Opname en afvoer van stikstof, fosfaat,
kali en magnesium bij spruitkool
dr. ir. A.P. Everaarts, PAV Lelystad
Inproeven op het PAV in Lelystad werd
de groei en ontwikkeling van spruitkool
gevolgd bij verschillende planttijdstippen enplantdichtheden. Van de
gewassen werden monsters genomen.
Door de Landbouwuniversiteit werden
deze monsters op stikstof,fosfor, kalium
en magnesium geanalyseerd. Deze
gegevens leverden nieuwe inzichten op
in de opname en afvoer van nutriënten
door spruitkool.

Opzet proeven
De spruitkool van het ras Kundry
werd geplant op drie tijdstippen (tabel
1). Op elk tijdstip werd in drie dichtheden geplant, namelijk 27, 33 en 44
duizend planten per hectare bij een afstand van 75 cm tussen de rijen. De
stikstofbemesting bij elk planttijdstip
bedroeg 300 kg stikstof per hectare in
de vorm van kalkammonsalpeter. De
hoeveelheid minerale stikstof bij planten is aangegeven in tabel 1.

Opbrengst
In tabel 1 is de opbrengst gemiddeld
over de drie plantdichtheden per
planttijdstip weergegeven. De plantdichtheid had namelijk geen of veel
geringere invloed op deopbrengst dan
hettijdstip vanplanten. Bij een gelijke
groeiduur in aantal dagen na planten
liep de opbrengst van het gewas terug
bij later planten. Vooral eindjuni, beginjuli planten resulteerde in een aanzienlijke opbrengstdaling. De groeiomstandigheden later in het seizoen
worden bij laat planten minder goed.
Met name dehoeveelheid beschikbare
straling begint in de tweede helft van
de zomer terug te lopen.

Stikstof
Het bovengrondse deel van het gewas
bevatte bij de oogst tussen de 220 en
325 kilogram stikstof per hectare (tabel 2). Hierbij is niet bekend hoeveel
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stikstof tijdens de teelt met het afgevallen blad aluithet gewas is verdwenen. Hoewel de opbrengst terugliep
bij later planten, verschilde de opname van stikstof door het gewas op
de oogstdatum niet veel tussen de
planttijdstippen of was zelfs toegenomen bij later planten. De reden hiervan is dat halverwege de groeiperiode
al bijna net zoveel stikstof in het gewas aanwezig is als bij de oogst
Wanneer dan in de tweede helft van
de groeiperiode de groei van het gewas vanwege de klimaatsomstandigheden langzaam is, is er eigenlijk
meer stikstof in het gewas aanwezig
dan nodig is. Hierdoor is het gehalte
aan stikstof in het gewas bij de oogst
bij een late planting hoog. Dit uit zich
dan ook in een hoog stikstofgehalte
van despruiten.Deplantdichtheid had
geen invloed op de opname van stikstof door het gewas.

proefveld

plantdatum

N-mineraal

Wanneer het gehalte aan stikstof bij
de oogst van het gewas van het derde
planttijdstip gelijk zou zijn geweest
aan dat van het gewas van het eerste
planttijdstip bij de oogst, dan zou het
gewas honderd kilogram minder stikstof hebben opgenomen. Dit betekent
dat in dit geval bij later planten met
honderd kilo minder stikstof had kunnen worden volstaan.
Voornamelijk afhankelijk van het
planttijdstip bleef ertussen 105en 170
kg stikstof per hectare in de gewasresten achter ophet veld. Dat is 35 tot 55
procent van de bij de oogst in het bovengrondse gewas aanwezige stikstof.
Het is nog niet goed mogelijk aan te
geven hoeveel van deze stikstof tijdens de winter door uitspoeling verloren zou kunnen gaan en hoeveel er
voor een volgend gewas beschikbaar
komt. Het is aannemelijk dat bij hakselen van de stammen en een goede
menging in de bodem van de resten

oogstdatum (kgN/ha)

opbrengst (ton/ha)

PAV1

2mei
30mei
27juni

31
48
68

31oktober
27 november
27 december

27,1
25,2
18,8

PAV2

29 april
28mei
8juli

37
50
47

29 oktober
26november
7januari

23,3
21,3
17,4

Tabel 1.Deplantdata, dehoeveelheidminerale stikstofbijhetplanten(N-mineraal, 0-60
cm), deoogstdatum endemarktbareopbrengstindeproeven,perplantdatumgemiddeldoverdeplantdichtheden.

