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tonper hameeropbrengst bij eenbemesting van 300kg P2O5perha.
Opvallend is derelatief kleine gewasreactie opdeklei-locaties met een
lage Pw van 23/24.

©sloot

in zome
ing.JJ. Neuvel en
ing.C.A.Ph. vanWijk, PAV- Lelystad
Om tekomen toteen teeltkundig en
milieukundig verantwoorde
fosfaatbemesting is vanaf 1996
onderzoek gaande ter verfijning van
het bemestingsadvies voorde
vollegrondsgroenten. Het bestaande
advies isnamelijk bijveel
groentegewassen hoger dan het
akkerbouw-advies, waarin deze
groenten ookgenoemd worden.

Resultaten fosfaatgiften
De fosfaathoeveelhedenproeven,
steeds opverschillende percelen uitgevoerd, waren gelegen op zandgrond
(drieproeven) en opkleigrond (drie
proeven). DePw-toestand varieerde
van vrij laag (Pw 21) totvrij hoog
(Pw 63).Zoals tabel 1aantoont, iser
een opbrengstreactie van fosfaatgiften
variërend van 0tot 300kg.Bij vijf
proeven isdetoename beperkt tot 37 ton perhatussen onbemesten 300
kg P2O5per ha. Opéénproef op
zandgrond met een Pw-toestand van
21ishet verschil groter, namelijk 13

t
fosfoattoestandenproef
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Dekrop-opbrengst bij de oogst is afgebeeld infiguur 1.Het iseen relatieve opbrengst waarbij Pw 34 -onbemest op 100gesteld is.Deze
Pw-toestand ligtbij het akkerbouwadvies inhet traject van de streefwaarde.DePw-getallentussenbemest en onbemest zijn wat
verschillend, omdat ereenvroege slateelt aanvooraf gegaan is.
Duidelijk is tezien dat dekrop-opbrengst toeneemt bij eenhogere Pwtoestand van de grond. Daarnaast
geeft een fosfaatgift van 120kgP2O5
ooknog eenpositief effect op deopbrengst, behalve bij dehoogste toestand rond Pw90.

opbrengst (100 = Pw 34 onbemest = 58 t/ha)

Bovendien isereengroot verschil
tussen degeadviseerde hoeveelheid
fosfaatbemesting en de hoeveelheid

onbemest
bemest

die met hetgeoogsteproduct wordt
afgevoerd.In het kader van MINAS
leidtdittoteen hoog fosfaat87 92
Pw

overschot. Door een andere opbouw
van beideadviezen iseen directe
vergelijking niet mogelijk.

Pw-toestand

Figuur 1.Relatieve krop-opbrengst per Pw-toestand en wel en niet bemest met 120 kg
P2O5; samenvattingjaren 1996-1997;slazomerteeltLelystad.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met vier voorbeeld- of pilotgewassen. Dit zijn sla,geteeld inbedekte en onbedekte
vroege teelt eninzomerteelt, alsmede bloemkool, preien peen.
Metdeze gewassen worden 12fosfaathoeveelhedenproeven opdiverse plaatsen inhetland uitgevoerd. Deze percelen
verschillen ingrondsoort (zand en klei) en inPw-getal. Opdeze percelen worden giften van 60-120-180-240en 300kg
P 2 0 5 perhavergeleken met onbemest. Deze serieproeven isin 1996gestart en loopt nog door in 1998.
Verder isophetPAV teLelystad in deafgelopen jaren een speciaal fosfaattoestandenproefveld aangelegd. Opéén perceel zijn vier verschillende Pw-toestanden geschapen variërend van Pw 15tot meerdan Pw 80.Dit isgedaan door acht
jaren achtereen enerzijds een perceelsgedeelte uittemergelen en anderzijds een gedeeltemeer met fosfaat te bemesten
dan werd afgevoerd. Opdit fosfaattoestandenperceel zijn in 1997en 1998metbovengenoemde gewassen enteelten allereerst de opbrengst- enkwaliteitverschillen gemeten. Ook isdefosfaatopname en -afvoer van het gewas tijdens de
groei en bij deoogst vastgelegd. Bij dezeP-toestanden isverder getoetst wat dereactie is alsook nog eenbemesting van
120kg P2O5,voorafgaand aan deteelt, gegeven wordt.
In een serie artikelen wordt verslag gedaan van devoorlopige resultaten over tweejaar. Definitieve conclusies en een
verfijnd fosfaatadvies kunnen pas gegeven worden na afsluiting van develdproeven enverwerking van de resultaten.
Dit artikel gaat overdefosfaatproeven met zomersla, geplant in deperiodejuni-beginjuli.Het gebruikte rasis Sumian.
Deteelt isuitgevoerd zoals indepraktijk gebruikelijk is.
1 11 11 im
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plaats

Pw (0-30) grond

Meterik
Westmaas
Meterik
Lelystad
Westmaas
Horst

63
58
61
24
23
21

zand
klei
zand
klei
klei
zand

jaar
1996
1996
1997
1997
1997
1997

0

60

65
51
64
53
48
32

m

giften P 2 0 5 (kgper ha)
120
180
240

300

74
56
63
56
53
45

70
57
67
56
55
45

52
62
54
51
33

70
54
59
56
52
36

72
56
68
58
50
41

Tabel 1.Krop-opbrengsten (ton per ha) fosfaattrappenproef zomersla per proefplaats,
1996en 1997.

rel.fosfaatopname : 100=33kg/ha=Pw34

120
100
80
• opname onbemest
• opname bemest

60
40
20
0
19 24
Pw

34 37
Pw

51 56
Pw

87 92
Pw

Pw-toestand

Figuur 2.Relatievefosfaatopname per Pw-toestand wel en niet bemest met 120 kg P2O5;
samenvattingjaren 1996-1997; slazomerteeltLelystad.
rel.fosfaatopname : 100=Pw34=30kg/ha

i opname krop onbemest
• opname kropbemest

9 24
Pw

34 37
Pw

51 56
Pw

87 92
Pw

Opname tijdens de groei

Pw-toestand

Figuur 3.Relatievefosfaatopname per kropper Pw-toestand,wel en niet bemest met 120
kgP2O5; samenvattingjaren 1996en1997;slazomerteeltLelystad.

opname in kg P 2 0 5 per ha
50
45

Pw 16onbem.

