legd alsvoor concumptie-aardappelen.Als adviesbemesting ishier de
volgende formule gehanteerd: 1300.6 N-mineraal 0-60 cm.

tern

bijN-bemesting aardappelen na knolaanleg

ir.CD. vanLoon, PAV-Lelystad,
ing.H.W.G. Floot, PAV-NNO en
ing.H.A.G. Verstegen, PAV-ZON

Consumptie-aardappelen
In 1995 zijn opzavel-en kleigrond
vierproeven aangelegd opde locaties
'Prof.dr. J.M. van Bemmelenhoeve',
Westmaas, 'De Kandelaar'en het
PAV-proefbedrijf teLelystad.
Vervolgens ishet onderzoek in 1996
alleen teLelystad voortgezet.
Gedurende driejaar heeft opde
Vredepeel eenproef op zandgrond
gelegen, waarbij zonodig de vochtvoorziening, door middelvanberegening oppeil is gehouden. Alleproeven met consumptie-aardappelen zijn
uitgevoerd met het ras Bintje. Inde
verschillende proeven zijn devolgende objecten opgenomen:
A. 60 %*adviesgift (opbasisN-mineraal voorjaar: klei 285-1,1Nmineraal 0-60 cm; zand 300-1,8
N-mineraal0-30 cm)vóór poten
- aanvulling tot adviesgift circa
10dagen naknolaanleg (als KAS
inkorrelvorm);
B.l 60 %*adviesgift vóór poten,
aanvulling zodra stikstofvenster
'60%' -40kgNkleurt door middelvanbladbemesting (20kgN
perhaperkeer);
B.2 60 %adviesgift vóórpoten,
geen bijbemesting;
C. 60 %adviesgift vóór poten,
vanaf circa 10dagen na knolaanleg aanvulling tot adviesgift door
middel vanbladbemesting (10kg
Nperhaperkeer);
D. Als C,maarbladbemesting met
20kgNper haper keer.
* In 1995istweederde aangehouden.

Om consumptie-aardappelen zo
optimaal mogelijk tebemesten, is
eengedeelte stikstofgift gewenst.
Ook voorpootaardappelen kan - met
name alshetgewas lang kan doorgroeien -eengedeeldegift nuttig
zijn. De tweedegift wordtdaarbij in
principe 7-10dagen na knolaanleg
toegediend.Als het vervolgens
gedurende lange tijddroog blijft,
kan hetgewas destikstof niet
opnemen. Dit kan soms opbrengstderving totgevolg hebben. Bladbemesting met in wateropgeloste
stikstof kan een alternatief zijn voor
korrelvormige N-meststoffen.
Daarbij doenzich echter vragen
voorals: werktdeals bladbemesting
gegeven stikstof evengoed als
korrelvormige stikstof en hoeveel kg
stikstof per ha kan men maximaal
per keer toedienen? Verder isbij
aardappelen niet eerder nagegaan
in hoeverre een stikstofvenster, zoals
datook bijdetarweteelt wordt
gehanteerd, bruikbaar isom in te
schatten of een aanvullende
bemesting nodig isenzoja, wanneer.
Om deze vragen tebeantwoorden, is

Pootaardappelen
Voorpootaardappelen, ras Agria,
heeft het onderzoek plaatsgevonden
opproefboerderij Kollumerwaard.
Daarbij zijn dezelfde objecten aange-

in deperiode 1995-1997 een aantal
proeven aangelegd opzavel-, kleien zandgrond.
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Debladbemesting isuitgevoerd met
urean (39%N),een mengsel van ammoniumnitraat enureum. Deureanis
toegediend in200-600 liter water per
ha. Afhankelijk van de benodigde
stikstofgift isopconsumptie- enzetmeelaardappelen 6-10 keer gespoten
met de 10kg-dosering en 3-5 keer
met de 20kg-dosering. Bij depootaardappelen ismaximaal twee keer
metdehogeenvierkeer metdelage
dosering urean gespoten.
De stikstofvensters zijn aangelegd in
deproeven opVredepeel en in 1996
inLelystad. Zodrahet loof binnen het
venster ophet oog lichter kleurde dan
object B2, werd opobject BI met
bladbemesting begonnen.

