Fosfaatwerldng dierlijke mest

ir.H.H.H.Titulaer, PAVLelystad
Vanaf 1998isvoorbedrijven waar
dierlijke mest wordt geproduceerd
het mineralenaangiftesysteem
(MINAS) in werking getreden.
Vanaf 2000zullen hier ook alle
akkerbouwbedrijven onder vallen.
Dit betekent datop bedrijfsniveau
een bepaaldmaximum aan N-en
P-overschot opde mineralenbalans
wordttoegestaan. Om het Poverschot zo laagmogelijk te houden
zullen P-houdende meststoffen,
waaronder dierlijke mest, zo efficiënt
mogelijk moeten worden ingezet.
Door het toenemende gebruik van
dierlijke mest, rijstde vraaghoe de
P-werking van dierlijke mest zich
verhoudt totdie van kunstmest. Op
ditmoment wordtuitgegaan van een
werking vandierlijke mest van
60-80 %voorde werking in het jaar
van toediening en van 100 %voorde
langere termijn (pottenproefABDLO). Onderzoek naar de P-werking
van dierlijke mest onder
veldomstandigheden istotnu toe
alleen uitgevoerd op grasland
(NMI).

Inleiding
In dejaren 1997en 1998is door het
PAV onderzoek verricht naar de
P-werkingvan vier dunne dierlijke
mestsoorten:runder-,varkens- enkippenmest optweeklei-gronden en varkens-respectievelijk runder- of zeugenmest opzandgrond. De proeven
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zijn aangelegd opde proeflocaties
van het PAV te Lelystad, het PAVZuidwest teWestmaas en het PAVZuidoost Nederland teVredepeel.In
1997zijn alledrie deproeven volgens
deplanning uitgevoerd, met dien verstande dat in verband methet vervoersverbod door de varkenspest, de
zeugenmest indeproef te Vredepeel
vervangen isdoor rundermest. In
1998isdeproef inLelystad niet aangelegd en inWestmaas kon door
wateroverlast in september deproef
niet meer geoogst worden. In
Vredepeel zijn inbeidejaren deproeven indelaatste week van augustus
geoogst, omdat het vroegrijpende ras
Première geteeld werd.
Nadeteelt van de aardappelen zijn in
het daarop volgendejaar stamslabonen geteeld, methetdoel detweedejaars nawerking vanhet fosfaat uit
dierlijke mest en kunstmest nate
gaan.

itvoerinci vein net
onderzoek
Deproeven zijn uitgevoerd met het
gewas aardappelen, ras Bintje, opde
PAV-locatiesteLelystad en
Westmaas (1997) en methet ras
Première te Vredepeel (1997 en
1998).Daags voor het poten van de
aardappelen werd demest toegediend.
Voor het opdejuiste manier toedienen vandefosfaathoeveelheden, te
weten 50, 100en 150kg P205 per ha
via dierlijke mest, is gebruik gemaakt
van dedrijfmestdoseermachine van
het AB-DLO.Opdeproeven te
Lelystad enWestmaas zijn de mestsoorten zowel bovengronds als geïnjecteerd toegediend. Na de bovengrondse toediening isde mest direct
ingewerkt viaeen oppervlakkige
grondbewerking.
De vijf P-kunstmesttrappen met triple
super bedroegen 0, 50, 100, 150en
200kg P205per haen zijn toegediend

OKTOBER 1999

metdekunstmeststrooier. DeN-en
K- bemesting was respectievelijk (
285 - 1,1 xNmin =)240kgNen 200
kg K 2 0 en isgegeven opbasis van de
grondbemonstering inhet voorjaar.
Dedierlijkemestobjecten kregen als
correctie voor demet de mesten toegediende Nen Keen, ophet bovenstaande gebaseerde, aanvullende
bemesting metkunstmest. Daarnaast
iseen object aangelegd zonder enige
bemesting.
Omde vruchtbaarheidstoestand van
degrond temeten, zijn inhet vroege
voorjaar monsters genomen tot 90cm
diep. Daarna zijn Nmin-monsters
genomen intwee lagen voorafgaand
en naafloop van deteelt. Per veldje
zijn grondmonsters genomen voor het
meten van deP-toestand van de grond
vlak voor hetpoten, bij knolzetting,
bij loofmaximum enbij de oogst.
Voor degewasanalyse zijn loofmonsters genomen bij knolzetting en bij
het loofmaximum, terwijl bij loofmaximum en oogst knolmonsters
genomen zijn. De volgteelt van stamslabonen isalleen visueel beoordeeld.
Resultaten en discussie
Deknolopbrengsten van de aardappelen van de vier proefvelden staan vermeld intabel 1.Hierin zijn deknolopbrengsten van de veldproeven VP
911en VP 934 weergegeven als brutogewas,en dievan de andere twee
proeven als nettogewas zonder groene
of misvormde knollen. Het blijkt dat
de netto opbrengsten gemiddeld 24en
19% lager liggen dan debruto
opbrengsten voorrespectievelijk de
proeven PAV 0001en WS 883.Inde
tabel zijn deopbrengsten van het
object zonder P-bemesting (PO),het
object met dehoogste minerale P-gift
(P4) enhet object zonder enige
bemesting, afzonderlijk weergegeven.
Deze data zijn verder niet indestatistische analyse meegenomen. Dit is

wel gebeurd met de andere data (vet
afgedrukt). Bij de statistische analyse
bleek datertussen objecten metde
minerale P-giften (PI t/mP3) opalle
vier deproeven geen significante verschillen inopbrengsten aanwezig zijn.
Dit isookhetgeval tussen dedrie
P-trappen van dedrie afzonderlijke
dierlijke mestsoorten in de afzonderlijke proeven. Worden dedrie mestsoorten per proef aan elkaar getoetst,
danblijken erookgeen significante
verschillen tussen de drie mestsoorten
onderling aanwezig te zijn. Ooktussen dewijze van toediening, welof
niet injecteren van de mest, waren de

