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In ditartikel wordtingegaan op het
eersteitem; deandere items komen
in volgende nummers van ditblad

In hetzuidelijk deel van Limburg

aan de orde.

worden in het voordrinkwater te

\or>

winnen grondwater hoge nitraatgehalten gevonden. In sommige

sto adviesgift

putten wordtdenorm van50N03 mg
per literoverschreden. Om te
voorkomen datdenitraatnorm wordt
overschreden, mag volgens de
commissie Spierz in het najaar in de
bovenste 100 cm van dezand-

vooraardappelenoplössgrond

gronden, gemiddeld per bedrijf niet
meer dan 70kg minerale stikstof per
ha aanwezig zijn. Deze 70kg stikstof
per ha iseengemiddelde voorde
zandgronden, waartoeook de
lössgronden wordengerekend. Er
van uitgaande datbijeen diepe
grondwaterstand minder stikstof
(maximaal 10%)denitrificeert, is
aan te nemen datderest vande
minerale stikstof in bouwland opde
lössplateaus in het najaar niet meer
dan 38kg stikstof per ha in de
bovenste meter mag zijn. Welke
gevolgen heeft deze38 kg stikstof
per ha voordeteelt van gewassen?
Van degewassen die op lössgrond
worden verbouwd,isde aardappel

Gedurende dejaren 1991t/m 1994
zijn drieproeven uitgevoerd inde
buurt vanWijnandsrade. Alleproeven zijn tweejaar gevolgd, namelijk
vanaf devoorjaarsbemonstering eind
maart tot aan debemonstering nade
oogst van devolggewassen. Het onderzoek isgedaan in zogenaamde
diepe lössprofielen, benoemd alsradebrikgrond. Deze siltigeleem heeft
91% leem, 29%afslibbaar en 14%lutum.Het organische-stofgehalte van
debouwvoor is 1,8 tot 2,0%.Het
grondwater zit opeen diepte van tientallen meters. De98%-bewortelingsdiepte van aardappelen is50cmen
dediepste wortels reiken tot70 cm.
Devolggewassen waren wintertarwe
(tweemaal) en suikerbieten. Dezegewassen zijn per object bemest volgenshet advies;de 98%-bewortelingsdiepte is 100cm.

het gewas datdegrootste
hoeveelheid stikstof achterlaat nade
oogst.Bij ditgewas ismet name
gelet opde volgende items:
-hoezou de stikstofbemesting
moeten zijn om aan de nitraatnorm
tekunnen voldoen?
- watgebeurt ermet derest vande
minerale stikstof na deoogst?
-hoe isde verdeling in de
aardappelrug van de met
rijenbemesting toegediende
stikstof?
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In drieproeven was de inhet voorjaar
aanwezige hoeveelheid minerale stikstof indelaag 0-60 cm achtereenvolgens 28,63en 55kgper ha. Zonder
stikstofbemesting werd 26,51en44
ton aardappelen geoogst. Deopbrengstderving door weglaten van de
stikstofbemesting, uitgedrukt inprocenten van dehoogste opbrengst per
proef, wasrespectievelijk 45, 16en
23%.
Deniet met stikstof bemeste aardappelenbevatten 2tot 2,5 maal zoveel
stikstof dan er aanvankelijk alsminerale stikstof aanwezig was.Bij giften
boven de 200kg stikstof perha iser

NOVEMBER 1998

weinig verschil meer inde afgevoerde hoeveelheid stikstof (figuur 1,
rechtsonder); deze ligtomennabij de
200kg stikstof perha. Deze geringe
verschillen inopgenomen kg stikstof
hebben ook weinig effect opdeknolopbrengst (figuur 1,rechtsboven).
Naarmate dehoeveelheid minerale
stikstof inhetvoorjaar groter was,
bleek dereactie van de knolopbrengst
op de stikstofbemesting geringer te
zijn (tabel 1).Zowerd met 120kg
stikstof perha93tot 98%van de
hoogste opbrengst behaald en met
180kg stikstof perha 93tot 100%.
Uit tabel 1 blijkt ook dat zelfs bij het
weglaten van de stikstofbemesting de
hoeveelheid minerale stikstof inhet
najaar (eind oktober) boven de voor
ditbodemtype toegestane hoeveelheid van 38kgminerale stikstof per
hauitkomt. Bij bemesting van 120kg
stikstof perha isde stikstofrest nog
ophetzelfde niveau van 0kg stikstof
per ha (figuur 1,linksonder).
Met degemiddelde adviesgift van
232kg stikstof perha wordt 200kg
stikstof afgevoerd in54ton knollen
per hadie eenhoeveelheid van 100
kg stikstof perha indebovenste 90
cm achterlaten. De opbrengstcurve
loopt vanaf 150kg stikstof perha
vlak. Een verlaging van de adviesgift
met 50kg stikstof perha lijkt voor dit
bodemtype mogelijk, waardoor de
stikstofrest met 20à30kg stikstof
per ha zal afnemen.