Bladbeschadiging
Degewasbespuitingen diezijn uitgevoerd indeperiode eindjuni/juli, met
delage dosering urean (10kg Nper
ha) leidden nauwelijks tot zichtbare
gewasschade. Openkeleblaadjes was
aan deranden enige verbranding opgetreden. Deze schadebetrof minder
dan 0,5%van het bladoppervlak. Bij
dehoge dosering urean (20kgper
ha) was de schade aande bladranden
iets groter enwaren erook wat meer
blaadjes beschadigd. Detotale schade
betrof hier circa 1%vanhetbladoppervlak. Dat dematevan afharding
vanhetblad sterk bepalend isvoor de
omvang van de bladbeschadiging,
bleek uit een apartproefje waarbij
enkele uren nakunstmatige beregening met 15mm water, 20kgNals
urean overhet gewas is gespoten.
Hierdoor werd 3-5%van hetbladoppervlak als gevolgvan verbranding
beschadigd. Deze schadehangt samen met dediktevan dewaslaag op
hetblad. Doorregen wordt dewaslaag dunner, zodat het bladkwetsbaarder wordt voor verbranding. Na
eenpaar dagen met droog en zonnig
weerherstelt de waslaag zich weer.
Urean kan niet door dewaslaag het
bladbinnendringen, maar welvia

object

scheuren enbarsten indeze laag.De
scheuren enbarsten ontstaan vooral
's nachts alsgevolg vandegroeivan
hetblad. 'sMorgens vroeg spuiten
met urean geeft daarom eenbetere
opname doorhetbladdaneenbespuiting lateropde dag.

opbrengst

totaal
>40mm
>50mm

A

B2

C

D

55,8
48,0
35,1

54,7
47,1
34,5

54,3
46,8
34,0

53,8
46,5
33,7

object

BI

A

opbrengst

U

totaal
>40mm
>50mm

62,4
54,6
38,4

59,8
52,8
36,3

B2

C

D

LSD 0.05

60,9

63,3
55,8
37,9

61,2
53,2
35,5

3,1
4,7
4,7

+J ,_ƒ »Maf

34,7

Tabel 2.De knolopbrengsten (totaal, >40mm en >50mm in tonper ha) vandeproef op
zavelgrond in1996.

Hoewel detweede startgift de opbrengst nauwelijks heeft verhoogd
(vergelijk deobjecten AenB2), heeft
bladbemesting tochtoteen significant lageretotaal-opbrengst respectievelijk opbrengst >40mmgeleid
ten opzichtevandeinkorrelvormgegeven mestgift. Erisgeen significant
verschil inopbrengst tussen dehoge
en lage dosering urean.

object
opbrengst

totaal
>40mm
>50mm

A

BI

B2

C

D

LSD 0.05

75,0
65,6
40,3

74,5
64,6
36,1

71,2
61,0
32,2

77,2
67,2
38,8

75,6
66,1
37,9

3,2
4,1
6,5

Tabel 3.Degemiddelde knolopbrengsten (totaal >40mmen>50mmintonper ha)vande
drie proeven op zandgrond.

In dezeproef zijn geen significante
opbrengstverschillen naar vorengekomen.Heteffect vandetweedeNgift, hetzij inkorrelvorm ofalsbladbemesting gegeven, wasookhier

Proef opzavelgrond in 1996
De opbrengsten vandeproef in1996,
ophetPAV, zijn vermeld intabel2.

Bladbemesting kanworden gecombineerd meteenbespuiting tegen Phytophthora.

A K K E R B O U W

1,5
1,5

Tabel 1. Gemiddelde knolopbrengsten (totaal, >40mm en >50mm in tonper ha van vier
proeven opklei- enzavelgrond in1995.

Opbrengst
Consumptie-aardappelen
Proeven opkleigrond in1995
Intabel 1 zijn degemiddeldeopbrengsten vandevier proevenop
kleigrond weergegeven.
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gering enheeft niettoteen significanthogere knolopbrengst geleid.
Bladbemesting metureanhadnauwelijks ofgeen effect ophetonderwatergewicht.

