoging
bleek in deze proef bij Pw 50 en ho-

Pw- getal

Pw - getal

oplopende fosfaattoestanden op één
locatie, is het PAV in staat geweest
het fosfaatadvies voor aardappelen op
één type grondsoort nader te toetsen
en de gewasreactie te vergelijken met
die van een viertal groentegewassen.

gift (kg/ha P 2 0 5 )

10
15
20
25
30
35

185
170
150
135
120
105

40
45
50
55
60
65

gift (kg/ha P 2 0 5 )
85
70
55
35
20
0

Tabel 1. Bemestingsadvies vooraardappelen bijdiversefosfaattoestanden van de grond
volgens deadviesbasisvoorakkerbouwgewassen (IKC-1992).

Op de zavelgrond (23 %afslibbaar, 5,4% CaCOs) van het PAV teLelystad is in de afgelopen jaren eenproefveld met fosfaattoestanden aangelegd. Op éénperceel zijn vier verschillende Pw-toestanden geschapen namelijk Pw 15-20, Pw 30, Pw
50 en Pw 80- 90. Dit isgedaan door achtjaren achtereen enerzijds eenperceelsgedeelte uit te mergelen en anderzijds een
gedeelte met meerfosfaat te bemesten dan er werd afgevoerd. Op ditfosfaattoestandenperceel zijn in 1996 en 1997 van onder andere het gewas aardappelen de opbrengst- en kwaliteitverschillen gemeten. Ook isdefosfaatopname en -afvoer van
het gewas tijdens de groei en bij de oogst vastgelegd. Bij deze P-toestanden is verder getoetst wat de reactie isals ook nog
een bemesting van 120 kg P2O5,voorafgaand aan de teelt, wordt gegeven.
Bij de aardappelen is het ras Bintje gebruikt, geteeld voor consumptie. Er isgepoot rond half april en gerooid rond half
september. De teelt is uitgevoerd zoals in depraktijk gebruikelijk is.
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Groeiverschillen in aardappelloof bij hogere Pw-toestand.

ger, een bemesting niet nodig. Voor
Pw 15wordt volgens het akkerbouwadvies geadviseerd 170 kg P2O5per
ha te strooien (tabel 1).Uit deze proeven blijkt dat een gift van 120 kg
P2O5per ha ook voldoende geweest
zou zijn om een gelijkwaardige productie te halen (figuur 1). Daarmee
kan men zich afvragen, of het huidige
advies voor deze grondsoort wel
klopt?
Fosfaatopname. De fosfaatopname
door de plant stijgt bij een hogere fosfaattoestand (figuur 2).De fosfaatopname bij een onbemest gewas loopt
op van 75 kg per ha bij Pw 20 tot
103kg per ha bij Pw 90. Door een
gift van 120kg P2O5per ha wordt de
fosfaatopname door het gewas gemiddeld 2kg P2O5per ha hoger.
Fosfaatafvoer. De fosfaatafvoer door
de knollen bij de oogst varieert bij onbemest van 71 kg P2O5per ha bij de
laagste toestand tot 99 kg per ha bij
de hoogste toestand. Met bemesting is
de afvoer eveneens gemiddeld 2 kg
per ha hoger. De fosfaatafvoer bedraagt 95 %van de totale fosfaatinhoud van de plant (exclusief wortels)
op het moment van oogsten. Omdat

de hoeveelheden die afgevoerd worden bij hoge fosfaattoestanden hoger
zijn dan de geadviseerde gift, zal op
den duur het Pw-getal op de meeste
grondsoorten teruglopen. Bij Pw-toestand 30 respectievelijk 35 wordt geadviseerd 120dan wel 105 kg P2O5
per ha te geven. Hiermee wordt de af-

G tot.opbr.(t/ha)

opbrengst(kg/ha)

20
0

32
0

voer geheel gecompenseerd. Bij deze
Pw-getallen zijn de resultaten van dit
onderzoek een bevestiging van het
huidige fosfaatadvies voor aardappelen.

