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I. I N L E I D I N G
Deze publikatie is de tweede in de reeks: „De stikstofvoeding van de aardappel
door middel van stalmest en kunstmest". In de eerste publikatie (KORTLEVEN, 1957)
werdendewaarnemingen vanproef Pr800beschreven. Erwerdinaangevoerd,datde
tussenstalmest-enkunstmeststikstofinhunreactieophetgewasgevondenverschillen
slechts te verklaren zouden zijn door opname van de stikstof in ongelijk tempo.
Hieromwerdhetnodiggeoordeeld hetonderzoekvoorttezetten naardesnelheidvan
opname van de beide stikstofvormen gedurende de levenscyclus; tevens moest het
hierdoorveroorzaakteverschilinuitwerkingvandebeidevormen aan dehandvande
diverse eigenschappen worden nagegaan.
Dit onderzoek werd uitgevoerd in 1953 in Pr 1433 op zandgrond, waarvan deze
publikatie de uitkomsten beschrijft en in Pr 1434 op klei. Laatstgenoemde proef
zal in een volgend nummer van de serie behandeld worden. En daar deze beide
proeven weer nieuwe vragen opriepen, die om beantwoording vroegen, zullen er nog
enige nummers aan de reeks moeten worden toegevoegd. De proevenserie is, watde
stalmest betreft, in 1956voorlopig in hoofdzaak afgesloten.
Uit dewensdeontwikkelingvanhetgewasgedurendegroei en afsterving tevolgen,
vloeide de noodzaak van het verrichten van periodieke rooiingen voort. Dit vereiste
eenbijzondere opzet, welke door de proefnemer zelf ontworpenmoest worden. Deze
opzet en de daarmede verkregen nauwkeurigheid van werken worden uitvoerig behandeld, daar dezezijde van eenonderzoek geacht wordt van het hoogste belang te
zijn, opdat de lezer in staat zij de uitkomsten te beoordelen en te vertrouwen.
DeopzetvanPr 1433 (indevolgendejaren weerenigszinsgewijzigd inverband met
de specifieke vraagstelling in elke proef), thans voor stalmest gebruikt, is evenzeer
toepasbaar bij andere organische meststoffen, die men op soortgelijke wijze willeren
kennen. In deopzetten van dezeproevenserie vindt men modellen voor dit soort van
proeven. Slechts zij ervoor gewaarschuwd, dat zowel uitvoering als bewerking en
interpretatie derresultaten zoveelwerkvereisen,dat slechtsgoeduitgeruste instellingendaartoeinstaatzijn. Alsmendaarbij nietbeschikt overveeltoewijding, kennisen
ervaring bij alle bij deproef betrokkenen van laag tot hoog, is het niet mogelijk een
dergelijke proef tot een goed eindete brengen. Hieraan heeft het niet ontbroken. Een
woord van lof en van dank in het bijzonder voor onze buitendienst en voor onze
naaste medewerkers ishier dan ook opzijn plaats.
Vanwegedeomvangrijkheid vanhetcijfermateriaal isditweggelatenenwordenalle
resultaten in grafische vorm weergegeven, en wel in vereffende vorm zonder de oorspronkelijke punten. Het oorspronkelijke materiaal staat evenwel te allen tijde voor
geïnteresseerden ter beschikking.
Evenals in de eerste publikatie wordt het vaak voorkomende woord "werkingscoëficiënt" afgekort tot w.c.

II. ONDERZOEK 1953 (PR 1433)
1. BESCHRIJVING VAN DE PROEF

De proef was gelegen bij de proefveldhouder D. Nijhof te Assen op zandgrond.
Monsters voorgrondonderzoek werden genomen na afloop van de proef op26-101953.
TABEL 1. Resultaten van het grondonderzoek
Rijen
(6 veldjes)

Veldjes
Gem.

Kolommen
(16 veldjes)

Objecten
(6 veldjes)

Hoogste Laagste Hoogste Laagste Hoogste Laagste Hoogste Laagste

pH-KCl . .
Humus
Zand t o t a a l .
Zand grof .
Zand fijn . .
Afslibbaar .
P-citr. . . .
K-getal. . .
MgO-NaCl.

5,10
8,7
86
65
25
9,2
73
31
84

4,00
6,3
83
59
20
6.8
44
11
46

4,51
7,8
85
63
23
8,0
63
21
68

4,22
6.8
84
61
22
7.6
54
16
52

4,50
8.1
86
63
23
8,0
68
23
67

4,22
6,9
84
61
22
7.4
52
16
58

4,50
7,6
85
63
24
8,3
62
23
71

4,24
7,2
84
61
21
7,2
56
14
52

highest
höchste

lowest
niedrigste

highest
höchste

lowest
niedrigste

highest
höchste

lowest
niedrigste

highest
höchste

lowest
niedrigste

4,34
7,4
85
62
23
7,8
59
19
61

Mean
Mittel

Rows - Reihen
(6 fields • Felder)

Fields - Felder

Columns J
Kolonnen
|
(16 fields-Felder) | (6

pH-KCl
Humus
Sand total
Sand
coarse-Grobsand
Sand fine - Feinsand
< 16 fl
P,Ot-citr. - P,Oh-Zitr.
K-fixure - K-Zahl
MgO-NaCl

Objects Objekte
fields-Felder)

TABLE 1. Outcome of thesoil test.
TAFEL 1. Ergebnisse der Bodenuntersuchung.

Hieruit blijkt dat allebepaaldegrootheden eenzelfdegrootte-ordevoor devariatiebreedtevertonen voor derijen, deobjecten endekolommen. Degemiddelden van alle
grootheden tonen inverband metdevolgordederrijen enkolommen endeverspreide
ligging der veldjes per object aan, dat er geen grote systematische verschillen zijn en
datdeze-voorzoveraanwezig-door 6veldjesinvoldoendemateworden opgevangen.
Wat regelmatigheid en opvangen van toevallige onregelmatigheden betreft, voldoet
het proefveld met 6herhalingen dus aan hoge eisen.
Binnendeobjecten blijkt alleenMgOdoordeobjecten beinvloedtezijn enweldoor
destalmest. Dedrieseriesleverden nl.voor MgO/NaCldevolgendewaarden op:
Stalmest (t) . . . . .

0

12

24

36

48

60

Serie A
Serie B

58
58

58
62

62
66

61
66

69
69

71
(71)

Gemiddeld

58

60

64

64

69

71

endekunstmest-objecten van serie C:
N (kg). . .
SerieC . . .

0
58

24
57

48
55

60
57

72
52

96
55

120
58

Gem. 56

Het gehalte aan magnesium dat niet gecompenseerd werd (doch waarvan deeventueleinvloed werdgeëlimineerd door opvoering tot boven dedrempelwaarde), isdus
door stalmest verhoogd. Op het niveau waarop dit gebeurd is, kan het geen invloed
meer hebben op deresultaten. Alsde MgO-waarden voor de stalmestseries vereffend
worden tot 56-59-62-65-68-71,blijkt per 12ton stalmest MgO/NaCl verhoogd tezijn
met 3punten.
Fosfaat enkalizijn zodaniggecompenseerd, datin deanalyses hierin geenverschillengevonden worden.Ook voorpHen humusgehalten treden geen objectsverschillen
op.
Gekozen werdeenopzet met 16 objecten, dieover 3 seriesverdeeld zijn.
A-object
Stalmest in tonnen

(1)
0

2

3

12

4

24

36

5
48

(6)
60

meteenaanvulling met kunstmeststikstof gericht op het brengen van alleobjecten op
een totaal aan werkzamestikstof (uit stalmest enkastezamen)van 120kg.
B-object
Stalmest in tonnen

(7)
0

8
12

9

10
36

24

II
48

(6)
60

zonder aanvulling met kunstmeststikstof.
C-object
N in kg als kas . . . .

