Nutrientenmanaqemen
bij de teelt v a n bloemkool
dr. ir. A.P.Everaarts, PAV-Lelystad
Het stikstofbemestingsadvies voorde
teeltvanbloemkool bedraagt225kg

koolteelt plaats.Eengoede bemesting
met stikstof vormt een belangrijke
voorwaarde voor een succesvolle
teelt.

stikstofper hectare minus debijhet

Optimale stikstofaïft

planten indebodemlaag 0-60cm

Indeafgelopen jaren deedhet PAV
veldproeven omvasttestellen hoeveel stikstof het gewas bloemkoolnodig heeft vooreen optimale opbrengst
enkwaliteit. Dezeproeven lagenop
onderzoekstations enop praktijkpercelen van bloemkooltelers. Hetbleek
datbloemkool debijhetplanten in de
bodemlaag 0-60 cmaanwezige hoeveelheid minerale stikstof tijdensde
teelt goedkanbenutten. Bijdebemesting moet mendanookmetdeze
hoeveelheid minerale stikstof rekening houden. Hetophetonderzoek
gebaseerde stikstofbemestingsadvies
vooreenoptimale opbrengst enkwaliteit vanbloemkool, bedraagt 225kg
stikstof per hectare minus dehoeveelheid minerale stikstof diebijhetplantenindebodemlaag 0-60 cmaanwezig is.Deze hoeveelheid dient in één
keerbreedwerpig bijhetplantente
worden toegediend. Uithetonderzoek
bleekdatrijenbemesting ofhet delen
van deze stikstofgift niettothogere
opbrengsten oflagere benodigde stikstofgiften leidt.
Eerdere proeven toonden aandatde
hoogte vandestikstofgift voornamelijk degrootte vandebloemkool beïn-

aanwezige minerale stikstof. Deze
hoeveelheid wordtbreedwerpigbij
hetplanten toegediend.Wanneer dit
advies wordtgevolgd,ishetverlies
vanstikstof naar hetmilieu tijdensde
teeltbeperkt.Degrootste kansop
verliesvanstikstof doetzich danvoor
nadeoogst.Dankaner namelijk
verliesvanstikstof uit gewasresten
en bodem optreden.Een stikstofbijmestsysteem isrelevant insituaties
waarbijmenerzeker van isdater
kort naplanten nogeen aanzienlijke
hoeveelheid stikstof door
mineralisatie zal vrijkomen.
Bij een waardering 'goed'vande
bemestingstoestand vandebodem
voorfosfaat enkali, dekt de
geadviseerdefosfaat- en kalimestgift
deafvoer vanfosfaat en kali methet
product ruimschoots.
Een risicoopzwavelgebrek kan
worden voorkomen doorde fosfaat-
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vloedt, maardathetgeen effect heeft
opdekwaliteit. Later onderzoek liet
ziendatertochooksituaties kunnen
zijn waarin eentelage beschikbaarheid vanstikstof dekwaliteit
nadelig beïnvloedt.

Oomame en afvoer van
stikstof
Bij eenstikstofbemesting vanbloemkool volgens hetbovengenoemdeadvies bedraagt dehoeveelheid stikstof
inhetbovengrondse deelvanhetgewasbijdeoogst ongeveer 200tot250
kg stikstof perhectare.Hetgrootste
gedeelte vandestikstof wordt door
het gewas indeperiode vanaf ongeveer vier weken naplanten opgenomen (figuur 1).Vanaf dieperiodekan
het gewas viertotvijf kg stikstof per
hectareperdag opnemen.
Indebodem bevindt demeeste stikstof tijdens deteelt zichindebodemlaag0-30 cm.Vanuit deze laag wordt
dan ookdemeeste stikstof opgenomen. Ongeveer vijftig procent van de
bij deoogstinhetgewas aanwezige
stikstof wordtmethetproduct van het
veld afgevoerd. Vooral afhankelijk
vanhetfeit ofernog veel stikstof tijdensdeteelt mineraliseert ofniet,kan
erbij oogstindeordevangroottevan
10tot 100kgstikstof perhectare in de
bodemlaag 0-60 cmworden gevonden.

Lelystad

en kalikunstmeststoffen zote kiezen
daterzwavel wordt meegegeven.

