MINERALENONDERZOEK

RESULTATEN 1

Masterplan Mineralenmanagement

INLEIDING
De brochure ‘Resultaten 1’ is gefinancierd door het Masterplan Mineralenmanagement en bevat onderzoeksresultaten en interessanten onderzoeken op het gebied van
mineralen, zoals lange termijn effecten fosfaatbemesting.

RESULTAAT: BEMESTINGSADVIEZEN ALS BASIS VOOR BEMESTING
Een goede bemesting van landbouwgewassen is van groot belang
voor een optimale gewasproductie. Om dit te bevorderen zijn landelijke bemestingsadviezen opgesteld. Per sector zijn deze gebundeld
in een adviesbasis bemesting voor de betreffende sector, onder
andere voor de akkerbouw en de vollegrondsgroententeelt.
De adviesbasis bevat adviezen voor de bemesting van gewassen
met stikstof, fosfaat, kali, magnesium, zwavel, calcium en sporenelementen en voor bekalking van de bodem. Ook zijn er richtlijnen
in opgenomen voor samenstelling en bemestende waarde van
organische meststoffen. Een juist gebruik van de adviesbasis vereist
een gedegen basiskennis van bemesting. De adviesbasis is in
eerste instantie ontwikkeld voor teeltbegeleiders en adviseurs in de
akker- en tuinbouw, maar is ook te gebruiken door het onderwijs,
bemestingslaboratoria en telers.
De adviezen worden vastgesteld door de Commissie Bemesting
Akkerbouw en Vollegrondsgroententeelt (CBAV). Dit is een onafhankelijke commissie onder voorzitterschap van LTO. Zij bestaat
naast vertegenwoordigers van LTO uit bemestingsspecialisten uit
het onderzoek en de voorlichting (zie kader). De activiteiten worden
gefinancierd door het Productschap Akkerbouw.
Sinds 2003 staat de “Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen” op Kennisakker
(www.kennisakker.nl/kenniscentrum/handleidingen/adviesbasis-voorde-bemesting-van-akkerbouwgewassen). De adviesbasis is alleen in
digitale vorm beschikbaar, er wordt geen boekje uitgegeven.

In de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt (CBAV) zijn de volgende instanties vertegenwoordigd:
• Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO-Nederland,
voorzitter)
• Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO, secretariaat)
• Plant Research International (PRI)
• Nutriënten Management Instituut
(NMI)
• Instituut voor Rationele Suikerproduktie (IRS)
• DLV Plant
• BLGG AgroXpertus

van een landbouwkundig, economisch optimaal resultaat. Zowel voor
stikstof als voor fosfaat kunnen er zich situaties (gaan) voordoen dat
niet meer volgens het advies kan worden bemest. Bij een volgende
actualisatie van de adviesbasis wordt hiermee meer rekening gehouden
door naast gewasgericht ook op bedrijfsniveau te adviseren. Dit wordt
gedaan door, waar mogelijk, handvatten te geven om tot een zo optimaal mogelijke verdeling te komen over de gewassen/percelen.

RESULTAAT: BEREGENEN OP BASIS
VAN SENSORTECHNOLOGIE
Volgens klimaatwetenschappers ontstaan door globale opwarming
steeds meer extremen in het weer. De laatste twee extreem droge voorjaren zijn hier een voorbeeld van. Omdat akkerbouwbedrijven steeds
groter worden is het voor de moderne teler steeds belangrijker om
“real time” managementtools ter beschikking te hebben. Dit om snel te
kunnen reageren op veranderingen. Een andere belangrijke factor die
het gebruik van sensoren in de praktijk bevordert is de zoektocht naar
grotere efficiëntie bij inzet van grondstoffen. Dit vanuit het oogpunt om
zo kostenefficiënt mogelijk te produceren, alsmede vanuit het milieuoogpunt dat optimaal beregenen emissie van mineralen voorkomt.

Openbare en uniforme adviezen
De Commissie Bemesting streeft naar openbare en uniforme adviezen. De laatste jaren zien we een tendens dat diverse marktpartijen
zelf adviezen ontwikkelen. Vanwege commerciële overwegingen is
er niet altijd de bereidheid om deze adviezen te laten toetsen en,
bij een positieve beoordeling, te laten opnemen in de adviesbasis
bemesting. Dit zet de uniformiteit van adviezen onder druk. De commissie probeert daar zo goed mogelijk afspraken over te maken om
dit tegen te gaan.

