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Gonobore bemesting leidt tot
hoge N-verliezen
Denitraatuitspoeling vandediverse
systemen isdoorDLO-Staring
Centrum gemeten doorinhet voorjaar
denitraatconcentratie vanhet bovenste
grondwater vasttestellen. Van 1990
tot 1992ishetgangbare enhetgeïntegreerde systeem bemonsterd (viervan
deachtpercelen per systeem).Van
1993tot 1995werdhetnieuwe extensievegeïntegreerde systeemvergelekenmethet ecologische systeem (alle
percelen persysteem).Aanvullend op
debemonsteringen iseen aantalmodelberekeningen uitgevoerd. Uitditallesbleek datgemiddeld op bedrijfsniveau denitraatconcentratie inhet
bovenste grondwater vanhet gangbare
systeem (periode 1990-1992) driekeer
zohoogisalsdeEU-norm voor drinkwatervan50mgnitraatper liter.Dit

ir.F.G.Wijnands, PAV-Lelystad en
ir. MJ.D. Hack-ten Broeke,DLOStaring Centrum
In het bedrijfssystemen-onderzoek te
Vredepeel isin deafgelopenjaren de
uitspoeling van nitraatgemeten. De
gangbare bemesting zoals die tot
eindjaren 80gebruikelijk was,leidt
totzeer hoge nitraatuitspoeling. Een
geïntegreerde aanpak halveert de
uitspoeling. Uit modelberekeningen
blijkt dat het vervangen van
drijfmest doorkunstmest geen
milieuwinst oplevert.De teelt van
groenbemestingsgewassen kan
echter de uitspoeling sterk beperken.
De uitspoeling opdein Nederland

wordtveroorzaakt dooreen aantal factoren.
Allereerst leidende drijfmesttoepassingen indestoppelvan wintertarwe
enindezomervoorde stamslabonen
(respectievelijk 30en20m3mestvarkendrijfmest) totveeluitspoeling.
Ondanks dewinterrogge dieindetarwestoppel wordtgezaaid, gaathet
grootste gedeeltevande beschikbare
stikstof verloren. Mesttoediening voor
stamslabonen leidttoteentehoogniveauvan N-beschikbaarheid.
Stamslabonen latenbovendien zelf
veel stikstof achterindevorm van
stikstofrijke gewasresten, stikstof inde
wortelknolletjes eneenhogeN-mineraalnadeoogst.Deze stijgt alleennog
maarindeloopvandeherfst. Inde
tweedeplaats speeltdeslechte stikstofbenutting van aardappelen eenrol,
waardoor deN-mineraalnadeoogst

meest voorkomende zandgrond (de
275

veldpodzolgrond) lijkt bij een
geïntegreerde benadering inde

• GA90-92
• GI90-92
il GA93-95
D Gl 93-95

buurt vandenorm voorNuitspoeling te komen.

aardappel suikerbiet

maïs

graan schorseneer
/braak /waspeen

erwt
/boon

Figuur 1. Uitspoeling van N03 in mg per liter, gemeten in grondwater voor de diverse
systemen te Vredepeel.
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vaakhoogis.Teroyale bemesting
leidtdirecttoteentoename vandeNuitspoeling. Maïsbenut inprincipede
aangeboden stikstof efficiënt. DeNopnamehoudtechterrelatief vroegop
(half augustus),waardoor deN-mineraalnadeoogsthoogis.Nadeoogst
zijn erweinigreëlemogelijkheden om
eengoedgroenbemestingsgewas tetelen(telaat),zodatookbij maïsdeuitspoelinghoogkanzijn. Bovendien
wordt doordebijna tweemaal zohoge
N-gift danvolgens adviesnodig is,de
uitspoelingsnormviertotvijf maal
overschreden. Suikerbieten benutten
destikstof goedengeveneenrelatief
lageN-uitspoeling.Viade30m3mestvarkensdrijfmest voor schorseneer
wordtmeer stikstof gegevendannodig
is.

eengroot gedeelte vandewinstop.
Bovendien wordtnade stamslabonen
nogeengroenbemestingsgewas ingezaaid.Deoverigewinstwordt behaald
doorveelgerichter tebemesten (adviesniveau).Datlevertbij aardappelen,bietenenschorseneren, maarmet
namebij maïsveelop.Gemiddeld
overdedriemeetjaren isalleende
concentratie nadegeïntegreerde teelt
van schorseneren enwintertarwe onderdenorm.
Indenieuwe systemen isdegemiddeldeuitspoeling over 1993-1995
dichter indebuurtvandenorm danin
devoorgaande periode.Gerichtbemesten blijft zijn vruchten afwerpen.
Voorallegewassenmet uitzondering
vanbieten zijn erduidelijke verschillenmetdevoorgaande periode.Voor
aardappelen (lager)komtditdoorde
stabieleenhogereopbrengsten, voor
maïs (lager) door denoglagere(milieugerichte) bemesting,voor
graan/braak(hoger)omdatinplaats
vanwintertarwe zwartebraak wordt
ingezet alsbiologischegrondontsmetting,voor schorseneren/waspeen (hoger)omdatnuwaspeen geteeld wordt
envoorerwten/bonen (lager) doorde