Nopname
Nmin0-30cm
Nmin0-60cm

Teeltvan bloemkool
Bloemkool isinNederland eenbelangrijk vollegrondsgroentegewas.
Jaarlijks wordterrondde2700hectare geteeld. Hetbelangrijkste teeltgebied ligt indeprovincie NoordHolland. Deteelt vindtbij voorkeur
plaats opvochthoudende humeuzezavel-enlichte kleigronden. Ookop andere grondsoorten vindt echterbloem-
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Figuur 1. Debovengrondse opname vanstikstof door eenbloemkoolgewas (N-opname) en
de minerale stikstof (Nmin) indebodemlagen 0-30en0-60cmtijdens deteeltop
een locatie met veel stikstofmineralisatie (Zwaagdijk) eneenlocatie met weinig
mineralisatie (Lelystad) bij een breedwerpige bemesting bij het planten van
225 kg stikstof per hectare minus de hoeveelheid minerale stikstof in de
bodemlaag 0-60cm.

P A V - B U L L E TIN V O L L E G R O N D S G R O E N T E T E E L T

DECEMBER 1999

Verlies v a n stikstof
Het verlies van stikstof naar het milieu
tijdens deteelt vanbloemkool bleek
beperkt. Hetgrootste gevaar voor verlies van stikstof doet zich voor nade
oogst, wanneer er verlies van stikstof
kan optreden vanuit degewasresten op
hetveldofverlies vanindebodem
aanwezige stikstof.Wanneernabloemkool nog eentweede gewas wordtgeteeld, wordt eenbelangrijk deel van
de stikstof uitdegewasresten eninde
bodem weer gebruikt. Het verlies zal
dan beperkt zijn. Ishetbij deoogst al
telaat inhet seizoen omnogeen
tweede gewas of groenbemester te
kunnen telen, dan kan men het beste
degewasresten zolang mogelijk ongestoord ophet veld laten ende
grondbewerkinguitstellen tot tijdens
of nadewinter. Bij onderwerken van
degewasresten wordt de vertering ervan bevorderd en neemt dekans op
uitspoeling van stikstof uitdegewasresten tijdens de winter toe.Uitoogpunt vanbeperking van infectiebronnen van ziekten kan het onderwerken
van gewasresten echterjuist wenselijk
zijn.
Ookkanhetzozijn datopzwaardere
gronden dekerende grondbewerking
voordewinterplaatsmoetvinden.In
iedergevalishetzaakdekansopverlieszokleinmogelijk tehouden door
nietmeerstikstof toe tedienendanaanbevolen.Wanneermeerstikstof wordt
toegediend danaanbevolen, neemtook
dekansopverliesvanstikstof naarhet
milieutoe.
Stïkstofbïjmestsysteem
Indeeerstewekennahetplanten neemt
bloemkoolnogmaarweinigstikstof op
(figuur 1).Indieperiode zoumeteen
beperktehoeveelheid beschikbare stikstof kunnen worden volstaan.Rondvier
wekennaplanten,wanneerdestikstofbehoefte vanhetgewas sneltoeneemt,
kandedangemeten stikstofvoorraad
voorhetgewasworden aangevuldtot
eenniveaudatvoldoendeisvoorderest
vandeteelt.Opdiemanierzou minder
kunstmeststikstof hoeven wordengegeven,omdatdehoeveelheid stikstof die
doormineralisatie indeeerstevierwekennahetplantenbeschikbaar komt,
wordtuitgespaard. Insituaties waarvan