stikstof inspruiten
(kgN/ton)

gewasresten
(kgN/ha)

plantdatum

opname
(kgN/ha)

PAV1

2mei
30mei
27juni

273
297
274

4,4
6,2
6,9

106
121
128

PAV2

29april
28mei
8juli

237
250
312

4,9
5,9
7,6

119
125
157

proefveld

Tabel2.Dehoeveelheidstikstofinhetgewas bijdeoogst, dehoeveelheidstikstofperton
spruiten endehoeveelheidstikstofindegewasresten, perplantdatumgemiddeld
overdeplantdichtheden.
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proefveld
PAV1

PAV2

plantdatum

opname
(kgP205/ha)

2 mei
30 mei
27juni

112
99
79

29 april
28 mei
8juli

afvoer
fosfaat inspruiten
(kgP205/ha) (kgP205/ton)
63
57
42

101
87
79

42
40
39

1,65
2,01
1,99
1,74
1,88
1,89

Tabel3.Dehoeveelheidfosfaat inhetgewasbijde oogst, de afvoervanfosfaat methet
product en de hoeveelheidfosfaat per ton spruiten, per plantdatum gemiddeld
overdeplantdichtheden.

kaliinspruiten
(kgK20/ton)

plantdatum

opname
(kgK20/ha)

afvoer
(kgK20/ha)

PAV1

2 mei
30 mei
27juni

443
367
278

231
189
127

6,0
6,7
6,0

PAV2

29 april
28 mei
8juli

412
322
277

160
133
117

6,6
6,3
5,7

proefveld

Tabel4.Dehoeveelheidkaliinhetgewas bijdeoogst, deafvoer van kalimethetproduct
endehoeveelheidkaliper ton spruiten, perplantdatumgemiddeldoverdeplantdichtheden.
van stammen en blad de kans op uitspoeling tijdens de winter afneemt.

Fosfaat
Door de mindere gewasontwikkeling
bij later planten liep de uiteindelijke
hoeveelheid fosfaat in het gewas terug
bij later planten (tabel 3). Het is niet
bekend hoeveel fosfaat met het afgevallen blad tijdens deteelt weer uit het
gewas is verdwenen.
De meeste spruitkool wordt in de
tweede helft van april en in de maand
mei uitgeplant. De terugloop in de opname van fosfaat bij later planten zal
indepraktijk dan ookbeperkt zijn. Uit
het oogpunt van bemesting heeft dit
geen gevolgen. Hoewel bij later planten de uiteindelijke hoeveelheid fosfaat in het gewas afnam, nam de hoeveelheid fosfaat in de spruiten bij later
planten iets toe.
Voornamelijk afhankelijk van het
planttijdstip werd er tussen 35 en 70
kg fosfaat per hectare met het product
van het veld afgevoerd. Dat is ongeveer 40 tot 60 procent van de bij de
oogst in het bovengrondse gewas aanwezige fosfaat. In de proeven werd

soms meer fosfaat afgevoerd dan zou
zijn berekend met de marktbare opbrengst alleen. Ook kwalitatief onacceptabele spruiten, die later werden
uitgesorteerd, werden van het veld afgevoerd.
Het Pw-getal voor het proefveld
PAV1 bedroeg 21 en voor het proefveld PAV2 31. Bij deze fosfaattoestanden zou voor het proefveld PAVI
140 kg fosfaat per hectare als bemesting zijn geadviseerd en voor het
proefveld PAV2 110 kg fosfaat per
hectare. Met deze bemesting wordt
meer fosfaat aangevoerd dan er met
het product wordt afgevoerd. In de
praktijk moet echter ook met onvermijdbare verliezen rekening worden
gehouden.