Dacom vochtsensoren, DLV Beregeningsplanner en Mijn Akker satelliet
monitoring zijn voorbeelden van managementtools voor beregening die
de laatste jaren in de praktijk uitvoerig getest zijn.
Deze sensortechnieken geven de teler:
• Meetinformatie Dacomsensor direct zichtbaar op PC
• Via beregeningsplanner overzicht over hele bedrijf (gebruiksvriendelijk)
• Real time inzicht in verloop vocht in de grond en beregeningsadvies.

Nieuwe ontwikkelingen op gebied van bemesting

Het werkingsprincipe van verschillende sensoren

De commissie probeert zoveel mogelijk nieuwe ontwikkelingen in
de adviesbasis in te passen. Onderwerpen die op dit moment spelen
zijn bijvoorbeeld een verfijning van de adviezen met situatiespecifieke correcties voor met name stikstofmineralisatie (al dan niet
ondersteund met GPS-technieken) en verfijning van de fosfaat- en
kaliadviezen met behulp van nieuwe analysemethoden waarmee zowel de directe beschikbaarheid als nalevering worden meegenomen.

De Dacom vochtsensor bestaat uit een sensor die indirect de voorraad
vocht in de grond meet door middel van geleidbaarheid van de bodem
via de di-elektrische constante. De afgeleide parameter bodemvocht
wordt weergegeven in de vorm van grafieken. Via een grafiek bepaalt
de teler zelf of de grond te droog wordt en bepaalt daarna zelf het
startmoment om te beregenen. Als het Dacom systeem goed ingesteld
is, wordt het door de gebruikers als zeer betrouwbaar ervaren en het
benadert het gevoel van de teler over het startmoment van beweging.
Het nadeel is de relatief dure sensor en het kleine bereik dat de meting
weergeeft, dit omdat het een puntmeting betreft. In combinatie met

Economisch optimale adviezen versus gebruiksnormen
De bemestingsadviezen in de adviesbasis zijn gericht op het behalen

weersvoorspellingen kan het systeem ook een prognose geven van het
vochtverloop in de aankomende periode.

Zolang (beregenings)water zich niet verplaatst naar de grondlagen onder de bewortelbare zone is er geen sprake van verspilling.

Satellieten

RESULTAAT: PERSPECTIEVEN VAN
BODEMVERBETERAARS

Om de nadelen van het Dacom monitoringsysteem (kleinschalig door
puntmeting) te ondervangen is de laatste jaren ook naar satellietmonitoring gekeken, omdat hiermee grotere gebieden gemakkelijk te
monitoren zijn. Monitoring van vochtgehalte via satellieten is echter
niet praktijkrijp gebleken. Als er alleen door middel van satellietbeelden
een startmoment van beregening bepaald zou moeten worden, is men
over het algemeen te laat.
Om de voordelen van de Dacom sensor en de satelliet monitoring te
combineren is DLV Plant gestart met de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke beregeningsplanner.

Werkingsprincipe beregeningsplanner
Het startmoment voor beregeningsadviezen in de DLV beregeningsplanner berust op de pF-curve. Deze curve is een maat die aangeeft wanneer
de zuigspanning in de grond voor het gewas te hoog wordt en de plant
verdroogt. Elke grond heeft zijn eigen (beschikbare) hoeveelheid vocht
bij een bepaalde pF. De teler krijgt via de PC een beregeningsadvies
op maat voor zijn perceel. Het computermodel maakt hierbij gebruik
van meerdere parameters om tot een betrouwbaar advies te komen,
o.a. verdampingscijfers, buienradar info, grondwaterstanden, satellietbeelden, biomassa/groeiparameters gewas, bodemkarteringsgegevens
en eventueel input van de teler. De beregeningstool is toegankelijk via
www.dlvplant.nl/nl/content/dlv-beregeningsplanner.html. Het model
start 14 dagen na opkomst van het gewas want het model heeft
bepaalde startwaarden nodig om de vochtvoorraad in combinatie met
de verdamping te kunnen berekenen.
In combinatie met weersvoorspellingen kan het systeem ook een prognose geven van het vochtverloop in de aankomende periode. Conclusie
van de deelnemers na één jaar testen in de praktijk is dat het systeem
de werkelijkheid goed benadert en een betrouwbaar advies op maat
kan genereren. Gevonden afwijkingen hadden vooral te maken met
foutieve basisinstellingen.
Over het algemeen kan gesteld worden dat bij een normale bouwvoordikte van ± 30 cm op zandgrond de beregeningsgift per keer
niet groter dan 30 mm mag zijn. Door middel van het afstellen van de
beregeningsplanner op perceel en gewasniveau wordt de optimale
beregeningsgift de komende jaren nog preciezer in kaart gebracht om
een optimale efficiëntie van vocht en stikstof te realiseren.