bekend isdatergewoonlijk eengeringe
mineralisatie vanstikstof plaatsvindt,is
eenstikstofbijmestsysteem echterniet
zinvol.Erwordtnietveelstikstof bespaardeneriseenrisicovanoplopen
vanachterstand indegroeivanhetgewas. Indezesituatiedienthetbemestingsadvies teworden gevolgd.
Insituaties waarbij kortnahetplanten
nogeensterkestikstofmineralisatie mag
worden verwacht, zouopstikstofkunnenwordenbespaard.Tedenkenvalt
aangronden meteengeschiedenis van
jaarlijks een sterkemineralisatie,ofaan
een situatiewaarinkortvoorhetplanten
eenaanzienlijke hoeveelheid versegewasresten isondergewerkt. Besparingis
danmogelijk doorbijhetplantenniette
bemesten enopvierwekennahetplanteneenbodemmonster tenemenende
stikstofvoorraad indelaag0-60cmalsnogaantevullentot225kgperhectare.
Hetisechtermoeilijk aantegevenwat
deminimalehoeveelheid stikstof bij het
planten moetzijn. Verdermoetmener
zekervanzijn daterkortnahetplanten
nogeenaanzienlijke mineralisatie
volgt.Daaromishetineen dergelijke
situatieeenveiligeoptieombijhet
planten debodemlaag 0-30cmaante
vullentot 100kgstikstof perhectareen
opvierweken nahetplanten weerte
bemonsteren. Gezien debeperktestikstofbehoefte vanhetgewasindeeerste
vierweken nahetplanten,zal 100kg
stikstof indelaag0-30cmvoldoende
zijn omdegewasbehoefte indieperiodetedekken.
Uithetuitgevoerdeonderzoekbleektevens,datwanneer voorhetplantenal
eenminerale stikstofvoorraad van200
kgofmeerindebodemlaag0-60cm
wordtgevonden, aanvullendebemestingmetstikstof nietmeernodigis.
Eendergelijke situatiezaloverhetalgemeenuitzonderlijk zijn.

Optiome en afvoer von fosfoot
Bijoptimale stikstofbemesting bedraagt
detotaleopname vanfosfaat (P205)
doorhetgewas70-90kgperhectare.
Ongeveer40kgfosfaat perhectare
wordtmethetproduct vanhetveld afgevoerd. Bijeenwaardering 'goed' van
debemestingstoestand vandebodem
wordteenbemesting met75kg fosfaat
perhectaregeadviseerd.Een dergelijke
bemesting overtreft de afvoer.
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Opname en afvoer van Seal!
Bijoptimale stikstofbemesting bedraagt
detotaleopnamevankali(K20)door
hetgewas280-340kgperhectare.Met
hetgeoogsteproduct wordt 150-165
kgkaliperhectareafgevoerd. Bijeen
waardering 'goed' vandebemestingstoestand vandebodemwordttoedieningvan250kgkaliperhectaregeadviseerd.Evenalsbij fosfaat overtreft
eendergelijke bemestingde afvoer.
Zwavel
Gebrekaanzwavelindebloemkoolteeltzouincidenteel opkunnen treden.
Ditiseengevolg vanonderanderede
afname vandeneerslag vanzwaveluit
deluchtdeafgelopenjaren.In 1980bedroegdegemiddelde neerslag vanzwaveluitdeluchtvoorNederland nog66
kgzwavel (S)perhectareperjaar.In
1995wasditteruggelopen tot 18 kg
zwavelperhectareperjaar.Ookhetgebruikvanschonere,datwilzeggenniet
zwavelhoudende, kunstmeststoffen
draagtbij aaneengeringere zwavelaanvoer.
Degeschattetotalezwavelopnamevan
bloemkool ligttussende35en55kg
zwavel (S)perhectare^afhankelijk van
destandvanhetgewasenhetzwavelgehalte vanhetgewas.Deaanvoervan
zwavelbij deteeltvanbloemkooldoor
neerslaguitdelucht,metberegeningswaterenalsdirectbeschikbare zwavel
vanuitdebodem,wordtgeschatop45
tot 100kgperhectare.Devariatie
wordtmetnameveroorzaakt doorhet
organischestofgehalte vandebodem.In
hetalgemeen zalerduswelvoldoende
zwavelbeschikbaar zijn. Hetkanechter
zijn daterincidenteel maarjuistvoldoendezwavelbeschikbaar is. Het
risico opzwavelgebrek kanworden
voorkomen doordefosfaat- enkalikunstmeststoffen zotekiezendaterook
zwavelwordtmeegegeven. Met 100kilogramfosfaat (P205)perhectareals
superfosfaat wordt48kilogram zwavel
(S)perhectaremeegegeven.Met 100
kilogramkali (K20)perhectareals
patentkali wordt60kgzwavel (S)megegeven.Wordendezemeststoffen gebruiktdanzalhetrisicoopzwavelgebrekbij deteeltvanbloemkool slechts
beperkt zijn.