(7)
0

12
24

13
48

14
60

15
72

16
96

(1)
120

InserieAzoubijeenjuisteschattingapriorivandew.c.1destikstofwerking zijn uitgeschakeld voor zover de hoeveelheid betreft. In feite isde als gemiddelde gevonden
w.c.voor zandgrond als apriori schatting aangenomen. Voor een optredende afwijkingvan de werkelijk gevonden w.c.van dezeapriori schatting zou dus achteraf gecorrigeerd moeten worden.Nietuitgeschakeld isdespecifieke stalmeststikstofwerking,
zoalsdeze bijdeafsterving geconstateerd is.
Voor deP205-compensatiekwamdew.c.voor P2Oä,oplosbaar in mineraalzuur na
het bekend worden van deanalyse van Maastricht, uit op 66%. Dew.c.van 66%is
aan delage kant, daar hiervoor in het algemeen 100gevonden wordt. Bijeen w.c. =
100zouhetobject 1 zonderstalmest 180kgP 2 0 5hebbenmoetenontvangen;hetkreeg
echter 120kg. Aangenomen mag worden dat met beide grenswaarden en de tussenliggendewaarden,uitkomsten verkregenzoudenwordendienietveelvanhet optimum
voor P 2 0 5 verschilden.
Voor K 2 0, oplosbaar in water, werd voor devereiste w.c.vrijwel 100gevonden.
In serie Bwasstalmest deenigestikstofleverancier; de fosfaat- enkalicompensatie
waren gelijk aan serie A.
In serieCwerd destikstof door kasgeleverd enwaren de P205-enKaO-hoeveelhedengelijk aandieindeobjecten 1 en7zonder stalmest.
1

w.c. = werkingscoëfficiënt.

s
Verderkreeghetgeheleproefveld 80kgMgS04omzeker boven dedrempelwaarde
voor magnesiumgebrek tezitten. Detoegediende hoeveelheden P 2 0 6 en K 2 0 bedroegen:
Objecten

Stalmest tonnen/ha

P a O s kg/ha

K 2 0 kg/ha

0
12
24
36
48
60

120
96
72
48
24
0

300
240
180
120
60
0

1,7, 12 t/m 16
2,8
3,9
4,10
5, 11
6

Destikstofhoeveelheden waren:
Objecten

N kg/ha

6 t/m 11. .
5, 12 . . .
4, 13 . . .
14 . . . .
3, 15 . . .
2, 16 . . .
1

0
24
48
60
72
96
120

Een volledig overzicht van de toegediende bemestingen (excl. MgS04) geeft fig. I.
Fio. 1. Overzicht van de objecten.
1—16: objecten; A, B, C: series;
Stm: stalmest; N: kasstikstof.
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FIG. 1. Manuringprogram. Düngungsplan:
1—16: objects, Objekte; A, B, C:series, Serien;
Stm:farmyard manure,Stallmist;
N: N'from nitro-chalk,N aus Kalkammonsalpeter.

Hierinspringtinhetoogdatdoorobject 14deequidistantietussendeobjecten doorbroken wordt. Dit is bewust zo gedaan, allereerst, omdat er ruimte voor was in de
gekozenopzet.Dezeopzetisweergegeveninfig.2.Hierinzijn dekolommenaangeduid
metdelettersAtot F.Voortsisvoortweeobjecten deliggingderveldjes afzonderlijk
aangegeven. Dit schema draagtdenaam Youdensquare,ofonvollediglatijns vierkant;

het isplan 13.9voorkomende op biz. 382van COCHRANandCox(1950),naverloting
van objecten, rijen en kolommen. Het heeft 16 objecten in 6 herhalingen, dus 96
veldjes. Een Youdensquare met 15 objecten zou,omopverschillen tussen rijen entussenkolommen tekunnen corrigeren, minstens 7herhalingen moeten hebben, dus 105
veldjes. Het schema met 16objecten vergt dus een kleiner oppervlak, terwijl ook het
aantalvan6herhalingen voldoendewerdgeacht. Bijvolledigeequidistantiezouerdus
één object te weinig geweest zijn. Verdeling van deze veldjes over andere objecten
(b.v. dein 2series voorkomende objecten 1,6en 7)zou deze welverstevigd hebben,
maar is onverenigbaar met de opzet van het onvolledig latijns vierkant. Een ander
argument voor de keuze van object 14was, dat dit de mogelijkheid bood, de reeds
enigemalenbeschreven topindeafstervingskromme, welkeindezebuurtligt,beterte
pakken tekrijgen, dan metdegekozen vrijgrotestikstoftrappen mogelijk zouzijn.
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FIG. 2. Proefopzet. Youdenvierkant = onvolledig Latijns vierkant
(plan 13.9, COCHRAN and Cox, p. 382).

1—16 = objecten; A—F: Kolommen;
9: veldjes van object 9; 5idem object 5.

Fio. 2. Design of experiment. Versuchsplan.
Youden square = incomplete latinsquare;
YoudenQuadrat = unvollständigeslateinisches Quadrat.
1—16: objects, Objekte; A—F:columns,Kolonnen;
9:fieldsof'object 9, Wiederholungen vonObjekt 9;
5: do. object 5, idem Objekt 5.

Voortsspringtinfig.1 duidelijk in het oog,dat dedrieserieseengesloten driehoek
vormen.Ditisvanbelangvoordevereffeningsmogelijkheden. Immersdehoekpunten
behoren tot twee series. Na vereffening per serie zal een hoekobject in het algemeen
in ieder der series niet precies hetzelfde punt opleveren. De twee verkregen punten
moeten dus bij elkaar gebracht worden. Dit betekent dat voor elke serie begin- en
eindpunt van de vereffeningslijn verplaatst worden, wat een correctie op de vereffening meebrengt. Opdeze wijze moet in het algemeen enkele malen rond gecorrigeerd
worden,voordezaak„goedzit". Ditkomt erdusopneer,dat deuiteinden der krommen, welke anders niet zoals de andere punten links en rechts maar slechts eenzijdig
door andere punten bij de vereffening gesteund worden, in dit geval wel gesteund
worden, nl. door een andereserie.
Het schema zou vanzelfsprekend aan nauwkeurigheid en betrouwbaarheid hebben
gewonnen, indien wij niet slechts over de driehoek van fig. 1beschikt hadden, maar
indien dezefiguurgeheelgevuld wasgeweest,dusmet6x6 = 36inplaatsvan 16 objecten. Eveneens zou bij de keuze van 16 objecten de nauwkeurigheid aanzienlijk
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toegenomen zijn indien wij niet een onvolledig latijns vierkantvan 16x6, maareen
volledig van 16X 16gekozen hadden (om nog niet te spreken van 36x36 bij 36objecten).Inbeidegevallenzoudeproefveelgroterzijngeworden.Dithadtweegevolgen
gehad. In de eerste plaats zou op het gekozen proefterrein een aanzienlijk grotere
variatieinbodemhoedanigheid gevonden zijn.Enindetweedeplaatshadden wijdan,
met de ons ter beschikking staande middelen, het onderzoek niet aangekund.
Debetrouwbaarheid wordt nogin sterke mate verhoogd door het feit, dat omtrent
degroothedenwaarvoor ditmogelijk was,vantijd tottijd waarnemingen zijn verricht.
Voor elke opname ontstaat dus een vereffende driehoek op debeschreven wijze. De
punten,diein dezevereffende driehoeken hetzelfde object weergeven worden uitgezet
tegen de tijd. Door de aldus verkregen punten wordt wederom een vereffeningslijn
gebracht. Nauitzettenvandezelijnen vooralleobjecten vaneenseriewordt nagegaan
of deze elkaar niet op onwaarschijnlijke wijze snijden en of de afstanden tussen de
lijnen een aannemelijk beeld vertonen. Zou b.v. de kromme van een bepaald object
in een bepaald traject dalen, die van het aangrenzende object in hetzelfde traject
stijgen, doch die van het volgende object weer dalen, dan ishet waarschijnlijk dat er
iets niet in orde is. Er wordt dan gecorrigeerd. Worden de punten van de aldus vereffende engecorrigeerdelijnen weerindedriehoeken ingevuld,danzullenzijnietmeer
volkomenvloeiendelijnen vormen.Hiermoet duswederomvereffend engecorrigeerd
worden. Eveneens kunnen deze lijnen per serie voor de achtereenvolgende opnamen
gezamenlijk uitgezet worden om na tegaan of dit beeld geen onaannemelijkheden of
onwaarschijnlijkheden oplevert,diecorrectienodigmaken.Hiernazijnechterdelijnen
indetijd weerniet meervloeiend. Deafwijkingen worden echter steedskleiner,zodat
na enkele malen heen en weervereffenen en corrigeren dezaak „zit". Aldeze bewerkingen geschieden grafisch. Na afloop dient echter een betrouwbaarheidstoets te
wordenaangelegd.
Alsproefgewaswerdgekozen:ongekiemdeaardappelen,rasVoran35/45klasseA/B.
Deze werden 10-13 april op afstand 50x50 cm gepoot. Per veldje stonden 10x20
stammen,duselkveldjewas5x 10m.Deliggingwaszo,datinfig.2dekolommen 10m
breedwaren,enderijen 5.Hetgeheleproefveld wasdus60x80m.Hetproefveld lagin
eenvelddatgeheelmetaardappelenwasbeplant.Zoalsgebruikelijk,werdomhetproefveld een strook van enkele meters breedte (met normale praktijkbemesting) door de
uitvoerders van de proef bemest, ten einde te voorkomen dat door de boer over de
randen van de proef heen gestrooid zou worden. De stalmestbemesting werd uitgevoerd 9-10 april, waarbij de stalmest werd ondergeploegd tot degebruikelijke diepte
van 15 à20cm.Destalmestwastevorenbijherhalinggoedgemengdteneindezogoed
mogelijk verzekerd tezijn vangelijkmatigheid vandeopdeverschillendeveldjes uitte
strooien mest. Alle kunstmeststoffen werden uitgestrooid op 24april en ingeëgd. De
stalmesthadgehaltenaantotaalstikstof,fosforzuur oplosbaarinmineraalzuur enkali
oplosbaar in water van resp.0,55;0,30 en0,55%.
Tenbehoevevandeperiodiekeopbrengstbepalingenwerdeenrooischemaopgesteld.
Fig. 3geeft een beeld van het rooischema per veldje. De buitenste 2rijen bleven als
randrijen buiten elke rooiing met het oog op randwerking van de buurveldjes. Er
blevendusbeschikbaar 6x16plantplaatsen. Hierinwerdenderijenp1 t/mp7uitgezet.
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FIG.