Aanleiding
In de praktijk lopen akkerbouwers steeds vaker tegen problemen aan
van een slechte bodemkwaliteit. Intensieve bouwplannen, steeds
zwaardere mechanisatie, uitloging (Calciumuitspoeling), piekneerslagen
en de schaalvergroting in de landbouw leiden tot vermindering van de
fysische bodemvruchtbaarheid en de bodemstructuur. De gevolgen hiervan zijn toenemende problemen bij de bewerkbaarheid van de bodem,
minder efficiënt gebruik van meststoffen, een verhoogd risico van uiten afspoeling van nutriënten, wateroverlast en lagere opbrengsten.
Om de bodemstructuur te verbeteren worden door industrie en handel
zogeheten bodemverbeteraars en kalkmeststoffen aangeboden. Er is
een grote variatie in type producten, de wijze waarop ze werken en de
mate waarin ze een directe dan wel indirecte invloed op de bodemvruchtbaarheid hebben. Objectieve informatie over het effect van de
aanbevolen producten op gewasopbrengsten en fysische, chemische
en biologische bodemvruchtbaarheid ontbreekt. Ook is onbekend wat
de effecten op langere termijn zijn. Een bijkomende vraag is hoe het
resultaat van deze producten uitvalt ten opzichte van het resultaat dat
met compost of met dierlijke mest bereikt wordt.

Veldonderzoek
Om de invloed van bodemverbeteraars op verschillende grondsoorten te toetsen zijn in 2010 proeven aangelegd op drie kleilocaties
(Westmaas, Kollumerwaard en Lelystad), één dalgrond (Valthermond)
en één zandlocatie (Vredepeel). In deze proeven wordt een bouwplan
toegepast dat gangbaar is voor de betreffende regio.
In de proeven zijn diverse producten toegepast (voor een overzicht zie
hieronder) en vergeleken met het gebruik van kunstmest, varkensdrijfmest en compost. Omdat de verwachte effecten vooral na langere tijd
duidelijk worden, vindt het onderzoek over een periode van zes jaar
plaats (2010-2015). In deze proeven wordt de ontwikkeling van de gewasopbrengst, de gewaskwaliteit en de bodemeigenschappen gevolgd.
In 2010 is de uitgangssituatie van de bodem in de diverse testlocaties
bepaald (nulmeting).
Het onderzoek wordt uitgevoerd door PPO en NMI en wordt gefinancierd door PA, provincies Flevoland en Groningen, EU Interreg IV-B en
de productleveranciers PRP-SOL, Triferto, Pype BVBA, IRS en Arcadis.

Eerste resultaten

Onderzoeksresultaten

Gemiddeld over de locaties waren er in 2010 geen of nauwelijks
betrouwbare verschillen in opbrengst tussen de diverse behandelingen.
Per locatie lijken er wel verschillen in effecten te zijn van bodemverbeteraars. In 2011 waren er op de locaties Kollumerwaard, Lelystad,
Westmaas en Vredepeel geen betrouwbare verschillen tussen de
bodemverbeteraars en Kunstmest. Op Valthermond gaven Condit7%N,
PRP-SOL, Groencompost/GFT en Drijfmest betrouwbaar hogere opbrengsten dan Kunstmest. De komende jaren moeten uitwijzen of deze
positieve effecten te Valthermond opnieuw worden waargenomen en
of ze zich ook gaan voordoen op de andere locaties.

In 2009 en 2010 zijn proeven gedaan om de werkingscoëfficiënt vast
te stellen op zand en klei. Daarvoor is MC toegepast in aardappelen
voor en na het poten en na opkomst van aardappelen. In de meeste
proeven is de werking gelijk aan die van KAS. Alleen bij toepassing
na opkomst in aardappelen was de werking per jaar verschillend
(35 – 100%). Mogelijk is hier extra vervluchtiging opgetreden van
ammoniak. De gemiddelde werkingscoëfficiënt bij toepassing voor
het poten is 80% op klei en 90% op zandgrond. Verder zijn er proeven gedaan op zomergerst, wintertarwe (als 2e gift) en snijmaïs. De
werkingscoëfficiënten zijn afhankelijk van jaar en gewas.
De waarde van de stikstof en kali in MC is bij de huidige kunstmestprijzen ca. 16 euro. Daarvoor moet MC worden aangevoerd
en uitgereden.