Geïntegreerd beniesten
halveert de verliezen
Bijhetgeïntegreerde systeem wordt
denormnogmaar 1,5 keeroverschredenenisdegemiddelde nitraatconcentratievanhetbovenste grondwater
altijd lagerdanbij gangbare teelt.Het
achterwege latenvande drijfmesttoepassingen indezomerenherfst levert

helaaslagere opbrengsten. Dit laatste
betekent bij dezeN-binders ookminderuitspoeling. Deuitspoeling vanhet
ecologisch systeem ligtophetniveau
vanhetgeïntegreerde. Deverschillen
zijn vooreengrootdeelterugtevoerenophetverschil inopbrengst. DeNmineraal inhetprofiel aanhetbegin
vanhetuitspoelingsseizoen endegemetenN-uitspoeling blijken metelkaar samentehangen.Denormvan
50mgnitraatperliterwordt overschredenbij eenN-mineraal-niveau
van 30à40kgperhaindelaag
0-60cm.
Risico v a n uïtspoeling o p
Degrond opVredepeelbestaat voornamelijk uitveldpodzolgronden, de
meestvoorkomende zandgrond in
Nederland. Wat ishetrisicovanuitspoeling alsopdezegrondeengeïntegreerdeaanpak toegepast wordt?
Daartoe zijn modelberekeningen uitgevoerd metdevariatieinweervan30
jaar endenatuurlijke variatievande
bodemeigenschappen vanzo'n veldpodzolgrond. Uitgangspunt voordeze
studiewaren demodellen dievoor

De teeltvaneengroenbemestingsgewas kande uitspoeling vanstikstof sterk beperken.
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Figuur2. Gemiddeldenitraatuitspoeling(mg/l)geïntegreerdsysteemopbasisvanmodelberekeningenmet30jaarweersgegevensenvariatieinbodemeigenschappen.

blad.Wanneer danooknoggeen goed
groenbemestingsgewas mogelijk is
doorhetoogsttijdstip vanhetgewasof
vanwegedeaaltjessituatie wordthet
probleem nog groter. Hoekandeuitspoeling verder verminderd worden?
Uitberekeningen metmodellen dieop
demeetgegevens vanVredepeel zijn
gebaseerd,blijkt datbijvervangen van
drijfmest doorkunstmest nauwelijks
mindernitraat uitspoelt (gemiddeld
minder dan 10%).Bij relatief veel
neerslag kortnahettoedienen van
kunstmest kanzelfs meer stikstof verlorengaan. Ookhetverwijderen van
N-rijke gewasresten zoals dievanbietenenstamslabonen vermindert deuitspoeling niet.Hettelen vangroenbemestingsgewassen kanvolgensde
berekeningen de nitraatuitspoeling
echter welmet20tot50kgNperha
verminderen. Ookberegening draagt
bij aanminderuitspoeling dooreen
verbeterdebenutting vande N-gift.
Alshetberegeningswater echteronvoldoende doorhetgewasbenut
wordt,kandeuitspoeling zelfs met 10
tot40kgNperhatoenemen. Deuitspoeling opVredepeel kan inde nabije
toekomst verder worden beperkt door
weergraanteverbouwen enmeer
groenbemestingsgewassen tegebruiken.Ditisechter afhankelijk vande
beschikbaarheid van aaltjesresistente
oftolerante rassen.Zodradieer zijn,
komthetbereiken vande doelstelling
inzicht.

Vredepeel opmaat zijn gemaakten
hetgeïntegreerde systeem uit19931996.Deuitkomst geeft inzicht inwat
verwacht mag worden als gedurende
langetijd eendergelijk geïntegreerd
systeem opeen veldpodzolgrond
wordtuitgevoerd. Dekansopoverschrijding vande50-mgnorm isdan
maar40%.Dusin40%vandegewasjaar-bodemeigenschappen-combinatieswordt denorm overschreden.
Gemiddeld overaldezejaren enbodemeigenschappen blijken deverschillentussen gewassen klein. Hetis
vooraldegroteinvloed van weersverschillen diedeverschillen tussengewassen minof meerwegpoetsen. Toch
gelden iniedereunieke combinatie
vanjaar, gewasenbodem deverbandentussen gewas,bemesting enuitspoeling zoalseerder aangegeven.De
gemiddelde uitspoeling ligtnetboven
deEU-norm (figuur 2)netalsbijde
Vredepeel-situatie. Ookopregionaal
niveau isdusnog steeds werkaande
winkel,maarhetdoelkomt ookdaar
inzicht wanneereen geïntegreerde
aanpak gevolgd zou worden.

Eentehoog aanbodvan stikstof op
momenten datgewassen hetnietkunnenopnemen ofeenhoger aanbod dan
nodig isbij metname gewassen die
eenslechteN-benutting hebben, leidt
onherroepelijk tothogeverliezen. Bij
vlinderbloemigegewassen isdepotentiëleuitspoeling hoogvanwege de
hogevoorraden rest-N indewortels
(knolletjes) enhetniet afgevoerde
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