3. Rooischema van een veldje.
•••: plantplaatsen; p: rooistroken.
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FIG.

3. Harvesting scheme of aplot. Ernteplan einerParzelle.
•• = planting spots, Pflanzstellen;
p = harveststrips, Erntestreifen.

Voorelkerooiingwerdendeaanwezigestammen ineendezerrijen bestemd.Gerekend
werd op 6rooiingen. Dehiervoor bestemde rijen zijn steedsgescheiden door een niet
gerooide rij, daar na het rooien van een rij de buurrijen beïnvloed worden door de
hierdoor ontstane ruimte2. Zouden 6rooiingen niet voldoende zijn, dan bleef in het
midden nogruimteovervooréénofmeerrooiingen(invloedvanopenrijen zouindat
stadium nietmeertevrezenzijn).Inderdaad is mengekomentot 8rooiingen,daarsommigeobjecten traaginhetafsterven waren. Hetschemavandeterooienrijen vooralle
veldjes van het geheleproefveld isweergegeven infig.4.Voor deeerste 6rooiingen is
ditschema systematisch,zodanigdat perobject (waarvan éénveldje inelkder kolommenvoorkwam) in elke rooiing alle nummers van p voorkwamen. Dit werd bereikt
door voor alle veldjes in een kolom bij één bepaalde rooiing dezelfde rijnummers te
rooien.Ditvergemakkelijkte hetlopen door hetproefveld, daar er,behoudensdeniet
gerooiderandrijen, gangendoor hetproefveld vanvoornaarachterontstonden,welke
overmatige loofbeschadiging van de nog terooien rijen voorkwamen. Verder zou bij
eeneventueelvruchtbaarheidsverloop vanlinksnaar rechtsdit opdezewijzenaarverwachtinginredelijke matezijn opgeheven.Voorde7deen8sterooiing,dienodigwaren, wasdit in zoverreverwezenlijkt, dat zijniet ver uit het midden der veldjes lagen.
Op deze wijze isbereikt, dat deresultaten van elke rooiing voor alle objecten opbehoorlijke wijze het proefveldgemiddelde representeerden. Dit was niet het geval geweest,alsb.v.bijeenrooiing in alle kolommen eenzelfde rij pwasgenomen daar dan
* Dit bleek in sterke mate het geval te zijn bij deeerste rooiingen; de tussenrijen hiervan vertoonden scheutvorming, nadat dit in degesloten aanplant niet meer het gevalwas.

Sm
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bijdierooiingvooralleobjecten eengelijk gerichteafwijking van hetgemiddeldeverkregenzouzijn,bijeenvolgenderooiingeenandereenz. Ditzou het vereffeningswerk
bemoeilijkt hebben.
Fio. 4. Rooischema van het proefveld.
I—VIII: Rooiingen; A—F: Kolommen fig. 2;
Pi—Ps'- Rooistroken fig. 3.
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FlG. 4. Harvesting scheme of the experimental field.
Ernteplan des Versuchsfeldes.
ƒ—VIII: Harvest dates, Erntezeitpunkte;
A—F: columns, Kolonnenfig.2;
Pi—P»'Harvest strips, Erntestreifen fig. 3.

Per rooiing werden 6x6=36 plantplaatsen gerooid. Hierbij kwamen ook weleens
lege plantplaatsen voor. Hiermede is rekening gehouden door aan de ontbrekende
planten een opbrengst toe te kennen gelijk aan het gemiddelde van het betreffende
veldje (knollen) c.q. object (loof). Daar op deze wijze de randwerking van de open
plaatsverwaarloosd werd,zijn deopbrengsten ietstehoog.Dit kan echterslechtszeer
weinigzijn,daarslechts3%vandeplanten ontbrak endefout slechtseenfractie hiervan bedraagt. Deopbrengst isgenomen zoalsdieuitvielvoor 36plaatsen,welkereeds
voor hetpoten volgenshet toeval,duszonder voorkeur, waren aangewezen. Principieelwerdhieraan verredevoorkeurgegevenbovenelkedoelbewuste keuze.Zoworden
bijperiodieke opbrengstbepalingen somsop het oog„normale" planten gekozen. Afgezien van de moeilijkheid uit te maken wat normaal is,geschiedt deze keuze op het
oog,wateen onbetrouwbare maatstaf is.Wegingenbepalingvan het gemiddelde zou
beter zijn, maar isuiteraard onmogelijk. Bovendien houdt men bij de keuze onwillekeurig rekening met de stand van het gehele veldje, dus ook met de mate waarin dit
door vruchtbaarheidsverschil afwijkt. Verder doet men dan geen poging een verloop
indevruchtbaarheid inzijn opbrengsten teelimineren dooreendoelmatigschema,ook
voordeperiodiekerooiingen. Ook maakt menopwillekeurigeplaatsen open plekken,
diedekeuzebijdevolgenderooiingenbeperken. Entenslottehebben alleplanten verschillende individuelegroeikrommen, wat maakt dat wataanvankelijk normaal ofgemiddeld is, dit later niet meer behoeft te zijn en omgekeerd. Daar het doen van een
juistekeuzedus ondoenlijk geachtwerd, leekhet beter vanelkekeuzeaftezienentevoren deplaatsen vast te stellen en verder tevertrouwen op de toe te passen berekenings-en/of vereffeningstechniek.
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Daar monsters van (hoogstens) 6 stammen zeer onbetrouwbaar zijn, zijn zijper
object samengevoegd. Uitdebepalingen, welke welperveldje konden worden uitgevoerd (stand, afsterving, loofgewicht) bleek, datvruchtbaarheidscorrectie de gemiddelden nietverbetert. Ditwilzeggendatdeproefopzet zodanigwas,datelkobjecthet
gemiddeldevanhetgeheleproefveld representeerde. Ditbehoort inelkeproef hetgeval tezijn, maar er wordt niet steeds aanvoldaan. Deopzet wasdusgoed. Intussen
bleekeenaantal van36plantplaatsen aandelage kant tezijn. Perrooiing perobject
washettenenenmaleonvoldoende.Indien menslechtsoverééneindrooiingbeschikt,
komtmenermetditaantaldanooknietuitalsergeenintensieve vereffeningsmogelijkheidaanwezigisdoordat b.v.alleobjecten éénserievormen.Isditniethetgeval,doordat b.v.volkomen los van elkaar staande objecten met elkaar worden vergeleken,
danishetgevaargroot,datdeuitkomsten waardelooszijn. Inditgevalwaren devereffeningsmogelijkheden echter inzoruime mate voorhanden, datmethetaantalvan
36toch eenvoldoende betrouwbaar resultaat werd verkregen.
Derooiingenvondenplaatsop19/6,3/7, 17/7, 31/7,13/8,27/8,10/9en25/9.Gemiddeld werddusna 14dagengerooid,de5erooiinggeschieddeechter 13 ende8e15dagennadevoorgaande.Bijde Ierooiing waren ernoggeen knollen, zodat enkel loofmonsterswerdenverzameld.
Onderloofwerdverstaan hetvolledige bovengrondse gedeelte,dusbladenstengel.
Hiertoewerdendestengelsbijdegrond doorgesneden. Daar het,vooralindeperiode
van maximale loofontwikkeling, ondoenlijk washetvolledige loof van 36planten te
verwerken, moest volstaan worden meteenmonster. Inditmonster moesten stengels
en blad vertegenwoordigd zijn, evenredigaanhuntotale gewicht. Omdittebereiken
werdhetloofineenbietenmandgestortenhieruitwerdenmeteengrasmonsterboorzoveelsteken genomen toteenvoldoende groot monster bijeen was.Hiermedewerden2
plasticzakjes gevuld. Ditdiende omuitdroging en verwelken te voorkomen,daar dit
bijhetbepalenvandroge-stof-envochtgehalteeensystematischefoutzouhebbeningevoerd.Vanzelfsprekend moestzosnelgewerkt worden,datdemonsters nogfris inde
zakjes kwamen.Ookmoestgezorgd worden,dathettijdsverloop waarbinnen deloofmonstersverzameld werden niettegroot wasenvóór dewarmeuren viel,zulksomte
voorkomen,dattemperatuursverschillen,welkeindeloopvandedagkunnenoptreden
vaninvloedzoudenzijnopdevochtcijfers. Hetwasdaarbij noodzakelijk hetgesneden
loofdirectaftevoerenvanhetveldnaardeaangrenzendeweg,waarindeschaduwgewerkt kon worden. Deloofmonsters konden niet te lang indeplasticzakjes blijven,
daar andersbroeizoukunnen optreden.Zijmoesten duszosnelmogelijk vervoerden
indedroogstoofgeplaatst worden.Hetwasniettevoorkomen datdehoeveelheid aanhangend vocht bijdeverschillende rooiingen ongelijkwas.
Van deknollen werden devolledige opbrengsten perobject alsmonsters verwerkt.
Hoeweldithettransporteren vangrotevrachtenaanknollen meebrachtwerdditnoodzakelijk geachtvoorhetverkrijgen vaneengoedgemiddeld monster. Uitdeknollenis
dit moeilijk tenemendoor deverschilleninknolgrootte.Uitdebrij, dieontstaat door
hetvermalenderknollenisditechterzeergoedmogelijk. Hetgewichtderknollenwerd
directnawassingbepaald.Naeendagechterverliezendeknollen ± 1,5%aangewicht
door verliesvanhet aanhangende water. Dit gewicht is echter na 5dagen noghet-
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zelfde. Zodoende wordt door dit snelle wegen een iets hogere opbrengst verkregen dan het geval zou zijn bij weging na enkele dagen. Voor het vermalen voor de
droge-stofbepaling verlopen echter steeds enkele dagen. Zodoende wordt hierbij uitgegaan van een lager gewicht dan als knolopbrengst wordt opgegeven, terwijl voor het
o.w.g. 3 wordt uitgegaan van de opgegeven knolopbrengst. Het o.w.g. is dus iets te
laag, knolopbrengst en droge stof iets te hoog en zetmeelopbrengst ongeveer goed.
Deze fouten zijn echter gering en te verwaarlozen in vergelijking met andere foutenbronnen. Zij kunnen hoogstens een zeer kleine vertekening geven van het totaalbeeld.
Behalve knollen werden geen onderaardse delen bepaald, ook niet de onderaardse
delen der spruiten. Dit moet niet uit het oog worden verloren, waar in het vervolg gesproken wordt over het volledige gewas.
Ten einde te voorkomen, dat wederom als in Pr 800 (KORTLEVEN, 1957) fytofthora
storend zou werken, werd hiertegen intensief gespoten. Dit heeft succes gehad, zodat
elk object volledig de gelegenheid gekregen heeft geleidelijk tot volledige afsterving
te komen.
De opkomst der knollen viel rond 22 mei. Hierin viel geen enkel objectsverschil te
constateren. De opkomst wordt kennelijk meer bepaald door de poter dan door de
bemesting.
Het loof ontwikkelde zichsnel en welig, er ontstond een heel behoorlijk gewas, ook
bij het object zonder stikstof, zodat medio juni de grond nagenoeg bedekt was. Op
19juni werd de Ie rooiing verricht. Gerekend vanaf 22 mei met loofopbrengst = 0,
was het Ieinterval van 28 dagen te lang.

