Stikstofbemesting
Alswehierzeggendatstik*
stofwelhetmeestbelangrijkeelementis,danisditeen
watgevaarlijkeuitspraak.In
feitekangeenenkelvoedingselementwordengemist.Indepraktijkzienwe
echter,alsdebemesting
wordtverwaarloosd,stikstofgebrekheteersteoptreden.
Stikstofkomtindegrondin
grotehoeveelhedenvoor.
Maarhetovergrotedeelhiervanisvastgelegdindeorganischestofenisdusnietdirect
beschikbaarvoordeplant.
Eriseenmaatomaantegevenofdestikstofindeorganischestofsterkgebonden
isofgemakkelijkbeschikbaarkan komen.
Ditisdekoolstof-stikstof verhouding,die
ookC/N-verhouding wordtgenoemd.Als
erstikstofuitdeorganischestofbeschikbaarkomtnoemenwe ditmineraliseren.
Dat wil zeggen dat de grote organische
moleculen uiteen vallen en wel zodanig
dat de mineralen, dat zijn dus de voedingselementen,gemakkelijkeropneembaarworden.EenC/N van 10a 15 isbij
voorbeeld gunstig. In feite zegt een dergelijk cijfer niet zoveel omdat de vorm
waarindeN(stikstof)voorkomt enevenzodeC(koolstof)bepaalt,ofer inderdaad
gemakkelijk stikstof wordt gemineraliseerd.Tochishetgoedietsvanditprincipeteweten. Het leertonsbegrijpen dat
wanneer we stro indegrondwerken en
ookstrorijke mest, wedekans lopendat
stikstofgebrekopgaattreden.Stro heeft
namelijk zoalswe het noemen eengroot
C/N-quotient. Demicro-organismenhebbenbijdeomzettingvan strostikstofnodigenleggendatdaarbijvast. Hoewel in
geringere mate,gaatde stikstoftoestand
ookachteruitnaversnipperenvaneenafgedragen tomate- of komkommergewas. Ook dan halen bij de vertering de
micro-organismen stikstof uit deomgevingweg

Stikstofinhetbodemvocht
Voordeteeltenonder glas geldt, dat die
ineersteinstantieaangewezenzijnopde
stikstof dieinhet bodemvocht aanwezig
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it (anorganischestikstof).Destikstofkan
daar voorkomen alsnitraat (NO] )of als
ammonium (NH4*). Onder normale omstandigheden is in het bodemvocht weinig ammonium aanwezig In potgrond
wordthetwelaangetroffeneningewone
grondals die gestoomd is(zelfs ingrote
hoeveelheden), 'sWinters als de grond
koud is en ook na een bemesting met
ammoniumhoudende meststof, kan het
NH<-gehalteenigetijdvrijhoogzijn.Het
maaktvoordevoedingvandeplantdoorgaansweiniguitofdestikstofalsammoniumofalsnitraat aanwezig is.Deplant
„lust"beidevormen,waarbijammonium
zelfsnogwat sneller wordt opgenomen.
Eenteveelsanammonium isechterongunstig. Planten op voedingsoplossing
met alleen ammonium gaan dood. Inde
grondisditgevaar niet aanwezig,omdat
deammoniumdoorbacteriënindegrond
gewoonlijksnelinnitraatwordtomgezet.

Anionenenkationen
De vorm waarin de stikstof wordt opgenomen heeft nog wel een indirecte invloed Ammonium is een kation (NH4*)
(het leken wijst daarop) evenalskalium
(K*), calcium (Ca**) en magnesium (Mg
••). Ditintegenstelling tot nitraat (N0 3 "l
dat een anion is (we zien dit aan het
-teken).
Wordt nu een ammonium opgenomen
danwordt,omdatammonium eenkation
is, minder vandekationen (K*. Ca*+ en
Mg**) opgenomen. Wordt stikstof als
nitraat, dus als anion toegediend dan
wordenjuist meerkationen(K*. Ca** en
Mg*+) opgenomen, omdat de hoeveelheid opgenomen kationen steeds gelijk
moet zijn aan het aantal opgenomen
anionen. Toediening van ammonium
remtaldusvooraldeopnamevancalcium
en magnesium, nitraat bevordert de
opname van deze elementen. Dit heeft
grote praktische betekenis. Neusrot en
magnesiumgebrek bij voorbeeld worden
indehandgewerkt door een bemesting
metzwavelzureammoniak,zewordentegen-gegaandoorbemesting metkalksalpeter.

