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Schoner milieugeeft minder zwavel
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uitstoot-beperkende maatregelen
komt nog amper 20kgSper haop
het land terecht. Voor veel gewassen
isdat onvoldoende om de
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toenemende mate tekortenaan
zwavel worden verwacht. Toediening
vanzwavelhoudende meststoffen (zo
mogelijk opbasis van
grondonderzoek) zal dan deel
uitmaken vanhetbemestingsplan. In
ditartikel wordt voorwintertarwede
betekenis vanzwavel toegelicht,

voer van zwavel regionaal van 10tot
40kg Sperha, afhankelijk van de industriële verspreiding. Daarmee komt
dezwavelvoorziening van menig akkerbouwperceel indeknel.Dit geldt
metnamevoor gewassen met een
grote S-behoefte en voor lichtegrondenin regio's meteen geringe S-aanvoer.

terwijldaarnaast deeerste resultaten
van het bemestingsonderzoek
worden beschreven.

Debemesting van granen (en andere
akkerbouwgewassen) beperkt zich
vooral tot detoediening van stikstof,
fosfaat enkali.Insommige gevallen
wordt rekening gehouden metmagnesiumen sporenelementen, maar aan
zwavelisnooit aandacht besteed.
Daar waren ook geen redenen voor,
want door deuitstoot van industrieën
enverontreinigingen in fosfaathoudende meststoffen kwam veel zwavel
ophet land terecht, meer danvoldoende voor een goede groei vande
gewassen. Daarnaast komt door mineralisatie van organische stof inde
grond zwavel beschikbaar, maar door
uitspoeling envastlegging gaat ook
weer zwavel voor het gewas verloren.
Door beperking van deuitstoot van
industrieën en vermindering van verontreinigingen inmeststoffen is de
'natuurlijke' aanvoer van zwavel
sterk teruggelopen. Kwam rond 1980
nog ongeveer 70kg Sper ha als "zure
regen" ophet land terecht, inde laatstejaren isdeze aanvoer van zwavel
teruggelopen tot ongeveer 20kgS
perha. Bovendien varieert deze aan-
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Zwavel is een essentieel onderdeel
van deaminozuren cysteineenmethionine en van diverse enzymen. Als
zodanigiszwavel betrokken bij vele
fysiologische processen, diezichgedurende degroeiperiode indeplant
afspelen. Cystëine-rijke eiwittenen
enzymen zijn actief betrokken bijde
fotosynthese en assimilatieprocessen
in groeiende organen. Methionineis

nodig voor devorming van chlorophyl (blad-groen),wat zichtbaar
wordt bij zwaveltekort door geelkleuringvan hetblad. Nadebloei wordt
veel zwavel afgevoerd naar dekorrel
en opgeslagen in korreleiwit.
Gedurende dehele groeiperiode heeft
deplant aanzienlijke hoeveelheden
zwavel nodig.Doorgaans wordt zwavelindevorm van sulfaat (S0 4 ) door
de wortels opgenomen, maar ook
door een bladbespuiting (met sporenelementen) vindt opname van zwavel
plaats.Aan dehand van deproductiecurve en optimaal geachte S-gehalten
kan deopnamecurve vaneen hoogproductief tarwegewas worden samengesteld (figuur 1).Evenalsbij
stikstof wordt veel zwavel opgenomen tijdens stengelstrekking enbloei;
na debloei is de opname beperkt. Het

Optimalezwavelopnaraebijwintertarwe

15 mrt 4apr 24apr 14mei 3jun 23jun

13jul 2aug 22aug

Figuur 1.Zwavelopname van een hoogproductieftarwegewastijdens degroeiperiode.
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gewasstadium

N-gehalten (%ds)
S-gehalten (%ds)
N/S-verhouding
S-opname(kgS/ha)

GS31

GS49

GS65

schieten

uit-aren

bloei

korrel

stro

3.90
0.29
13
5

2.25
0.20
11
17

1.70
0.16
11
21

2.20
0.13
17
12

0.6
0.12
5
11

GS 91-92

Tabel 1. Verloop van hetstikstof- en hetzwavelgehalte, deN/S-verhouding en de zwavelopnametijdensdegroeiperiodevanwintertarwe.
Bij de oogst wordt een S-gehaltein
dekorrel van0.13 %eneen N/S-verhouding van 17alsgunstig beschouwd. Een tekort aan zwavel
wordt aangegeven door eenlaag Sgehalte en eenhoge N/S-verhouding
in dekorrel.Er zalzwavelgebrek optreden, wanneer het S-gehaltein de
korrel minder isdan 0.12%ende
N/S-verhouding meer isdan 17.

merendeel van dezwavel in de korrel
wordt doorredistributie uit stengel en
afstervend blad aangevoerd.