2. VISUELE BEPALINGEN AAN HET LOOF

a. Kleur
Driemaal werd de loofkleur opgenomen, nl. op 19/6, 3/7 en22/7. Daar hierin geen
verloop werd opgemerkt, werden de 3 opnamen gemiddeld. Evenals bij Pr 800 is 10
zeer donkergroen en 0 geel.
In tegenstelling met Pr 800in 1952had stalmest generleiinvloed op de loofkleur. In
overeenstemming hiermede vielen de beide series A en C samen, zodat de overeenkomstige objecten hiervan tezamen genomen werden. Deze resultaten zijn uitgezet in
fig. 5, waarin ter vergelijking tevens de overeenkomstige objecten van Pr 800 zijn uitgezet.Dezefiguurlaat zien, dat in de kasserie het cijfer voor de kleur wel stijgt, maar
minder sterk dan bij Pr 800het gevalwas.En vooral, dat zonder enigestikstof de kleur
veeldonkerder was dan het 0-object van Pr 800en gelijk aan die bij 115kg N daarvan.
Hoewel dit in de strikte zin van het woord geen verklaring is voor het niet stijgen van
het kleurcijfer in de stalmestserie en voor het zwakker stijgen van dat cijfer in de kasserie, maakt het beide feiten toch meer begrijpelijk of, met andere woorden, neemt het
voor het gevoel de tegenspraak tussen de beide resultaten weg.
Voor de invloed op de loofkleur isde w.c.van stalmeststikstof in dit geval 0.
* o.w.g. = onder-water-gewicht.
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Evenalsbijanderegeschattegrootheden (zoalshier b.v.stand en afsterving) isdeze
vergelijking vantweeverschillendewaarnemingsreeksen gevaarlijk, daar mennooitde
zekerheid kan hebben steedsmeteen onveranderde schaal tewerken. Intussen zijn de
verschillen hierzogroot enis daarnaast een zo grote ervaring in dit werk verkregen,
dat de waargenomen verschillen veilig, zoal niet volledig kwantitatief dan toch
zeker kwalitatief, als volkomen betrouwbaar beschouwd kunnen worden.
FIG. 5. Bladkleur (o .: Pr. 800—1952, A *: Pr. 1433—1953).
• A= kas, oa = stalmest (stm).
Bladkleur
Leaf colour. — Krautfarbe

160 N in kas, nitro-chalk, Kalkammonsalpeter
Stm ., farmyard manure (X 1000 kg).

Fio. 5. Colouroffoliage, Krautfarbe.
• * = nitro-chalk, Kalkammonsalpeter;
o A = farmyard manure, Stallmist.

b. Stand
Standcijfers werden gegeven door één schatter op dezelfde data als de kleurcijfers
en op dezelfde wijze gemiddeld, daar ook hier geen verloop in de cijfers vandatum
totdatumwerd opgemerkt.
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Uit deze waarden wordt een w.c. = 12afgeleid. Voor deze w.c.zijn de 3seriessamengevat infig.6. De3 seriessluiten goed aan bij eengebogen lijn. Dit iseenverschil
met Pr 800, waar een rechte lijn ontstond. Deze is ook.opgenomen infig.6. Hieruit
blijkt voorts:
Iedat gemiddelddereactievandeloofopbrengst op Nin beidegevallenevensterkis,
2edat erin beidegevallen,evenalsbij deloofkleur, eenduidelijk niveauverschilis.
Een ander puntvan vtrschil ligtindew.c:25in 1952en 12in 1953.
FIG. 6. Standcijfers
Stand
Development

/or
Pr 143J
Pr BOO

Pr B 53

240
Werkzame N in stm en kas.
Active Ninfarmyard manureandnitro~chalk.
Wirksamer N in Stallmist und Kas.

FIG. 6. Observations of development. Standaufnahmen.

In fig. 6is tevens opgenomen de lijn, die volgens FERWERDA (1951) ontstaat voor
Pr 853. Wederom zijn vorm en w.c. anders, maar het niveau is gelijk aan dat van
Pr 800. In alle gevallen echter gedraagt stalmeststikstof zich volkomen op dezelfde
wijzealskunstmeststikstof enwelin diervoege,datdestalmestlijn zichvoegtnaar de
onder de heersende omstandigheden optredende stikstoflijn, maar met van geval tot
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geval wisselende w.c.Tot deheersende omstandigheden die deonderlinge verschillen
veroorzaken, kunnen grondsoort, jaar, ras, stalmestkwaliteit e.d. worden gerekend.
Gemiddeld hebben de 3lijnen infig.6(althans tot aan 150kgN)dezelfde helling:zij
stijgen nl. met 1 eenheid in stand voorelke40kgN.
c.Afsterving
Van de afsterving werd niet een momentopname verricht zoals bij Pr 800in 1952,
maar zij werd van begin tot eind vervolgd met intervallen van gemiddeld een week.
FIG. 7. Afsterving.
10 = dood; 0 = geen afsterving; 1—16: objecten.

Afsterving
Wilting. — Absterbimg

10

r

l/a

B/8 13/8 23/8 27/8 3/9

10/9 17/9

Opnemingsdata.
Days ofobservation.—Beobachtungsdaten

FIG. 7. Wilting. Absterbung.
JO= fully wilted;völlig abgestorben; 0 = no wilting, keine Absterbung; I—16: objects,
Objekte.