Stikstofgehalteindegrond
Als optimaal stikstofgehalte indegrond
kan voor vrijwel alle gewassen worden
aangehouden,4,5 mvalofmmolNperliter 1:2 volume-extract Worden nitraat
en ammonium apart bepaald, dan kunnende twee getallen bij elkaar worden
opgeteld. Er is één gewas dat duidelijk
minder stikstof behoeft endat zijnaardbeien Aardbeienwenseneenstikstofgehaltevan11/ 2 a2mvalofmmolNper1
Bijhogeregehaltenisdeopbrengstlager
Vooralleanderegewassenkan4,5 wordenaangehouden Maarookhierbijmoet
een uitzondering worden gemaakt.
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Bijpratenoverbemesting(5)
namelijk bij plaatselijk watergeven. Uit
proevenisgeblekendat bijtomaat,komkommer, chrysant en andere gewassen
een stikstofgehalte van 2 1 / 2 mval of
mmolper 1 voldoende isalserplaatselijk
water wordt gegeven en er continu
meststoffenmet hetwaterwordengedoseerd Bijhetsysteemvanplaatselijkwatergeven (paden droog) wordt de natte strook zeer intensief doorworteld
Destrook issteedszeer vochtig endoor
aan het water steeds mest toe te voegen ontstaat een situatie waarbij het
moeilijk wordt een hoog gehalte (bij
voorbeeld4,5mval)N)tehandhaven Het
isechter ook met noodzakelijk naar dit
cijfer te streven, omdat met een lager
gehalte (2,5 mval N) kan worden volstaan.

Eentelaagniveau
Wat gebeurt er nu indien het stikstofgehaltevan degrond te laag is? Is het niveaueenkleinbeetje lager dan hiervoor
is genoemd, dan zien we mets Misschien dat het gewas iets minder goed
groeit,maar er isnoggeen lichtverkleuringvandebladeren. Is het gehalte duidelijklagerdanisdegroeiremmingsoms
zichtbaarenzienweookdatdebladeren
lichtgroenvankleurzijn.Eenenander is
sterk afhankelijk van de omstandigheden. Een langzaam groeiend gewas op
eenoudetuinwaar bijvoorbeeldvelejaren met broeiveuren isgewerkt, zalook
bij het weglaten van de stikstofbemesting niet gemakkelijk stikstofgebrek
laten zien. Er komt dan nog stikstof vrij
door afbraak van organische materiaal
Ook belangrijk isde hoeveelheid water
die wordt gegeven; droog telen geeft
minder snelgebrek dan natte teelt Ook
degrondsoortspeeltnogeenrol,op zand
zalvooralbijnattelen hetgebrek sterker
zichtbaarzijndanopklei

Bijteveelstikstof
groeiremming
Watgebeurternubijteveelsiikstof? Om
te beginnen moeten we weer onderscheid maken tussen de grondsoorten
Teveelstikstofopeenlichtezandgrondis
vele malen ernstiger dan op een
Heigrond Een gehalte van 10 mval of
mmol N zal op een zandgrond ongewenste verschijnselen ten gevolgehebbenenopeenkleiaanhetgewasnauwelijkszichtbaarzijn Gevenwebijeendergelijke stikstofgehalte een flinke hoeveelheid water, dan zal het gewas normaal verder groeien Doen we dit niet,
danzalopzanddegroei ernstig geremd
zijn,maaropkleihetgewasdonkergroen
zijn maar ook wel wat minder goed
groeien Op dit principe is de groeibeheersmgbijtomaat,komkommer en misschienbij andere gewassen gebaseerd

Erwordtwel beweerd stikstof geeft een
slapgewas Dit ismaar onder bepaalde
omstandigheden het geval,zoalsbijveel
vocht. Zeer veel stikstof geeft zelfs een
hardgewas Ookwordt wel beweerddat
stikstof het gewas gevoelig maakt voor
ziekten. Ookdat gaat met altijd op VerschillendeziektenzoalsPhytophthoraen
Botrytis bij tomaat treden vooral op bi|
eentekortofeenmatigevoorzieningvan
stikstofenkunnenwordentegengegaan
door de stikstoftoestand te verhogen
Misschien dat sommige ziekten of kwalenernstigerwordenbijeenruimaanbod
vanstikstof Maar erzijn meervoorbeeldenbekendvanhetomgekeerde
Het snelstgroeiendgewaskrijgt menbij
eenoptimaalstikstofgehalteenruimwater geven Als het klimaat dan nog
meewerkt en de grond is ontsmet, dan
wilhetweleenstevlotaa»n Eenoverdosis stikstof kan dan meewerken om te
remmenenislaterookweergemakkelijk
wegtespoelen Tochlijkteenregelingvia
klimaatenandere leeltmaatregelen(groteplantuitpotenldebestewegomtoteen
goedebeheersingvandegroeitekomen
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