50
0

90
0

>35mm(t/ha)

16

31
1

48
1

82
1

1

Pw-toestand enniet(=0)enwel(=1)besmet
Figuur 1.Aardappelopbrengst totaal en sortering >35 mmper Pw-toestand wel en niet
bemest met 120 kg P205 per ha; Lelystad 1996 en 1997.
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P 2 0 5 opname(kg/ha)
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Pw-toestandenniet(=0)enwel(=1)besmet
Figuur 2. Fosfaatopname loof en knol per Pw-toestand, wel en niet bemest met 120 kg
P205-per ha; Lelystad 1996 en 1997.

P2O5-opname inkgperha

120
100
PW 18onbem.
PW33onbem.
PW52onbem.
PW92onbem.
PW21 bemest
PW34 bemest
PW47 bemest
PW84 bemest

i
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r

0 20 40 60 80 100120140160180
dagenvanaf poten (periode 14april-18 september)

Figuur 3. P205-opname per Pw-toestand tijdens de groei, wel en niet bemest met 120 kg
P205 per ha; aardappel, Lelystad 1996.

P2O5-opname inkgperha
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PW 17onbem.
PW33onbem.
PW39onbem.
PW87onbem.
PW 18 bemest
PW28 bemest
PW45 bemest
PW77 bemest

20 40 60 80 100 120 140 160
dagenvanaf poten(periode20april-15 september)

Figuur 4. P205—opnameper Pw-toestand tijdens de groei; wel en niet bemest met 120 kg
P205- per ha aardappel, Lelystad, 1997.
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Dagelijks opname.Gemiddeld wordt
per dag doorhet gewas 0,49 en 0,68
kg fosfaat perha opgenomen bijrespectievelijk delaagste en de hoogste
toestand, alserniet wordt bemest.
Met bemesting ligt de gemiddelde
dagopname met0,52 en0,70 kg fosfaat perhanauwelijks hoger.
Opname tijdensdegroei. Inde figuren 3en4 ishetverloop van de fosfaatopname vanhetgewas gedurende
degroei inbeidejaren te zien. Vanaf
kort na opkomst (indezeproef circa
40dagen napoten) isde fosfaatopnamenagenoeg rechtlijnig. In dieperiode ligt deopname bij de lagePwtoestand gemiddeld op 1 kgperhaper
dag.Bij hogere toestanden isdeopname indieperiode duidelijk hoger.
Bij eenPw-toestand rond 30en 50
ligt deopname tussen de 1,3 en 1,5
kgperhaper dag.Bij dehoogste Pwtoestand kan dedagelijkse opname in
de sterkste groeiperiode tot 2kgper
ha stijgen.
Samenvatting
In 1996en 1997isde opbrengstreactievan aardappelen bij een viertal
Pw-toestanden getoetst ophet PAV te
Lelystad. Bij Pw 16enPw 31en zonderbemesting, blijft de aardappelopbrengst gemiddeld achter vergeleken
met Pw 50enhoger. Boven Pw 50is
ergeen toename meer in marktbare
opbrengst.
Bij de toestanden Pw 16enPw 31,
geeft fosfaatbemesting een opbrengstverhoging. Bij Pw 50enhoger geeft
een gift van 120kgP2O5 perha geen
toename meer inde opbrengst.
Bij Pw 16wordtmeteen fosfaatbemesting van 120kgP2O5perhain
dezeproef dezelfde opbrengst verkregen alsbij Pw 30met deze gift.
Volgens het officiële akkerbouwadvies wordt voor Pw 16een gift van
170kg P2O5perha aanbevolen.
Vergeleken met deeerder ditjaar in
dePAV-bulletins gepubliceerde resultaten van debeproefde groentegewassen, reageert aardappel vrij sterk
opdefosfaattoestand van de grond.
Deopbrengstreactie was groter dan
bij debloemkool,peen enprei.
Alleen de opbrengstreactie vankropslawas sterker dan dievan aardappel.