Fig.7geeft hetverloopvandeafsterving weer.Deafstervingishetvroegst bij deobjecten 13, 14 en 15 (waartussen weinig verschil bestaat) en het laatst bij object 6
Daartussen liggen alleandere objecten. Zoals uitfig.1 blijkt zijn deobjecten 13,14en
15de middelste van serie C, de kunstmestserie. Dit is in overeenstemming met de
reeds eerder beschreven feiten nl., dat bij omstreeks 60 kg kunstmeststikstof de afsterving het snelstis,sneller dan bijlagereen hogeregiften, endat stalmeststikstof de
afsterving altijd vertraagt. Desnelheidvanafsterven komt tot uitinginverschilintijd
(vroeg of laat afsterven) en in verschillen in afstervingsritme. Dit blijkt uit de
datum waarop hetcijfer 5wordt afgelezen en uit het aantal dagen dat verloopt tussen
deafstervingscijfers 2en8.
Object
Cijfer 5op
Dagen tussen 2en 8

13/14/15
10/9
28

16

1

12/8
30

17/8
31

19/8
32

21/8
35

24/8
41

27/8
40

29/8
37
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Object
Cijfer 5 op
Dagen tussen 2en8

13/14/15

12

7

8

9

10

11

6

10/8
28

12/8
35

21/8
40

23/8
41

25/8
41

37/8
41

28/8
41

29/8
37

FIG. 8. Afsterving
—
—
--

: object 7 (onbemest)
: object 6 (Stm 60 t)
: object 1(120 kg N)
: object 13, 14, 15 (48, 60, 72 kg N)

Afsterving
Wilting — Absterbung

Datum — Date

FIG. 8. Wilting. Absterbung.
: object—Objekt 7(notfertilized —ungedüngt)
: object — Objekt 6 {farmyard manure — Stallmist 60t)
: object — Objekt I (120kg N)
: object— Objekt 13, 14, 15(48, 60, 72kg N)

Gaandeinderichtingvanobject 6isdeafsterving laterenverlooptzijtrager. Fig.8
demonstreert dit gedrag voor de hoekobjecten en de groep 13-14-15.Eveneens geeft
fig.8aan, welk verschil in afsterving op een bepaalde datum bestaat tussen de verschillende objecten: op 22/8loopt dit van 2,4(voor object 6)tot 9,1 (voor 13-14-15).
Fig. 9 geeft voor deze datum de afstervingscijfers voor alle objecten uitgezet tegen
totaal stikstof. Dit is als dwarsdoorsnede van de vorige figuur een momentopname,
wat hetenigewaswaarover bij Pr800werd beschikt. Evenalsdaartreedt wederom bij
enkel kaseenversnelling,daarna eenvertragingvan deafsterving openbijenkelstalmestdirect eenvertraging. Dit feit kan thans nogworden gecontroleerd aan deabsolute loofopbrengsten. Het wordt thans wel bewezen geacht, dat stalmest- en kunstmeststikstofzichinhuninvloed opdeafsterving wezenlijk verschillend gedragen.
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FIG. 9. Afsterving op 22/8 uitgezet tegen totaal N (1, 6 en 7 hoekobjecten fig. 1)
Afsterving
Willing — Absterbung
'M"

340
Totaal N in stm. en kas
TotalN infarmyard manureandnitro-chalk
Total N in Stm. und Kas

FIG. 9. Wilting at 22-8plotted out against total N.
Absterbung am22.8ausgesetztgegenTotalstickstoff.
(/, 6and7cornerobjectsfig.J—Eckobjekte Fig. J).
3. HET LOOFGEWICHT

Fig. 10geeft een beeld van het verloop in de tijd van de gewogen hoeveelheden loof.
Opgenomen zijn slechts de 3 hoekobjecten 1, 6 en 7, resp. 120 kg N als kas, 60 ton
stalmest en onbemest. De objecten der series liggen hier vrijwel equidistant tussen, nl.
serie A - de gemengde serie - tussen 1en 6, serie B- de stalmestserie - tussen 6en 7
en serie C- de kunstmestserie - tussen 1 en 7. In fig. 10komt het feit naar voren, dat
alle objecten de maximale loofontwikkeling gelijktijdig bereiken, onafhankelijk van
hoeveelheid en vorm waarin de stikstof gegeven is; wel hebben deze factoren invloed
op de hoogte van het maximum. Er is dus een vast ritme in de loofontwikkeling, dat
niet door stikstof beïnvloed wordt. Dit geldt echter slechtsvoor de stijgende tak. Voor
destijgende tak wasdit reedsdoor VAN ITALLIE(1937)voor verschillende gewassen gevonden, die zelfs van mening is dat het verloop der relatieve groeikrommen (het
maximum op 100 gesteld) over het geheel weinig door de voedingsomstandigheden
wordt beïnvloed. VAN ITALLIE vond dit verschijnsel voor de opbrengsten aan droge
stof, N, P en K. Ook DAS(1930)vond bij suikerriet in de stijgende tak een zelfde ritme
op ongelijk niveau bij verschillende (minerale) N-trappen voor lengte en breedte van
het blad en voor de lengte van de stok (stengel). Dit is dus niet een op zichzelf staand
verschijnsel voor de aardappel. Ten aanzien van de dalende tak wijst VAN ITALLIE op
verschillen in afrijping door N en K.In de dalende tak isook thans het ritme ongelijk.
Zo zelfs, dat de stalmestobjecten die eerst minder loof hadden, in de latere stadiajuist
het meeste overhouden. De teruggang van de hoeveelheid loof wordt dus door stalmestvertraagd. Dit is een fraaie bevestiging van de stelling van VAN DE SANDE BAKHUYZEN (1950) in zijn bestrijding van VAN GINNEKEN en D E HAAN, waarover hij in de
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inleiding zegt: „wanneer een groter bietgewicht samengaat met een lager eindloofgewicht, behoeft dit niet tebetekenen dat het loofgewicht, ook ten tijde dat dit maximaal
is, lager was".
FIG. 10. Loofgewicht (q/ha).

B2/S

19/6

J/7

17/7

FlG. 10. Weightoffoliage (qjha)— Krautgewicht (Dzlha).

31/7

U/8

27/B

10/9
2S/9
Datum — date

De afstervingswaarnemingen worden kwalitatief bevestigd. Deze afstervingswaarnemingen werden gedaan door de aanwezige loofhoeveelheid te taxeren in % van die,
welkeer maximaal geweest was.Zetten wij nu het loofgewicht, uitgedrukt in% van het
maximale loofgewicht, uit tegen de afstervingswaarnemingen, dan zou een rechte lijn
moeten ontstaan als beide grootheden identiek waren. Wat ontstaat is weergegeven in
fig. 11. Hieruit blijkt, dat zichtbare afsterving eerst begint op te treden, als het loofgewicht reeds met 25% is gedaald. Voorts, dat het afstervingscijfer tot aan 5lager is
dan de procentuele loofgewichtsvermindering. Bij een afstervingscijfer 5is de vermindering van het loofgewicht 50%. Daarboven echter is het afstervingscijfer hoger dan
procentsgewijs uit de vermindering aan loofgewicht zou volgen. Men kan hiervoor
verklaringen aanvoeren, b.v. dat in de eerste stadia de onderste bladeren afvallen, wat
niet opvalt, zodat het niet in het afstervingscijfer, maar wel in het loofgewicht tot
uitingkomt.Verder,dat alleen op de bladhoeveelheid wordt gelet en niet, op de steeds

21
Fi«. II. Afsterving object I uitgezet tegen relatieve loofhoeveelheid.
Afslerving
Willing —

100

Absterbung

90

ao

70

60

so

-:o

30

?o

/o

o

Loofopbrengst in %van het max.
Leaf yield in %of max. — Krautertrag in %des Maximums

FIG. 11. Wilting object 1 plotted out against relative production of foliage.
Absterbung Objekt 1ausgesetzt gegen Krautertrag inv.H.desmaximalen Krautertrags.