Kali
Evenals de hoeveelheid fosfaat, liep
ook de hoeveelheid kali in het gewas
terug bij later planten als gevolg van
de geringere gewasontwikkeling (tabel 4). Hoeveel kali tijdens de teelt
met het afgevallen blad weer uit het
gewas is verdwenen, is niet bekend.
Aangezien de meeste spruitkool in de
periode vanaf de tweede helft april tot
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en met de maand mei wordt geplant,
zal in de praktijk het teruglopen van
de uiteindelijke hoeveelheid kali in
het gewas beperkt zijn.
Afhankelijk van het planttijdstip werd
ongeveer 110 tot 250 kg kali per hectare methetproduct van het veld afgevoerd. Dat is 40 tot 50 procent van de
bij de oogst in het bovengrondse gewas aanwezige kali. Er werd meestal
meer kali afgevoerd dan met de
marktbare opbrengst alleen. Ook met
de kwalitatief onacceptabele spruiten
die later werden uitgesorteerd, werd
kali van het veld afgevoerd. De plantdichtheid had geen effect op de hoeveelheid kali in het gewas of op de afvoer van kali met het product.
Het K-getal voor beide proefvelden
bedroeg 19. Voor de zavelgrond van
de proefvelden zou bij deze kalitoestand 120 kg kali per hectare als bemesting zijn geadviseerd. Met deze
bemesting zou meestal minder kali
worden aangevoerd dan er met het
product wordt afgevoerd. Dit hoeft
niet tot kali-tekorten te leiden aangezien metname dewat zwaardere gronden zelf ook behoorlijk wat kali kunnen leveren. Het^s wel zaak in het
geheel van de teelt van spruitkool in
rotatie met andere gewassen de kalitoestand van de bodem goed in de gaten te houden.

Magnesium
De plantdichtheid had geen effect op
deopname van magnesium. De uiteindelijke hoeveelheid magnesium in het
gewas bij de oogst varieerde van 16
tot 29 kilogram per hectare (tabel 5).
Deze hoeveelheid was lager naarmate
later was geplant. Met het product
werd een beperkte hoeveelheid magnesium van het veld afgevoerd. Deze
hoeveelheid werd niet door de plantdichtheid beïnvloed. Gemiddeld over
alle behandelingen en beide jaren bedroeg de hoeveelheid magnesium per
ton product 0,33 kilogram.

Conclusies
Stikstof
Bij laterplanten kanbij spruitkool met
een lagere stikstofbemesting worden
volstaan. Bij later planten neemt de
opbrengst van het gewas af, waardoor

plantdatum
proefveld

opname

afvoer

(kg MgO/ha)

(kg MgO/ha)

magnesium in
spruiten
(kg MgO/ton)

PAV1

2 mei
30 mei
27 juni

28
22
17

11
9
7

0,30
0,32
0,34

PAV2

29 april
28 mei
8 juli

26
20
18

8
8
7

0,33
0,36
0,33

Tabel 5.De hoeveelheid magnesium in het gewas bij de oogst, de afvoer van magnesium
met hetproduct en de hoeveelheid magnesium per ton spruiten, per plantdatum
gemiddeld over de plantdichtheden.

het gewas minder stikstof nodig heeft.
Als dezelfde gift wordt aangehouden
als bij vroeg planten dan wordt wel
alle stikstof opgenomen. Dit leidt tot
hogere stikstofgehalten in het geoogste product en meer stikstof indegewasresten.
Fosfaat
De hoeveelheid fosfaat in het gewas
bij deoogst neemt afbij later planten.
In de praktijk zal dit effect beperkt
zijn. Deplantdichtheid heeft geen effect opdeopname of afvoer van fosfaat. Veertig totzestig procent vande

opgenomen fosfaat wordtmethetproduct afgevoerd. Bijdehuidigebemestingsrichtlijnen zal de aanvoer van
fosfaat deafvoer vanfosfaat gewoonlijk overtreffen.
Kalium
Spruitkool neemt minder kali op bij
later planten. Deplantdichtheid heeft
geen effect op de opname of afvoer
van kali. Aangezien er meer kalikan
worden afgevoerd dan wordt aanbevolen omtebemesten, ishet goed de
kali-toestand vandebodem in degatentehouden.

Maximale nutriëntenopname bijde oogst.
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Magnesium
Bij een langjarige afwezigheid van
magnesium-gebrekssymptomen lijkt
het voor de hand te liggen er voor te
zorgen datereengelijke hoeveelheid
magnesium wordt aangevoerd als er
met hetproduct wordt afgevoerd. Tot
nu toe werd er nog geen standaardwaarde voor de afvoer van magnesium met spruitkool gegeven. Hier
wordt voorgesteld voorlopig uit te
gaan van0,33kg magnesium perton
spruitkool.