Beproefde producten in het onderzoek
• Calcium- en/of kalkmeststoffen
-- Agrigyps
-- Brandkalk
-- Betacalcarbo
-- PRP-SOL
• Op basis van micro-organismen
-- Condit 5%N
-- Xurian Optimum
• Overige
-- Biochar
-- Steenmeel

Praktijkervaringen
MC wordt in de praktijk het meest toegepast in aardappelen. De
ervaringen hiermee zijn zeer positief. Het wordt gebruikt voor het
poten van aardappelen als vervanging van de eerste kunstmestgift.
Dit wordt gedaan door 2x te rijden, eerst organische mest en na 1-2
dagen MC, beide met een injecteur. Goedkoper is MC te mengen
met drijfmest. Dit kan echter alleen in een mestsilo of in een put
onder mest- of melkvee. Voordeel van het mengen met rundveemest
is dat het geheel beter te mixen en uit te rijden is. De mix heeft een
relatief hoger aandeel aan (sneller werkende) ammonium-stikstof.
Rundveemest alleen bevat relatief veel organisch gebonden stikstof
die langzaam werkt.

Mogelijkheden gewassen

Toepassing van steenmeel

RESULTAAT: MINERALENCONCENTRATEN ALS KUNSTMESTVERVANGER
Mineralenconcentraat (MC) wordt sinds 2009 geproduceerd door
scheiding van dunne mest in een dunne en dikke fractie en is sindsdien
toe te passen als kunstmestvervanger. De gehalten in kg/ton zijn gemiddeld 9 N, 0,3 P2O5 en 10 K2O. De samenstelling is afhankelijk van
de gehalten van de gebruikte mestsoorten en het scheidingsproces.
Samenstelling en variatie gehaltes mineralenconcentraat in kg/ton
N

P2O5

K2O

Mestconcentraat voorbeeld

9

0,3

10

Range

4-11

0,01-0,7

5-11

Mineralenconcentraat dient altijd emissiearm aangewend te worden.
Om het te laten gelden als kunstmest moet het aangevoerd worden
onder mestcode 120. De gebruiker dient zich tevoren te melden
op ‘mijn dossier’. De werkingscoëfficiënt waarmee gerekend moet
worden binnen de gebruiksnormen is 100%. MC telt dan niet mee
voor de maximale gift van 170 N uit organische mest. Afhankelijk van
de bedrijfssituatie kan het interessant zijn MC aan te laten voeren als
dunne fractie na mestbewerking, de werkingscoëfficiënt is dan 80%.

Mineralenconcentraat kan sec of als mix toegepast worden in
diverse gewassen, afhankelijk van groei en behoefte aan stikstof.
Aardappelen. Mineralenconcentraat past uitstekend vanwege de
hoge behoefte aan stikstof en kali. Door drijfmest te mengen met
MC geef je snel werkende stikstof en is er nalevering uit organisch
gebonden stikstof uit de drijfmest. Ook is toepassing mogelijk als
overbemesting na knolzetting. Daarbij wordt het MC d.m.v. slangen
tussen de rijen gebracht kort voor het sluiten van het gewas.
In suikerbieten en maïs past MC ook goed. Beide gewassen
hebben graag veel stikstof aan het begin van het groeiseizoen.
Zowel alleen MC als een mix met drijfmest kan toegepast worden.
In wintertarwe werkt het prima als 2e gift. Voordeel is de
vloeibare vorm t.o.v. KAS. Ook bij droge omstandigheden geeft MC
een snelle werking. Bovendien hebben granen, in tegenstelling tot
andere gewassen, een voorkeur voor ammonium-N. Verder zijn er
ervaringen in zomergerst, waspeen en stamslabonen. Hier
is echter een beperkte gift (ca.10m3) op zijn plaats vanwege de
beperkte stikstofbehoefte.

Wensen voor onderzoek
Openstaande vragen met betrekking tot MC zijn:
• optimalisatie van uitrijtechnieken met beperkte doseringen (5 –
10m3 per ha)
• emissiearme uitrijtechnieken na opkomst van aardappelen op zand
en op klei tussen poten en aanaarden van het gewas.
• vaststellen van de stikstofwerking bij toepassingen na opkomst.