meer het grootste gewicht uitmakende, achterblijvende stengels, waardoor het afstervingscijfer sterker stijgt dan hetloofgewicht afneemt. Ditisevenwel niet uitte maken,
daar stengel en blad niet afzonderlijk zijn bepaald. Eenandere verklaring zou kunnen
liggen in een geleidelijk vochtarmer worden van het loof, wat niet methet oog waarneembaar is. Deze mogelijkheid zal worden bekeken bij de bespreking der vochtgehalten en vochthoeveelheden. Een vierde verklaring zou noghet verkeerd kiezen van
de afstervingsschaal kunnen zijn.
Zoals opblz. 17gedemonstreerd is,isdeligging vanhetafstervingscijfer 5 bruikbaar
als typering van het afstervingsverloop. Het blijkt nu bovendien, dat het cijfer 5het
enige punt is,waar dewaardering geheel in overeenstemming ismetde werkelijkheid.
Deze ligging iszeer goed te bepalen, door slechts van 3tot 7waar te nemen, daar dit
gedeelte praktisch door een rechte lijn wordt voorgesteld.
Ondanks het ontbreken van evenredigheid tussen loofgewicht en afstervingscijfer,
isdit laatste eengoede maat voor het korter oflanger groen blijven vanhetloof, daar
het verband althans zeer duidelijk is. Door hetaanwezig zijn vandit verband echter is
in proeven als deze, waarin regelmatig de werkelijke loofhoeveelheid wordt bepaald,
het doen van afstervingswaarnemingen overbodig. Heeft men geen periodieke opnamen van de loofhoeveelheid, dan blijft het afstervingsbeeld (b.v.datum, waarop het
cijfer 5valt) van waarde.
De standcijfers zijn een maat voor absolute loofontwikkeling. De 3 standwaarnemingen zijn verricht rond het tijdstip vande maximale loofontwikkeling. Ook deze
kunnen metelkaar vergeleken worden. Deze vergelijking geeft fig. 12. Hier blijkt door
alle punten een rechte lijn gebracht te kunnen worden. Weliswaar ligt dan serie B,de
stalmestserie, geheel hieronder (met gemiddeld 1/4 punt standsverschil), serie C, de
kunstmestserie, geheel er boven (gemiddeld 1/4 punt) terwijl de gemengde serie A,
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in overeenstemming hiermede, de rechte snijdt (gemiddeld geen verschil).De neiging
bestaat dus de stalmestserie onder- en de kunstmestserie over te waarderen; hierin wordt de (bij de schatter onbewuste) invloed van het kleurverschil gezien. Binnenhetgevondenstandstraject,van6tot9,geeft hetstandcijfer redelijknauwkeurigeen
relatief beeld van de loofmassa. Zou het geoorloofd zijn de lijn te extrapoleren, dan
zoumenvinden eenloofmassa = 0bijstand ± 4eneenloofmassa vanruim40ton bij
stand 10.Deschaalisdusniet op dit veld alleen afgestemd, maar op aardappelen op
zandgrond in het algemeen.
FIG. 12. Stand uitgezet tegen loofgewicht.

Loof — foliage — Kraut (q/ha)

Flu. 12. Development plotled out against weight of foliage.
Stand ausgesetztgegen Krautgewicht.

Hetstandcijfer geeft, zoalsgezegd,eenredelijk goedbeeldvandeloofmassa metde
wijzigingen diedezeondergaat onder invloed van stikstof in verschillende vormen en
hoeveelheden. Nuisdit eengrootheid diein wezenslechtsbelangrijk isineen bepaald
fysiologisch getint onderzoek (als het onderhavige). Maar degrote vraag is:hoe verhoudtzichdeloofmassa (endusindirecthetstandcijfer) totdeopbrengst;iswellichtin
eenvoudige proeven de opbrengstbepaling te vervangen door standwaarnemingen?
Uitdenogtebespreken fig. 15 en 16enerzijds enfig.10anderzijds ziet mendirect, dat
hier geen duidelijk verband bestaat. Zo isvan object 1 de maximale loofhoeveelheid
veel groter dan van object 6, bij de knolopbrengst isdit niet het geval, hier is 6zelfs
hoger dan I. Deknolopbrengst hangt dusniet op direct aanwijsbare wijze samen met
ritme en niveau van de loofopbrengst tot aan het maximum. Ook JORRITSMA(1955)
vindtditvoordesuikerbiet: „debladontwikkelingisbeslistgeenwaardemetervoor de
produktie aan wortelen suiker". Maar, daar ook bij deloofhoeveelheid object 6uiteindelijk hoger komt dan object 1,iserweleenverband met desnelheid van afname
van deloofmassa, dus met de afsterving.
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Omditverband ophetspoortekomeniser,teneindedecomplicaties vandeongelijkheid in niveau en verloop tevermijden, een vereenvoudiging aangebracht. Alsbenaderingwordt aangenomen dat deknolproduktie in 14dagen (van bemonstering tot
bemonstering) dus de toename aan knolgewicht, een functie zal zijn van het loofgewichtin debetreffende periode. Er wordt nu een sommatiegemaakt van de bepaalde
loofgewichten. Het knolgewicht isvanzelf al een zodanige sommatie. In wezen doet
menhierbijnietsanders,danwanneermendeloofhoeveelheidineenbepaaldeperiode
in betrekking brengt tot detoenamein knolhoeveelheid overdiezelfde periode. Door
te sommeren gaan de bepalingsfouten elkaar echter steeds meer opheffen, zodat de
punten steeds nauwkeuriger worden. Deze werkwijze is analoog aan de sommering
van het aantal mandagen in economische onderzoekingen. Hier wordt het aantal
„loofdagen" berekend, d.w.z. het aantal kg loof vermenigvuldigd met het aantal
dagendatdezehoeveelheidonveranderd bleef(daardezeechterdoorlopend verandert,
is debepaling nauwkeuriger, naarmate het interval tussen twee wegingen kleiner is).
Knol (q/ha)
Tuben — Knollen (q/ha)
s

FIG. 13. Verband tussen geaccumuleerd loofgewicht en
knolgewicht.

FIG. 13. Relation between accumulated weight of foliage
and weight of tubers.
Verhältniszwischenakkumuliertem Krautertrag
undKnollenertrag.
Loof — foliage — Kraut (qlhd)
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Infeiteisdezevermenigvuldiging nietuitgevoerd,daardeintervallen vrijwelgelijk zijn
en welomstreeks 14dagen.Vermenigvuldigt mendegesommeerdeloofhoeveelheden
met14,danheeftmenhetaantal „loofdagen". Ditisdusslechtseenkwestievanschaalverandering. Degesommeerde loofhoeveelheid en het knolgewicht worden nu tegen
elkaar uitgezet.
Hetresultaat isvoorde3hoekobjecten weergegeven infig. 13.Hieruit blijkt, datde
hoeveelheid loofendehoeveelheid knollen zodanig samenhangen, dat depunten per
objecteenrechtelijnvormen:deknolproduktie(dusdetoename vanhetknolgewicht)
ineenbepaaldeperiodeisrechtevenredigaandegemiddeldehoeveelheid loofoverdie
periode.Hierinzijnzowelniveauverschillenvandemaximaleloofontwikkeling alsritmeverschillenverdisconteerd.Deafstervingsvertragingheeftdusweldegelijkeenwezenlijke
invloedopdeknolproduktie,alzijndeverschillenindeloofhoeveelheid alsgevolgvan
ongelijk afstervingsritme kleinerdandie,welkehetgevolgzijnvanverschilleninmaximale loofontwikkeling. De helling der lijnen is een maat voor de efficiëntie van
hetloof. Dezeblijkt dusvolgensfig. 13 verbandtehouden metstikstofenwelinbeide
vormen. Hetblijkt nl.uitdefiguur, datmeteenzelfde hoeveelheid loofdagen bij0N.
60tonstalmesten 120kgNongelijkehoeveelhedenknolwordengeproduceerd,diezich
verhouden als 100:62,5:50.DoorN,inwelkevormenhoeveelheidook,wordtdeloofefficiëntie verlaagd. Doorgrotereloofontwikkeling endoor afstervingsvertraging - bij

FIG. 14. Verband tussen geaccumuleerd loofgewicht en zetmeelopbrengst.
Zetmeel
Starch. — Stärke

900

IIOO

1300

ISOO

1700

Loof — foliage — Kraut (qlha)

FIG. 14. Relation between accumulated weight of foliage and starch production.
Verhältnis zwischen akkumuliertem Krautertrag und Stärkeertrag.
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stalmest en bij de hogere N-trappen - wordt dit weer meer dan goedgemaakt daar
hierdoor de lijnen verder doorlopen. Toch wordt de plant minder efficiënt. Dit afnemen van deloofefficiëntie wordt naarmate de stikstofhoeveelheden stijgen geleidelijk trager. Bovenstaande verhoudingen zijn voor dekastrappen resp. 100-85-74-65-5750envoor destalmesttrappen resp. 100-85-77-70-66-62. Hiermede iseen demonstratie
gegeven van hei bekende verschijnsel, dat N weleens te veel ,,in hei loof gaat zitten"
d.w.z. zich inhetloof sterker uit daninde knolopbrengst. Merkwaardig is,dat dit in
deze proef ookvoor stalmeststikstof geldt, terwijl deze zich in de bladkleur niet uitte.
De bladkleur isdusgeen maat ofaanwijzing voor deefficiëntie van het loof.
Voor de zetmeelopbrengst kan hetzelfde gedaan worden (fig. 14).Het geeft ongeveer hetzelfde beeld. Hetverschil is,datdezetmeelvorming niet, zoalsde knolvorming
bij dezelfde loofhoeveelheid begint (i.e. 100qloof) maar later (voor deobjecten 7,6en
1 resp. bij 150,300en 400 q loof), dus dat de zetmeelvorming later intreedt dan de
knolvorming. Ook ten aanzien van de zetmeelhoeveelheid behoudt het loof dus zijn
zelfde efficiëntie, wordt deze door stikstof verlaagd en isper object deefficiëntie reeds
zeer vroeg bepaald.
Daar standcijfers momentopnamen zijn en niet het ongelijke verloop van de loofontwikkeling indelatere fasen kunnen weergeven (zijworden alleen maar indejeugdfasen, voor deafsterving begint, gegeven) enzijvoorts geen rekening (kunnen) houden
met de ongelijke efficiëntie, kan op de eerder gestelde vraag geantwoord worden dat
visuele beoordeling nooit een beeld vande knolopbrengst kan geven. In proeven, waar
het alleen omde knolopbrengst te doen is,heeft zijdusgeen waarde.
4. HET KNOLGEWICHT