A

object
opbrengst

28/35 mm
35/45mm
45/55 mm
>55mm
totaal

1,1
9,9
20,4
16,5
51,6

BI
1,1
9,8
21,2
15,0
50,7

B2

C

1,1
10,5
19,8
15,8
50,7

1,0
9,2
21,6
16,5
51,9

D LSD 0.05
1,0
9,8
21,7
15,4
51,6

1,5

Tabel4. Gemiddelde knolopbrengsten vanhetras Agria indeverschillende sorteringen
vandrieproeven indeperiode 1995-1997.
Proeven op zandgrond 1995-1997
Degemiddelde opbrengsten van drie
proeven opzandgrond, opdeproefboerderij Vredepeel zijn weergegeven intabel3.

grond tweederde van de adviesgift in
verscheidene gevallen voldoende geweest voor demaximale opbrengst.
In deproeven in dezeperiode kon de
werking vanbladbemesting dan ook
nietvolledig totuiting komen. Wel
kan uit deze groepproeven worden
afgeleid dateenbladbemesting geen
zodanige schade toebrengt aan het
gewas dat ditleidt toteen significant
opbrengstverlies. Dat eenhogedosering urean (20kgper ha) wellicht
toch enige opbrengstschade kan veroorzaken, zou menkunnen afleiden
uithetfeit dat inzesvan de acht
proeven met consumptie-aardappelen
delagedosering een ietshogere opbrengst gaf. Ook bij deproeven met
zetmeelaardappelen was een dergelijke tendens aanwezig. Op zandgrond bleek de werking van debladbemesting even goed alsdievan de
korrelvormige N-meststof.
Methet oog opde selectie zal bij
pootaardappelen bladverbranding als
gevolg van bladbemesting moeten
worden vermeden. Bij bladbemesting
van pootaardappelen moet dan ook
niet meer dan 10kgNper keer worden gegeven.
Debruikbaarheid vanhet stikstofvenster alsinstrument omde noodzaak
van stikstofbijbemesting vast testellenkon vanwege degrote stikstofmineralisatie slechts indeproeven op
zandgrond worden getoetst. Een op
het stikstofvenster gebaseerde stikstofbijbemesting gaf hier geen significant lagere opbrengst dande bijbemesting opof vanaf hettijdstip 10
dagen na knolaanleg.

OpVredepeel was ereen duidelijk
opbrengsteffect van detweede stikstofgift (vergelijk B2metA,CenD).
Bladbemesting met urean gaf voor
beide doseringen 10en20kgNper
haperkeer een evenhoge opbrengst
als dekorrelvormige kalkammonsalpeter (A).Bladbemesting opbasis
vanhet stikstofvenster gaf eenvergelijkbare opbrengst als devaste deling
(object A).
Opzandgrond bleek ergeen enkel effect tezijn van debladbemesting met
urean ophet onderwatergewicht van
deknollen. Evenmin zijn significante
verschillen innitraatgehalte van de
knollen gemeten tussen object A
(korrelvormig meststof) en debladbemestingsobjecten.
Pootaardappelen
Degemiddelde opbrengsten van de
drieproefjaren zijn vermeld in tabel
4.
Wat detotaleknolopbrengst betreft is
ergeen significant verschil tussen de
objecten.
De stikstofvensters (B2-40N)hebben ingeen van dedriejaren kleurverschillen tezien gegeven.
Kennelijk was indezejaren minder
dantweederde van de adviesgift voldoende vooreen optimaal bladapparaat. Het object B2heeft inelk geval
geen significant lagere opbrengst gegeven dan de overige objecten.

Bladbemesting met urean is zowel in
poot- als consumptie-aardappelen een
alternatief voor detoepassing van
korrelvormige meststoffen nadeperiodevan knolaanleg. Op goed afge-

* b$fr 'Wft «BUS"flw^^sSr H ^ B C

Dejaren 1995-1997 waren gekenmerkt door een aanzienlijke stikstofmineralisatie. Daardoor is opklei-
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harde gewassen consumptie-aardappelen kan perkeer 15-20kgNinde
vorm van urean worden toegepast desgewenst incombinatie met een
Phytophthora-bespuiting -in 200-400
liter water per ha.
Oppootaardappelen wordt aangeraden omniet meer dan 10kg Nper
keer tegeven, omook een eventuele
zeer lichte bladverbranding, diede
selectie kan hinderen, te vermijden.
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