RESULTAAT: EFFECT VERSE

RESULTAAT: EFFECT VERSE
ORGANISCHE STOF
Organische stofbalans
Als gevolg van het mestbeleid is de aanvoer van organische stof via
dierlijke mest sterk verminderd. Verse organische stof is een leverancier
van voedingsstoffen, zoals stikstof, fosfaat en zwavel, en is een belangrijk onderdeel van de bodemvruchtbaarheid. Stabielere organische stof
is van belang voor het vergroten van de capaciteit van de bodem om
nutriënten zoals K, Mg en Ca te binden en vocht vast te houden. Bij veel
akkerbouwers bestaat de vrees dat de bodemvruchtbaarheid gaat dalen.
Organische stof is namelijk van groot belang voor de fysische, de chemische en de biologische bodemkwaliteit. Een akkerbouwer is zuinig op zijn
grond en zal er daarom alles aan doen om genoemde drie bodemkwaliteitsaspecten te optimaliseren. Kenmerken van een goede bodemkwaliteit
zijn een goede bodemstructuur (fysisch), levering van voedingsstoffen,
met name stikstof, voor planten (chemisch) en een actief bodemleven
(biologisch). Wanneer één van deze kenmerken een te lage toestand heeft,
dan heeft dat meteen een negatief effect op de andere kenmerken. Dit
kan zich doorvertalen in een lager rendement. Akkerbouwers zijn zich hier
goed van bewust. Een handig instrument om de aanvoer van voldoende
organische stof te controleren is de organische stofbalans. Daarbij worden
alle aangevoerde hoeveelheden omgerekend op effectieve organische stof
(e.o.s.). Dit is de hoeveelheid organische stof die één jaar na toediening
nog in de grond is achtergebleven.

bij biologische grondontsmetting, kan Pratylenchus worden bestreden. Er
treden, als gevolg van vertering, zuurstofloze omstandigheden in de grond
op die leiden tot afdoding van deze aaltjes. De effecten van aanvoer van
verse organische stof op de onderdrukking van aaltjes zijn dus erg variabel
en afhankelijk van een veelheid aan factoren. Te noemen zijn bijvoorbeeld
• de vorming van toxische stoffen bij de afbraak van organische stof
• de toename van het aantal antagonisten (direct of indirect) door de
organische stofgift
• de toename van het aantal schimmeletende aaltjes en/of bacteriën die
door middel van uitscheiding van enzymen of antibiotica aaltjes kunnen
onderdrukken
• de effecten van organische stof op eieren of cysten van aaltjes
Het voert te ver om deze factoren hier verder uit te werken. Daarom
wordt aanbevolen om bij aanvoer van organische stof of bij de teelt van
een groenbemester, gebruik te maken van de aaltjesbeheersingsstrategie
(zie o.a. www.aaltjesschema.nl). Een goede vruchtwisseling is daarbij
een belangrijk aandachtspunt. Zie ook het onlangs verschenen rapport
‘Groenbemesters’ op www.kennisakker.nl (verbetering mogelijkheden
groenbemesters en nieuwe groenbemesters)

Bodemgezondheid en ziektewerendheid
Aan de aanvoer van verse organische stof worden ook vaak allerlei effecten, zowel positief als negatief, op de ziektewerendheid van een bodem
toegeschreven. Het Productschap Akkerbouw heeft daarom een studie
laten uitvoeren om dit in kaart te brengen. Uit een uitgebreid literatuuronderzoek bleek dat verse organische stof in 45% van de gevallen een
ziektewerend effect had op pathogene (ziekteverwekkende) schimmels.
In 35% van de gevallen was er geen effect en in 20% van de gevallen
een negatief effect. Ziektewering trad vooral op bij zeer hoge giften vers
organisch materiaal. In de praktijk is dat echter zelden mogelijk.
Bij gebruik van verse organische stof bestaat wel het risico van besmetting met ziekteverwekkers. Om insleep van ziekten van het ene perceel
naar het andere te voorkomen is het daarom belangrijk dat
• òf de gewasresten op het perceel achterblijven waar ze zijn geteeld en
daar zo snel mogelijk worden ondergewerkt;
• òf de gewasresten worden gecomposteerd, waardoor ziekteverwekkers worden gedood.
Aanvoer van verse organische stof via compost (van professionele
composteerders) of van dierlijke mest geeft zelden een risico van
verspreiding van pathogenen en onkruidzaden. Deze zijn gedurende
het composteringsproces of in het spijsverteringskanaal van het dier of
tijdens de opslag afgedood.