Locatie
proefnummer
bemesting
Po
Plt/mP3
P4

verschillen tussen dedrie mestsoorten
perproef statistisch nihil.Om deze
redenen ishet per proef mogelijk om
dedrie mestsoorten (runder-, varkensenkippenmest) samen te vatten ente
vergelijken met deP-trappen inde
vorm van triple super. Ditis weergegeven intabel 1.Het blijkt dat in drie
van de vierproeven ergeen significante verschillen tussen de opbrengsten optreden van dekunstmest- en
mestobjecten. Alleen indeproef
PAV-0001teLelystad blijkt er wel
een significant verschil in opbrengst
aanwezig tezijn ten voordele van het
kunstmestobject enten nadele van het
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lsd 0,005

PAV-ZON

mestobject (tabel 1).Devraag isof
dit veroorzaakt wordt een verschil in
P-werking van demeststoffen. Uit de
P-opname data in mg Pper liter grond
blijkt echter dat er geen significante
verschillen zijn tussen de P-opname
van dekunstmestobjecten enmestobjecten van alle vier de proefvelden
(tabel2).
OmdeP-opname tevertalen inde
P205-opnamemoet de P-opname vermenigvuldig worden met 2,291. Ook
voor de K-opname zijn deze voor de
kunstmestobjecten en de mestobjecten voor allevier deproeven niet significant. DeN-opname blijkt voor de
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Tabel 1. De gemiddelde aardappelopbrengsten (tonper ha) bij gevarieerde fosfaattoediening van mineraal (triple super) en organisch
(dierlijke mesten) fosfaat. Ter informatie zijn ook de gemiddelde aardappelopbrengsten weergegeven van de niet-getoetste
objecten. Onderzoek 1997 en 1998.
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Tabel 2. De gemiddeld opgenomen P-hoeveelheden (kg P per ha) door aardappelen, bij gevarieerde fosfaattoediening in minerale
(triple super) en organische (dierlijke mesten) vormen.
Ook de opgenomen hoeveelheden P van de niet-getoetste objecten zijn weergegeven. Onderzoek 1997 en 1998.
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P-houdende meststoffen zullenzo efficiëntmogelijk moeten worden ingezet.

drie gemiddelde kunstmest P-trappen
in deproef PAV-C, significant hoger
teliggen bij eenextra gemiddelde Nopnamevan 32,3kgNper haten
gunste van hetkunstmestobject. De
relatie van deN-opname opde andere
drielocaties tussen dekunstmest- en
mestobjecten is niet significant.
Volledigheidshalve wordt hier de fosfaatuitgangstoestand van hetvan de
grond vermeld. Diebedroeg voor de
zandgrond een Pw-getal vanrespectievelijk 51 (VP911)en 38 (VP934)
en voor dekleigronden 26
(PAV0001)en 22 (WS833). Volgens
deAdviesbasis voor de Bemesting
vanAkkerbouw- en Vollegrondsgroentegewassen (uitgave 1999) zou
opdeze gronden achtereenvolgens 55,
105, 135en 150kg P205per hagegeven moeten worden. Hetblijkt echter
dat er opdrie van devier proeflocaties geen significant verschil inopbrengst aanwezig istussen de gemiddelden van P-trappen (PI t/m P3) en
dePO-endeP4-trappen, terwijl het
object zonder bemesting niet significant verschilt. Alleen bij deproef op
het PAV blijken duidelijk significante
verschillen in netto-opbrengst aanwezig tezijn tussen de PO, dePI t/m P3
en deP4,terwijl de netto-opbrengst
van het object zonder enigebemes-
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ting met slechts 13,4ton perhahelemaal uitdeboot valt (tabel 1).Het
vermoeden bestaat dathet uitbrengen
van dedierlijke mesten opdeproef
PAV0001niet onder optimale omstandigheden gebeurd is.Hierdoor is
waarschijnlijk structuurschade ontstaan, waardoor de stikstofwerking uit
dedierlijke mesten minder gewerkt
heeft dan de kunstmeststikstof.
In totaal hebben er vijf volgteelten
van stamslabonen plaatsgevonden,
namelijk drie teelten in 1998en twee
in 1999.Ondanks intensieve waarnemingen konden in geen van de teelten
nawerkingen van fosfaat worden vastgesteld opdit vooreen fosfaatbemesting dankbaar gewas.
Het isjammer dat de aardappelproef
in 1998doorhevigeregenval verloren
is gegaan.

Conclusies
Het onderzoek was erop gericht om
vast te stellen inwelke mate de werking van fosfaat uit dierlijke mesten
tevergelijken ismet dewerking van
fosfaat uit minerale meststoffen (triple super).Uit deresultaten kunnen
devolgende conclusies worden getrokken:
• het gebruik van de drie genoemde
dierlijke meststoffen isquaP-wer-
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king gelijkwaardig aan die van de
minerale meststof triple super
(mitsPw-getal van debodem
>21);
naeen teelt van een hoofdgewas
hoeft erhet daaropvolgendejaar,
bij een gift van 100kgP205 inde
vorm van dunne mest aan het
hoofdgewas, niet opeen merkbare
nawerking vanfosfaat ophet
volggewas gerekend te worden.