Behalve het zwavelgehalte wordt ook
deN/S-verhouding beschouwd als
een maat voorde zwaveltoestand van
een tarwegewas.Bij wintertarwe is er
eennauwe relatie tussen de stikstofendezwavelhuishouding. Tijdens de
groeiperiode dalen hetN-enhet Sgehalte geleidelijk, de N/S-verhouding verandert nauwelijks (tabel 1).

Dekwaliteit van tarwe voorde
broodbereiding wordt bepaald door
heteiwitgehalte ende eiwitkwaliteit.

Zwavel speelt eenessentiële rol bij
deeiwitsynthese, is (mede) bepalend
voor deeiwitsamenstelling enbeïnvloedt alszodanig debakkwaliteit. In
detarwekorrel verschaft cysteine de
sulfhydryl(S-H)-groep, die nodig is
bij devorming van disulfide(S-S)schakels tussen deeiwitketens. Deze
zogenaamde S-bruggen spelen een
belangrijke rolbij de deegeigenschappen van hetbrood. De rekbaarheid van het deeg enhetbroodvolume nemen toebij stijgende
zwavelgehalten indekorrel.
Evenals bij deproductie wordt voor
dekwaliteit van dekorrel uitgegaan
van een een S-gehaltevan 0.13 %en
een N/S-verhouding van 17.
Gebreksstiuaties, diedeproductie beperken (S-gehalte <0.12% en de
N/S-verhouding > 17),hebben ook
hun weerslag opdekwaliteit, maar
degrenzen zijn minder duidelijk. In
vele gevallen isdebakkwaliteit nog
goed of acceptabel bij S-gehaltenvan
circa0.10% eneen N/S-verhouding
van 19.
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Bemestingsonderzoekinwintertarwe.
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zwavelgift
(kgS/ha)
0
20
40
80
40+40

korrelopbrengst
(t/ha)

N-opname
(kgN/ha)

S-opname
(kgS/ha)

N/S-verhouding

7.92
7.86
7.97
7.96
8.14

207
215
208
209
213

21.0
23.1
24.6
25.8
26.0

9.9
9.3
8.5
8.1
8.2

alle vier proeven vergelijkbaar en
daarom zijn in tabel 2de gemiddelde
gegevens aangaande korrelopbrengst,
N-opname, S-opnameenN/S-verhouding vermeld.