Hef volggewas
Aan dehand van debemonstering in

proefjaar
1992

1991
N-mineraal 0-60 cm inkgper ha, voorjaar
28
knolopbrengst intonperha
26
hoogste knolopbrengst intonperha
47
opbrengstderving 0Nin %van dehoogste opbrengst
45
opbrengsttoename in %bij 120kgNper ha
69
hoogste opbrengst bij ... Nkgper ha
240
adviesgift... Nkgperha
256
N-mineraal inkgperhabij 0-90 cm, najaar
57
N-mineraal inkgperhabij 180N0-90 cm,
najaar
81
N-mineraal inkgperhabij 300N0-90 cm,
najaar
189

stikstof per ha die overeenkomt met
de nitraatnorm.

1993
55
44
57
23
20
240
224
45
104
148

63
51
61
16
16
180
216
73
84
177

Uitgaande van een acceptabele N-mineraal-rest van 38kg stikstof per ha
in de bovenste meter van het profiel
bleek dat ook zonder stikstofbemesting niet aan deze norm werd voldaan.
Bij giften boven 120kg stikstof per
ha nam de rest van de minerale stikstof na de aardappeloogst sterk toe.
De adviesgift voor aardappelen
(Bintje) op lössgrond lijkt te kunnen
worden verlaagd met 50 kg stikstof
per ha. De rest van de minerale stikstof zal dan met ongeveer 25 kg worden verkleind.
Het stikstofadvies voor tarwe klopt.
Afhankelijk van de stikstofbemesting
voor de aardappelen komen na het
volggewas nog hoge resten minerale
stikstof voor.

Tabel1.Stikstofhoeveelheden enknolopbrem fsten; Wijnandsrade1991-19 93.
object
1991
Nkg/ha N-min. tarwe- N-min. N-min.
voorjaar korrel najaar voorjaar
0
0
120
180
300

34
34
64
133

10,5
10,6
10,9
10,2

53
43
45

32
32
35
36
115

1992
1993
tarwe- N-korrel N-min. N -min. N-min.
korrel kg/ha najaar voorjaar najaar
7,2
11,6
11,4
11,2
11,7

162

21
30

-

-

-

-

177
174

31
43

28
42

38
39

_

16
16

13
18

Tabel2.Minerale stikstofinjanuariennadeoogst(kgperha)engewasopbrengsten (ton
perha) van de volggewassen.
januari zijn de stikstofgiften voor de
volggewassen per object vastgesteld.
Hiervoor zijn de voor lössgrond
gangbare adviezen gebruikt: aanvulling tot 210 kg stikstof per ha.
In tabel 2 zijn de hoeveelheden Nmineraal vermeld die voor het advies
zijn gebruikt en die na de oogst werden gevonden. Tevens zijn de opbrengsten van de tarwe vermeld. De
suikerbieten van het proefveld 1993
zijn niet als proef geoogst.
De korrelopbrengsten verschillen
binnen een proefjaar niet van elkaar;
daaruit blijkt dat de resultaten in
overeenstemming zijn met het stikstofadvies voor tarwe. De met de korrelopbrengst afgevoerde stikstof is
ongeveer 170kg stikstof per ha (tabel
2). Dit komt overeen met de N-balans:
N-mineraal voorjaar + gift =totaalNN-mineraal-rest = afvoer
Bij object 0 N (1992) wordt dit:
32+ 178 = 2 1 0 - 3 0 = 1 8 0
en bij 300 N is de uitkomst:
115 + 95 = 210-43=167.
De tarwe heeft dus gebruik gemaakt
van de aanwezige minerale stikstof,
maar lijkt de dieper zittende stikstof
niet te hebben benut.
De hoeveelheden na de oogst geme-
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Aansluitend op het hiervoor beschreven onderzoek wordt momenteel een
onderzoeksobject uitgevoerd waarin
wordt nagegaan of in bouwplanverband de nitraatnorm haalbaar is.

ten minerale stikstof zijn, daar waar
hoge N-giften voor de aardappelen
toegediend zijn, hoger dan de 38 kg
opbrengst (ton/ha)
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Figuur1.RelatietussenN-bemesting,N-afvoer,knolopbrengsteenN-restindebodemlaag
0-90cmbijaardappelen oplössgrond, cultivarBintje(Terworm, Schimmert en
Wijnandsrade, respectievelijk 1991,1992en 1993).
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