Aaltjes
Toediening van verse organische stof kan in veel gevallen leiden tot een
onderdrukking van een aantal plantparasitaire aaltjes. Dit geldt echter niet
altijd en het effect is afhankelijk van het soort aaltje. Bij Pratylenchus leidt
toediening van organische stof zelfs vaak tot een vermeerdering van de
aantallen. Alleen wanneer erg veel organische stof wordt ingewerkt, zoals

Pratylenchus penetrans (wortellesieaaltje)

RESULTAAT: LANGE TERMIJN
EFFECTEN FOSFAATBEMESTING
Doordat jarenlang meer met fosfaat is bemest dan er met het gewas is
afgevoerd, is de fosfaattoestand van de Nederlandse landbouwbodems
sterk gestegen. Om emissies naar het grond- en oppervlaktewater tegen
te gaan stelt de overheid via de fosfaatgebruiksnorm grenzen aan het
gebruik ervan. Uiteindelijke doel is te komen tot evenwichtsbemesting.
Zuinig omgaan met fosfaat is ook nodig, omdat het een eindige grondstof
is. Een extra reden om de aanwezige bodemvoorraden goed te benutten
en onnodige bemestingen te vermijden.

Lange termijn veldproeven
Om de effecten van een verlaagde fosfaatbemesting op de langere
termijn te onderzoeken zijn in het verleden op een drietal bouwlandlocaties veldproeven aangelegd. Het betreft twee proeven op kleigrond te
Lelystad en Marknesse (beide Flevoland) en één op zandgrond te Wijster
(Drenthe). De proeven in Marknesse en Wijster lopen al vanaf begin
jaren zeventig, de proef in Lelystad is eind jaren tachtig aangelegd. Op
de proefvelden worden akkerbouw- en groentegewassen geteeld die
gebruikelijk zijn in akkerbouwrotaties. Het onderzoek wordt gefinancierd
door het ministerie van EL&I.

Enkele tussentijdse conclusies:
• De verschillen in fosfaatbemesting- en overschot hebben op alle
drie locaties tot duidelijke verschillen in fosfaattoestand geleid
(in figuur 1 is als voorbeeld het verloop van de Pw te Lelystad
weergegeven). Wel bleek dat bij een vergelijkbaar overschot het Pw
en PAl-getal in Lelystad sneller steeg dan in Marknesse en Wijster.
Blijkbaar wordt op laatstgenoemde locaties een groter deel van de
aangevoerde fosfaat in minder beschikbare fracties vastgelegd.
• Bij het toepassen van gebruiksnorm 2013 of strikte evenwichtsbemesting (aanvoer=afvoer) bleef de fosfaattoestand redelijk stabiel.
Hierbij moet worden benadrukt dat de fosfaattoestand bij aanvang
laag was (Pw< 20). In bedrijfssysteemonderzoek waar ook langjarig
evenwichtsbemesting is toegepast, werd bij hogere aanvangs-Pw’s
(30-65) in veel gevallen wel een daling waargenomen.
• In het algemeen bleek dat tot een Pw van 30-35 de opbrengst
steeg, maar dat daarboven er geen sprake meer was van verdere
opbrengststijging. Wel bleek soms dat in de jeugdfase de gewasontwikkeling ook bij Pw’s hoger dan 30-35 beter was (zie als
voorbeeld winterpeen in foto 1). Echter bij de eindoogst was er
geen verschil meer in opbrengst.
• Conclusie bij fosfaatgebruiksnorm 2013 is dat in de klasse neutraal
en laag de norm veelal hoger is dan de afvoer waardoor een daling
van de fosfaattoestand niet te verwachten is. In de klasse laag is
er wel een risico van opbrengstderving, maar dat kan mogelijk kan
worden beperkt door een betere plaatsing van fosfaat.

Figuur 1. Verloop Pw-getal te Lelystad in relatie tot langjarige
fosfaatbemesting (P1, P2, P3, P4 = respectievelijk 0, 70, 140 en
280 kg P2O5 per ha per jaar) voor de periode 1987-2010.
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Foto 1. Ontwikkeling winterpeen in jeugdfase op proefveld te
Lelystad

Deze leaflet is met de uiterste zorg samengesteld op basis van de meest
actuele en betrouwbare informatie. DLV Plant, WUR-PPO en NMI aanvaarden
geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen die kunnen ontstaan bij
gebruik van deze informatie.

