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De laatste jaren stellen wij bij de
bemesting het bouwplan meer centraal dan hetafzonderlljkegewas.net
doel van de bemesting is ioch, met
zo weinig mogelijk kosten het hoogste financiële resultaat te krijgen,
waarbij tegelijkertijd de bodemvruchtbaarheid op eenvoorhetbouwplan gewenst niveau blijft.

Op deze grorïaenJk-iief^niet goed
mogelijk de bemestingstoestand te
verhogen. Ook over de uitspoeling
zijn geen kwantitatieve gegevens bekend.Bij een hoge voedingstoestand
is de uitspoeling echter groter dan
bijeen lage.
De post „onttrekking + uitspoeling"
is dus bij een hoge toestand groot.
Debemestingsbehoefte voor degroei
De verdeling van de meststofvan het gewas is dan echter maar
fen over de verschillende gewassen
klein. Iedereen weet, dat b.v.bij een
in het bouwplan moet dus niet worhoge kalitoestand maar met weinig
den bepaald door de te verwachten
kali behoeft te worden bemest. Het
opbrengstverhoging in kg, maar door
gevolg is, dat er een negatief saldo
het te verwachten financiëlevoordeel.
zal ontstaan en de voedingstoestand
Bij eenduurgewas,bijv. aardappelen,
achteruit zal gaan. Zou men de hokan men dus beter geen risico lopen,
ge toestand willen handhaven, dan
terwijl bij de in Nederland op kleizou zwaarder moeten 'worde belast
gronden algemeen voorkomende fosdanvoor de opbrengst nodig is.
faat- en kalitoestanden de fosfaatBij een vrij lage fosfaattoestand op
en kalibemesting zich bij granen niet
kleibouwland
wordt aan aardappelen
betaalt. Men kan dan ook beter de
110
kg
P2O5,
aan
bieten 100 en aan
fosfaat- en de kalibemesting die de
granen
70
kg
geadviseerd.
Met deze
granen zouden krijgen, aan de aardbemesting
zal
de
fosfaattoestand
zich
appelen die eraan voorafgaan extra
handhaven
tussen
vrij
laag
en
goed.
jevcn..Bij de aardappelen heeft menBIJ de toestand ;,göed" wórdt voor
aan de kans op de volle opbrengst
aardappelen90,voorbieten70envoor
terwijl bijgranendeopbrengstdepresgranen 40 kg P0O5 geadviseerd. De
sicte verwaarlozen is.
toestand „goed" zal dan echter gaan
Ook de voedingstocstandvaneenperdalen omdat de onttrekking bij de
ceel wordt bepaald door het bouwmeeste gewassen gelijk of hoger is
plan.Dit wordt duidelijk als wij eens
dan de gift. Omuiteindelijk een fosnagaan wat er met de voor de plant
faattoestand die ligt tussen „goed"
beschikbare hoeveelheid voedingsen „vrij laag" te handhaven, zouden
stoffen in de grond gebeurt. Deze
aardappelenmet90-110kg, bietenmet
hoeveelheid neemt af door onttrek70-100
en granen met 40-70 kg P20-,
king door het gewas, door uitspoebemest
moeten worden. Zoals boven
ling en fixatie. Aan de andere kant
reeds
is
gezegd,
kan de fosfaatbemesvindt aanvoer plaats uit de immoting voor degranenbeteraandevoorbiele voorraad en door bemesting.
afgaandeaardappelen en bietenextra
De balans ziet er dus als volgt uit:
worden gegeven. Dit betekent dus,
dat aardappelen op kleigrond met
Aanvoer
Afvoer
normale fosfaattoestanden bemest
a. naleverlng hoeveela. verliezen
moeten worden met 130-180 kg en
uit de immo- heid voor
door fixatie
biele voorde plant
b. verliezen bieten met 110-170 kg P 2 0.. Bij graraad
beschikba- dooruitspoe- nen kan de fosfaatbemesting dan
b.bemesting re voeding- ling
wegblijven.