40

Pw 35 onbem.

35

^yfy

30

_ >

Pw 52 onbem.
- -x- - Pw 101 onbem.

* ' / '

25

X Pw 25 bemest

//.X'S

—•— Pw 38 bemest
_ + _ p w 64 bemest
—m- Pw 102 bemest

28juni

23juli

31juli

12aug.

16 aug.

monsterdata tijdens de groei

Figuur4.P2Oyopname per Pw-toestand gedurende degroei; wel en niet bemest met120
kgP2O5 slazomerteelt 1996Lelystad.
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Defosfaatopname door het helegewas (figuur 2)varieerde per fosfaattoestand. Bij geen bemesting wasde
fosfaatopname bij Pw 20gelijk aan
deopname bij de streefwaarde (Pw
34). Bij hogere toestanden (onbemest)
neemt defosfaatopname toezoals ook
deopbrengst toeneemt.
Anders ishet beeld met een gift van
120kgP2O5perha. Opmerkelijk is
daar dat defosfaatconsumptie bij een
lage toestand duidelijk uitstijgt boven
dierond de streefwaarde (Pw 37).
Bemesting bij noghogere Pw-toestanden (Pw 56enPw 92) geeft een
hogere fosfaatopname te zien in vergelijking met onbemest.
In figuur 3isatfosfaatopname door
dekrop afgebeeld. Hier zien wedat
bij Pw 34gemiddeld 30kg P2O5met
het geoogste product wordt afgevoerd. Hogere Pw-toestanden leiden
niet alleen tot een hogere productie,
maar ooktoteenhogere fosfaatafvoer. Bij dehoogste toestand rond Pw
90isde afvoer 30 %(9kgP 2 0 5 ) hoger ten opzichte van Pw 34.
Bij allePw-toestanden neemt, alsgevolg van eenbemesting met 120kg
P 2 0 5 per ha, defosfaatopname ver-,
houdingsgewijsmeer toedan deopbrengst. Opvallend hierbij isdatde
stijging bij de laagste Pw-toestand
sterker isdanbij dehogere Pw-toestanden.
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In defiguren 4en 5ishetverloop van
defosfaatopname gedurende de groei
inbeidejaren te zien.
Vanaf detweede monsterdata iserin
beidejaren alverschil in fosfaatopname tussen de toestanden.
Bemesting geeft bij zowel hoge als
lage toestanden eenextra fosfaatopname doorhet gewas.Dit verschil
tussen deP-toestanden (aldan niet
bemest) blijft tijdens de gehele groei
gehandhaafd. Een uitzondering
daarop isdelaagstePw-toestand met
bemesting. Beidejaren geeft ditobject in de laatste fase voor de oogst
een extra opname-stoot tezien, die
uitstijgt boven de opname rond Pw
35, aldan nietbemest. Dit wordt niet
vertaald ineen hogere productie in
vergelijking metdetoestanden rond
Pw35.

opname inkgP 2 0 5 perha

^

Pw 16onbem.

-m— Pw35onbem.
-Jt— Pw52onbem.
-x--Pw 101onbem.
-*— Pw25bemest
Ä r r Pw38bemest
4

Pw64bemest
Pw 102bemest

19juni

9juli

23juli

29juli

monsterdata tijdens degroei

Figuur5. F2^5~°Pname gedurende degroeiwelennietbemestmet120 kgP2O5perha;
zomersla1997,Lelystad.

Gemiddeld wordt tijdens degroei 1,5
kg P2O5perhaper dag door het gewas opgenomen. Ditishoog vergeleken metP205-opnames, dievananderegewassen bekend zijn.

Samenvattend blijkt datbij eenzomerteelt kropsla deopbrengst hoger
wordt bij eenhogere Pw-toestand van
degrond.Dooreen fosfaatbemesting
neemtdeopbrengst bij P-toestanden
beneden de60nogtoe.Detoename is
opkleigronden beperkt, maar is aanzienlijk bij la^ePw-toestanden op
zandgrond. Defosfaatopname door
het gewas tijdens degroei stijgt bij
eenhogere Pw-toestand en eenhogerebemesting. Opvallend daarbij is
dezeersterkeopnamekort voor de
oogstbij een lagePw-toestand als er
een bemesting gegeven is.
Verder werd bij lagePw geen gewasverkleuring waargenomen. Wel was
eronvoldoende groeien kropvorrning,diedoor een langere groeiperiodeniet goedgemaakt werd. Deze
proeven latenziendatook ineenzomerteelt hetgewas sla sterkop fosfaat
reageert.

Overzichtvan hetproefveldHorst.Verschiltussenonbemest(A) opdevoorgronden(F)
300kgP2O5per ha opde achtergrond.
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