Korrelopbrengst noch N-opname
werden door detoediening vanzwaTabel2.Korrelopbrengst, opname vanstikstof en zwavel endeNIS-verhouding bijde
velbeïnvloed. Bij een goed groeiend
oogst (gemiddelde vanvierproeven: Munnekezijl, Lauwerzijl, Valthermond en gewas behoort N/S-verhoudingbij de
Wijnandsrade, 1997).
oogst ongeveer 11te zijn. In deze
proeven werd zonder een zwavelbemesting reeds 21kg Sperhaopgenohatoegediend, veelal in combinatie
men,resulterend ineen N/S-verhoumet stikstof als ammonsulfaatsalpeter
Door de sterke afname van de 'nading bij deoogst van 9.9, wat een
(ASS). Soms moest zwavel als zwatuurlijke' zwavelaanvoer isde vermeer dan voldoende zwavelvoorzievelzure kali of zwavelzure ammoniak
wachting, dat indekomendejaren de
ning aangeeft. Detoediening van
worden aangevuld. De stikstofbemesvoorziening vanzwavel intoenezwavel resulteerde nog wel ineenhotingkwam overeen met wat er plaatmende mate inhet gedrang komt, zegere S-opname, zij het in beperkte
selijk werd geadviseerd; deze gift
keroplichtere gronden inregio's met
mate.Van degift van 20kg Sperha
werd aan alle objecten toegediend.
weinig zwavelneerslag. In Duitsland
werd niet meer dan 2.1kg S(10%)
Het doel was omnategaan of hetgeenEngeland zijn reeds de eerste
opgenomen; van 80kg Sper ha
was reageerde opeen vroegtijdige besymptomen van zwavelgebreken in
slechts 4.8 kg S(6%).
mesting van zwavel.Als zo'n bemeswintertarwe geconstateerd en deze
Ondanks aanwezigheid vanvolting leidt tot een grotere S-opname,
worden indekomendejaren steeds
doende zwavel in debodem leidde
zullenpercelen met dreigende zwameer verwacht. Gezien deze ontwikeen zwavelbemesting tot een hogere
veltekorten gemakkelijk en relatief
keling rijst devraag,hoe de zwavelzwavelopname. Naeen vroege zwagoedkoop zijn teverhelpen. Over de
voorziening vanhet gewas het beste
veltoediening werd reeds bij hetbehoogte enhet tijdstip van de S-gift,
kan worden gewaarborgd. Afwachten
gin van de stengelstrekking (GS31)
de opnamesnelheid en dehoogte van
tot deeerste gebrekssymptomen vereen duidelijke toename van het S-gede S-opnamezijn inNederland geen
schijnen isriskant,omdat de onderhalte inhet gewas gemeten. De
gegevens beschikbaar. Daarom werd
kenning ervan moeilijk isen daardoor
hoogtevan het S-gehalte corresponin samenwerking met BLGG
een zwaveltoediening vaak niet tijdig
deerde met dehoogtevan de S-gift.
Oosterbeek deopname van zwavel
wordt uitgevoerd. Bovendien moeten
Dit was ook bij debloei (GS 65)nog
gedurende het groeiseizoen gevolgd.
danvloeibare meststoffen worden induidelijk het geval.Deling van de
Om depraktijk tijdig van dezwavelgezet. Betere mogelijkheden lijken te
hoge S-gift kwam volledig overeen
problematiek op dehoogte te stellen,
zijn weggelegd voor een tijdige bemet een eenmalige gift. Bij de oogst
worden hierreeds deresultaten van
mesting met zwavelhoudende stikgaf het stroeenzelfde beeld tezien,
heteerste onderzoeksjaar vermeld.
stofmeststoffen, diemomenteel inde
maar indekorrels werden geen verDeresultaten geven eeneerste indicahandel zijn. Bij wintertarwe kan met
schillen in S-gehalten aangetroffen.
tievan water van een zwavelbemesdeeerste stikstofgift (meer dan)volOok zonder eenzwavelbemesting
ting kan worden verwacht.
doende zwavel worden toegediend.
was erreeds voldoende zwavel voor
Conclusies zullenpas nadrie onderInbodem- engewasonderzoek heeft
dekorrelvulling beschikbaar; degezoeksjaren kunnen worden getrokken.
zwavel nauwelijks aandacht gehad.
meten S-gehaltenbij de stengelstrekNu debodemvoorraad in toenemende
king (GS 31),bij debloei (GS 65)en
matebetrokken zalworden bij de
bij de oogst komen goed overeen met
Opalleproefplaatsen werd wintervoorziening van zwavel voor de
de optimale waarden voor de zwaveltarwe tijdig gezaaid ende gewassen
plant, heeft BLGG Oosterbeek daarhuishouding, zoalsvermeld in tabel
ontwikkelden zich gunstig.Door een
omtrent een methode operationeel ge1.Door toediening van zwavel werzwarefusarium-aantasting bij de
maakt.
den de gehalten nog aanzienlijk verbloei werd dekorrelvulling ernstig
hoogd (en deN/S-verhouding vergeschaad, waardoor dekorrelopwflÖ©FX©©IC
laagd). Ditbetekent, dateen (tijdige)
brengsten tamelijk laag waren. Op
In 1997werden deeerste resultaten
toediening van zwavel kan zorgdraalleproefplaatsen was de zwavelverkregen van een onderzoek over de
gen voor een voldoende voorziening
voorziening voldoende, zodat van de
toediening van zwavel aan winterervan tijdens degroei.
toegediende zwavelgiften geen effectarwe. Opvierproefplaatsen
ten opdegewasontwikkeling en de
(Munnekezijl, Lauwerzijl,
korrelopbrengst werden waargenoValthermond enWijnandsrade) wermen.De opname van zwavel wasin
den 0, 20,40, 80en40+40 kg Sper
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