stoffen
door
de Uit het onderzoek van Prummel van
in de grond plant
het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid is gebleken, dat om een K-getal
Wil men de voedingstoestand van de
van ca. 18 te handhaven, gemiddeld
grondin standhouden,danmoetmen
120 kg K 2 0 perjaar nodig is.Methet
ervoor zorgen dat de balans in evenoog op de opbrengst wordt bij deze
wicht is. Hieruit volgt al meteen
toestand aan aardappelen 230kg K 2 0
dat het niet juist is te veronderstelaan granen 20 en aan bieten 80 kg
len, dat op allepercelen met eengegeadviseerd. In een bouwplan van
lijke bemestingstoestand dezelfde beaardappelen,2xgranen ensuikerbiemesting nodig is. Dit is afhankelijk
ten is dus voor de opbrengst een bevan het opbrengstniveau en van het
mesting nodig van 230+2 x 20+80=
bouwplan. Op een perceel waar bijv.
350 kg K 2 0. Er wordt dus gemiddeld
50ton aardappelen worden geoogst,
slechts 90 kg K 2 0 per jaar gegeven
wordt zeker 50kg K 2 0 meer onttrokzodat bij dit bouwplan het K-getal
ken dan van een perceel met40ton
18niet behouden zal blijven.
aardappelen. Om de balans in evenBij het kalibemestingsadvies voor
wicht te houden, moet men dus
aardappelen is rekening gehouden
ookzwaarder bemesten. Zou mendat
metde rentabiliteit van de bemesting.
niet doen, dan zullen ophet perceel
Eris echter geen rekening gehouden
met hoge opbrengsten de kali-en de
metde kwaliteit.
fosfaattoestand geleidelijk dalen.
Hoeveel voedingsstoffen verloren
Bij de consumptieaardappelen is het
gaan door vastlegging is nog niet beoptreden van stootblauw van grote
kend. Als de vastlegging sterk is,
invloed op de waarde van een partij
spreken wij van fixerende gronden.
aardappelen.Nu kunnenaardappelen

door een voorzichtige en deskundige
appelen een veel geringere plaats in
behandeling het bedrijf zonder stoothet bouwplan, b.v. 15 %, innemen,
blauw verlaten, ook wanneer zij
dan wordt de zaak snel te duur. Dan
blauwgevoelig zijn. Nadat de aardzouden de meerdere bemestingskosappelen het bedrijf hebben verlaten
ten moeten worden gedragen door
gaan zij echter nog door vele vreem4,5ha aardappelen en dusovereenkodehanden.Blauwgevoeligeaardappemen met de waarde van ruim 1500kg
len zullen dan ondanks de voorzichaardappelen per ha of wel 3,5 %
tige behandeling op het bedrijf, met
van de opbrengst.Uithet bovenstaanveelstootblauw bij deconsumentkode volgt, dat het voor een gelegenmen. Met het oog op het behoud van
heidsaardappelverbouwer altijdmoeide markt is het dus belangrijk aardlijkzal zijn eenhogekalitoestandvan
appelen te verbouwen die mindergedegrond te handhaven.
voeligzijn voor stootblauw.