Fig. 15en 16gevendeknolopbrengsten voor resp.destalmest-enkas-serie(BenC).
Deobjecten vandegemengde serieAliggen tussen deobjecten 1 en6,welke,zoals vergelijking van beide figuren toont, niet veel uiteenlopen. Tot aan 13/8 ligt object 1 iets
hoger daarna 6(en 11). Dit iseen demonstratie van het geleidelijk sterker wordende
effect van de stalmeststikstof in verhouding tot het effect van kas.In de stalmestserie
(fig. 15)groeien de knollen aanvankelijk in gelijk tempo aan. Beurtelings splitst zich
echter eenobject af, dat gaat achterblijven. Tussen 48en 60tonishetverschil heelgering.In destikstofserie (fig. 16)ishetbeeld anders. Voor deobjecten 12-15treedt inde
laatste stadia een afname van het gewicht op. Dit zijn de objecten met versnelde afsterving. Overigens treedt hier ook hetbeurtelings afsplitsen op.Wij kunnen de wijze
van aangroeien van het knolgewicht in het object zonder stikstof (7) en de objecten
met stalmest alsdenatuurlijke beschouwen (enin ieder geval ishetdegewenste, want
hoelangerdeknollen toenemen ingewicht,hoemeerrendabelhetis). Kunstmeststikstof
wijkt hier vanafdoor bijdelagere giften niet alleen eenvroege afsterving vanhetloof
teveroorzaken, maar eveneens door eenvroeg ophouden vandetoeneming en daarna
zelfs eenafneming vanhetknolgewicht. Bijdehogere stikstofgiften (boven de 100 kg)
treedt weer hetnatuurlijke beeld op.Ofdevroegtijdige afsterving dedirecte oorzaak is
van hethier geconstateerde verschijnsel van ophouden vandegroei vandeknol bijde
lagere stikstofgiften ofdat beide verschijnselen het gevolg zijn van een gemeenschap-
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FIG. 15. Knolopbrengst van destalmestserie(B)
Knolopbrengst (q/ha)
Tubers — Knollen {Dzjha)

FIG. 16. Knolopbrengst van destikstofserie (C)
Knolopbrengst (q/ha)
Tubers — Knollen (Dzjha)

Erntedatum

FIG. 15. Production of tubers of farmyard
manure series — Knollenertrag
Stallmistserie {B).

Oogsldatum — Harvest date — Erntedatum

FIG. 16. Production of tubers of nitrogen
series — Knollenertrag Stickstoffserie (C).

pelijke oorzaak,isnieteenvoudiguit temaken.Vanbelangisevenwel,dat vastgesteld
is,dat in dezeproefde lage kunstmeststikstofgiften eenvroegtijdige beëindiging inde
knolgroeiveroorzaken, watbijgeenenkeletrap vanstalmeststikstof hetgevalis.
Uit de opbrengstgegevens per rooidatum worden stijgende w.c. gevonden, waarop
laterwordtteruggekomen. Ditfeit vormteenbevestigingvandebekende „geleidelijke
werking"vandestalmest.EveneenswordteenbevestiginggevondenvanhetbijPr800
geconstateerde feit, dat deknolopbrengst een andere w.c, diebovendien veranderlijk
blijkt tezijn, oplevert dan standen kleur.
Opgemerkt zij, dat de opbrengst van het O-object aanmerkelijk hoger ligt dan bij
Pr800in 1952,nl.gelijk aan dievan dehoogste stalmestgift (40ton)indieproef. Wij
bewegen ons dus op een hoger niveau van bodemstikstoflevering, waarop echter de
hoogste en de laagste objecten minder sterk uiteenlopen. Dit demonstreert fig. 17,
welke de knolopbrengst toont op 10/9, na reductie van de stalmeststikstof tot 80%
(de w.c. op die datum voor knolopbrengst). Tevens zijn opgenomen de lijnen van
Pr 853en Pr 800uit KORTLEVEN (1957) voor dezelfde grootheid. Deze figuur toont,
dat de O-opbrengst van Pr 1433 hoog lag vergeleken bij de beide andere, maar de
maximale opbrengst laag. De N-reactie was dus veel geringer. De maxima liggen op
zeerongelijke niveaus.Hierin komenbodem-enjaarverschillen tot uiting.
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Flu. 17. Knolopbrengst

'50

^00

2 SO

Totaal werkzame N — Total
active N — Wirksamer Total-N

FIG. 17. Production of tubers—Knollenertrag.

Dew.c.vandestalmeststikstof blijkt lostestaanvandestikstofreactie. Dezeisresp.
bij Pr 853,Pr 800en Pr 1433(op 10/9)60,40en 80.Erisdusgeenverband tussen de
reactie op stikstof als zodanig en de w.c. van stalmeststikstof. De laatsteisdan ook,
door de stalmest-N-werking uit te drukken in % van de kunstmest-N-werking,
bevrijd van een eventuele samenhang met de stikstofreactie als zodanig.
Daardelijnen vanfig.17nooit tot dekkingtebrengenzijn,volgt hieruit,datdestikstofwerkingjaarvoorjaar en/of plaatsvoorplaatswezenlijk verschillend isendatniet
punten van verschillendejaren of van verschillende plaatsen zonder meertot eenvereffende lijn mogen worden teruggebracht.
Vergelijking metdefig.5 en 6voorkleuren stand toont dat de0-objecten der 3 genoemdeproeven eenduidelijke parallelliteit opleverenvoorkleur,standenopbrengst.
In hun reactieopbodemstikstofgedragen deze3 grootheden zichdusgelijk; dereactie
op stikstofbemestingis echter verschillend.
5. DE ZETMEELHUISHOUDING

De zetmeelopbrengst is berekend uit de knolopbrengst en het onderwatergewicht
(o.w.g.).Hiertoewerdbijiedero.w.g.hetzetmeelgehalteafgelezenuiteentabel.DezetabelissamengesteldaandehandvangegevensverstrektdoorhetProefstation voorAardappelverwerking te Groningen. Zij berust op een lineairverbandtusseno.w.g.enzetmeelgehalte en gaat uit van een zetmeelgehalte van 15,8% bij o.w.g. = 400eneen
verschilingehaltevan0,048%bijeenverschilino.w.g.van 1 punt. Degehalten worden
afgerond optienden van procenten.
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Of, wat hier in de zeerjonge stadia als zetmeel bepaald wordt, inderdaad reeds
zetmeelis,wordtin hetmiddengelaten. Mogelijk zijn hettussenprodukten. Dit wordt
echter geen bezwaar geacht,daar dezeer steedszullen zijn zolangde zetmeelvorming
plaats heeft en er in elk geval zetmeel uit ontstaat. Wanneer hier onder zetmeel verstaan wordt zetmeelpluszetmeelvoorstadia,dan zijn demoeilijkheden gedeeltelijk uit
de weggeruimd. Uit het percentage aan cellenmateriaal dat wordt gevonden als het
gewicht van zetmeel en water van het knolgewicht wordt afgetrokken (komt later ter
sprake) volgt,dat degevonden waarden niet in ernstige matein strijd met derealiteit
kunnen zijn.
FIG. 18. Zetmeelopbrengst van de
stalmestserie (B)

FIG. 19. Zetmeelopbrengst van de
kunstmcstserie (C)

q^ha

q/ha

3/y

f//?
31/7 u/a
^//a
>o/ç ps/9
Oogstdatum — Harvest date — Erntedatum

FIG. 18. Starch production of farmyard
manureseriesB— Stärkeertrag
Stallmistserie (B).

Oogstdatum.

Harvest date.

Erntedatum

FlG. 19. Starchproductionnitro-chalkseriesC
— Stärkeertrag der Serie N aus
Kalkammonsalpeter (C).