Wilmen dus een goede opbrengst èn
Uit het onderzoek van Vertregt (Ineen goede kwaliteit van aardappelen
stituut voor Biologisch en Scheihebben,dan zalzwaar met fosfaat en
kundig Onderzoek) is gebleken, dat
kali moeten worden bemest. Deze
aardappelen met een kaliumgehalte
grote hoeveelheden meststoffen hebhoger dan 2,3 %K minder gevoelig
ben consequenties voor de tijd van
zijn voor stootblauw. Een dergelijk
bemesting. Wanneer deze grote hoehoog gehalte vereist een hoge kaliveelheden zout vlak voor het zaaien
toestand van de grond gecombineerd
of poten worden gegeven, komen zij
met een zware kalibemesting. Met
in het bovenste laagje van de bouwhet oog op blauw zou een K-getal
voorterecht. Bijaardappelenzaldaarvan 25 gewenst zijn. Om dit K-geom in de bovenste 10 cm en bij bietaltehandhavenzalechtergemiddeld
ten in de bovenste öcmeenophoplnj»
-peF'iaar'200-^g-K-gOTioütg'zljiirPBgg,y »van'aoutenoptredenrVBirernuJialïBr
zaaien of poten weinig regen dan zal
hoge bemestingstoestand en bemeshetzaalbed uitdrogen met alsgevolg,
ting is alleen nodig met het oog op
dat dejonge planten ernstig kunnen
de kwaliteit van aardappelen. Bij
worden beschadigd. Daarom moeten
het bovengenoemde bouwplan van
de meststoffen vroeg worden gegeaardappelen, 2 x granen en bieten
ven.Tegen bemesting met fosfaat en
moet men dus in 4 jaar tijd ca. 800
kali in de herfst bestaat op kleikg K 2 0 geven om een K-getal van
gronden o.i. geen bezwaar, behal25te behouden. Methetoogopdesapve een kleinere kans op zoutschade
zuiverheid is het niet gewenst de bieheeft men ook geringer structuurten meer dan 100 kg K 2 0 te geven.
bederf.
Deaardappelen zouden dus nog 700
kg K 2 0 moeten krijgen als men de
SAMENVATTING
granen niet met kali bemest. OpdeIn een bouwplan met aardappelen
ze wijze kan men verzekerd zijn van
en bieten kan met voordeel het foseen hoog kaligehalte in de knol.De
faat en kali voor degranen gegeven
vraag komt natuurlijk op, of het renwordenaan de bieten of aardappelen
dabel is om op een K-getal van 25
dieaan degranen voorafgaan. Bij de
te gaan zitten. Dit is een moeilijke
granen kan dan worden volstaanmet
vraag en hangt af van de frequeneen stikstofbemesting. Bij dit systie waarin aardappelen in het bouw-•
teem moeten de aardappelen bij een
plan voorkomen.
„goede" en „vrij lage" fosfaattoeVoorde opbrengst is een K-getalvan
stand
van de grond bemest worden
18gewenst in een bouwplan met aardmet 130-180 kg P 2 O â /ha en bieten
appelen.Omdeze toestand te handhamet 110-170 kg P 2 0 5 . Met het oog
ven isgemiddeld 120kgK 2 0 per jaar
op de opbrengst van aardappelen
perhanodig.Voorhethandhavenvan
is een goede kalitoestand van de
een K-getal van 25(gewenst met het
grond gewenst. Om deze te handoog op blauw) is gemiddeld 80 kg
haven
zal men er voor moeten zorK 2 0 per jaar per ha meer nodig.
gen
dat
zeker 120 kg K 2 0 perha per
Op een bedrijf van 30 ha worden de
jaar wordt gegeven. Het gewas
bemestlngskosten dus30x 80x f0,33
bieten moet men zeker niet meer
= f792,-per jaar hoger. Bij een prijs
dan
100 kg K 2 0 geven. De rest van
van f 12,- per 100 kg aardappelen
de kali moet men geven aan de aardkomt dit overeen met 6,5 ton aardappelen. Wil men met het oog op de
appelen. Stel, dat van deze 30 ha
blauwgevoelighcid een hoog kaliumieder jaar 10 ha aardappelen worden
gehalte in de knol, dan zullen aardverbouwd, dan zou men kunnen zegappelenminstens 700kgKzO/hamoegen dat de meerdere bemestingskostenkrijgen. Dezegrote hoeveelheden
tenovereenkomen metdewaardevan
moeten in elk geval niet kort voor
ruim 600 kg aardappelen per ha.
het poten worden gegeven. BemesSoms wordt het blauw gerekend als
tingin deherfst verdientdusdevoortarra. Dat zou dus betekenen, dat de
keur. Is dit niet gebeurd, dan moemeerderebemestingskosten overeenten de grote hoeveelheden kali en
komen met een grotere tarra-aftrek
fosfaat minstens 5 weken voor het
van1,5%.
potengegeven zijn.
Zouden echter opdit bedrijf de aard-