Deopbrengsten zijn weergegeven infig.18en 19.Hierin extrapolerende vindt men
eenzetmeelopbrengst = 0op26/6.Infig.15en 16extrapolerendevindt meneenknolopbrengst = 0op22/6.Nuvieldeeersterooiingop 19/6.Toenwarenerinderdaad nog
geen knollen. De figuren 18en 19doen heel sterk denken aan fig. 15en 16.Wijzien
wederom het geleidelijk afsplitsen van de lagere trappen. In de stalmestserie echter
lopen detrappen met24,36,48en60ton slechtszoweiniguiteendatzijsamengenomen
zijn. De stalmest heeft dan ook een verlagende invloed op het o.w.g. De kunstmestserieleverteenbeelddatvrijwelgeheelgelijk isaandatvanfig.16.Ookdedalingbijde
lagereN-trappentreedtop.Dezevroegafstervendeobjecten zijndusreedszovergerijpt,
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dat inde knollen deademhaling deoverhand gaat krijgen, zodat de zetmeelvoorraad
afneemt. Dezeafname isaanzienlijk: 3à 5qin 2weken op een totaal van omstreeks
70qzetmeel. Bij 120kgNisvan dit verschijnsel nietsmeer tebespeuren engeschiedt
de toeneming van hetzetmeelweerin het normale tempo,dat van deobjecten 1-6.
Inhetsterkstijgende linkergedeeltevandekrommebedraagt dedagelijksezetmeelvorming 140kgper ha of 3,5gper plant. In het zwak stijgende rechtergedeelte (welk
stadium bijderijker van stikstof voorziene objecten later inzet en bij delagere kunstmeststikstoftrappen eerder isafgelopen) isdit 20kgper ha of 0,5 gper plant. De afnameperdaginhetlaatstestadiumvan deobjecten 12-15bedraagt 30kg/haof0,75g
per plant.
Merkwaardig is,dat deconstante en voor alleobjecten vrijwel evensterkezetmeelvormingtot eindjulivaltineenperiodevanzichsterkwijzigende enbijdeverschillendeobjecten zeerongelijke loofhoeveelheden (zoalsgedemonstreerd werdbijdebehandelingderloofhoeveelheden).Hetlijkt dus,alsofergeenenkelverband istussen loofhoeveelheid en zetmeelvorming. Dat dit echter onjuist is, is reeds gebleken uit de
constante loofefficiè'ntie.
Fio. 20.Zetmeelopbrengst

FIG. 20. Starch production.
Stärkeertrag.
Totaal werkzame N
Total active M — Total wirksamer N

De w.c.sluiten zich aan bij die voor het knolgewicht en stijgen evenals deze,maar
zijn gemodificeerd door verschillen in zetmeelgehalte. Door reductie met dew.c.(van
de opbrengst op 10/9) ontstaat fig. 20, waarin wederom de overeenkomstige lijnen
van Pr 853 en van Pr 800zijn opgenomen. In vergelijking met fig. 17zijn er enige
wijzigingen opgetreden,diemetheto.w.g.samenhangen.Evenalsbijdeknolopbrengst
blijkt dat inelkder 3gevallen boven omstreeks 175kgNdestijging vrijwel afgelopen
is.Maareveneensdat,wilmeneengedeeltevandedalendetak inhanden hebben,men
tot giften boven 250kgN zal moeten gaan.
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In fig. 21 is de aanwas van het zetmeelgehalte voor de 3 hoekobjecten getekend.
Direct vanaf het beginligt hetzetmeelgehalte bij het O-objecthet hoogst enwordt het
door stalmest meergedrukt dan door kunstmest. Het stijgt rechtlijnig tot in deeerste
helft van augustus. Dan treedt een knik op. Daarna verloopt het gehalte rechtlijnig
verder, horizontaal of zwak dalend. Deknik vindt men terug in defiguren18en 19.
FIG. 21. Zetmeelgehalte
o.w.g. 'J 5 k g « o
u.w.w. 5 kg
Vwg. ' S kg
400

•" Zetmeelgehalte
.,7 Starch content %
Stärkegehalt %
•16
•IS

1

-ia
•13

o.w.g. = onderwatergewicht;
u.w.w. = under water weight;
Vwg. —Unterwassergewicht.

2^0•.a
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FIG. 21. Starch content — Stärkegehalt.
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Datum — Date

Zowelindestalmest-alsindekunstmestserie vindt dedalingvan onbemest (object
7) naar de hoogste trap (object 6resp. 1)zodanig plaats, dat zij vrijwel geheel valt
binnen de laagste trappen, zodat de hogere trappen hetzelfde gehalte hebben. Dit
maakt hetonwaarschijnlijk datdesterkeredalingvan heto.w.g.door stalmest hetgevolg zou zijn van de kali in de stalmest of een onjuiste compensatie daarvan. Voor
chloor isdat indezeproef niet aan tetonen.
Dezetmeelgehalten liggen in de 3beschreven gevallen op ongelijke niveaus, nl.in
Pr 853,Pr 800en Pr 1433(10/9)voor deO-objecten resp.op 20,2, 14,7en 17,8.In Pr
853 wordthetweinigbeïnvloed,infeiteisereenzeerlichtestijgingbij kaseneenlichte
daling bij stalmest, in Pr 800daalt het bij beidevan 14,7tot 13,7op dehoogste trap,
terwijlin Pr 1433 eenzeerlichtedalingdoor kaswordtveroorzaakt maareenvan 17,8
tot 16,8op de hoogste trap van stalmest. Met deze verschillen hangen de verschillen
tussenfig.17 en20samen.
6. DEVOCHTHUISHOUDING

Fig.22geeft een overzicht van dedroge-stofgehalten van het loof.Hierin ziet men
hetgeleidelijk toenemenvanhetdroge-stofgehalte (dusafnemen vanhetvochtgehalte)
tot aaneenpunt variërende van 10/8tot 29/8(objecten 14en 6).Het valt laterdan de
knik in de kromme van het zetmeelgehalte (fig. 21).Het vochtgehalte van het loof is
hierbij voor alle objecten 85%. Daarna begint de snelle veroudering met een snelle
stijging van de droge-stofgehalten. Uit het evenwijdig lopen der lijnen na de knik
volgt,datdeverouderingindit opzichtevensnelverloopt inalleobjecten, maar inde
tijd verschoven (van object 14tot 6zelfs met 3weken). Het typische verloop van de
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afsterving komt ook hier weer naar voren, doordat infig.22deobjecten van serieA
alle liggen tussen de hoekobjecten 1 en 6,die van serie Balle tussen 7en 6, maar die
van serieCzicheerstbewegenvan 7naar 14endaarna van 14 naar6.
Droge-stofgehalte loof %
Dry matter content offoliage %
Trockensubstunzgchalt des Krautes %

FIG. 22.
Droge-stofgehalte in het loof.

FIG. 22.
Dry matter content of the foliage.
Trockensubstanzgehalt des Krautes.
Datum — Date

Uit devergelijking van fig. 10 en 22blijkt, dai het omslagpunt in delaatste langna
detopindeeerstevalt.Hetdalenvanhetloofgewicht na 17/7isdusnieteengevolgvan.
dalingvanhetvochtgehalte,maarmoethetgevolgzijnvan bladverlies.Ookdetussenruimtetussen demaximale loofontwikkeling en het optreden van zichtbare afsterving
isniethetgevolgvanvochtverlies,maarvandroge-stofverliesindevormvan afvallendeonderste bladeren.
Op blz.20werd opgemerkt, dat het niet mogelijk was blad en stengel te scheiden.
Voor dedroge stof in beide isdat welmet enige benadering mogelijk. Immers bij afsterving 10of bijna 10(echter in verband met het wegrotten vanstengels,niettelang
daarna, dus voor de verschillende objecten op verschillende data) was vrijwel alleen
stengelovergebleven. Door dezehoeveelheid inminderingtebrengen opdemaximale
loofontwikkeling, houdt mendedrogestofinhetbladindatstadiumover(onder aanname,dat na 17/7geen nieuwvormingvanloof heeft plaats gehad).Men ziet dan dat
dehoeveelheid drogestofindestengelsindestalmestserievandelaagstetot dehoogste trap uiteenliep van 7,4 tot 13,0q en in de kunstmestserie van 7,4 tot 16,8q. Het
blad daarentegen bevatte in destalmestserie in alle objecten vrijwel dezelfde hoeveelheid droge stof (in feite waser een zwakke stijging van 13,2tot 15,9)en in de kunstmestserie een stijging van 13,2tot 21,7.De kunstmeststikstof isduswelzeer speciaal
„in hetbladgaanzitten".Opmerkelijk is,dathetzelfde feitgeconstateerd werdvoorde
loofkleur, die in feite bladkleur is. Op bladkleur en droge-stofhoeveelheid in blad is
kunstmeststikstofwelsterkwerkzaamgeweest,stalmeststikstofniet resp.veel minder.
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FIG. 23. Droge-stofgchalte in de knollen

FIG. 24. Droge-stofopbrengst van de knollen
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FIG. 23. Dry matter content of the tubers.
Trockensubstanzgehalt der Knollen.
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FIG. 24. Dry matter production of the tubers.
TrockensubstanzertragderKnollen.

Fig.23toont het verloop van het droge-stofgehalte in de knollen. In dezeerjonge
knollenisdithethoogstinhetO-objectendaalthetbijtoedieningvanbeideN-vormen.
De stalmestobjecten blijven echter lager, terwijl de kas-objecten zich steeds meer bij
onbemest aansluiten. Zo begint object 1 gelijk aan 6,maar eindigt gelijk aan 7.Stalmestveroorzaakt dus blijvend eenhoger vochtgehalte in deknol,kasstikstof doet dit
alleen bijdeaanleg. Deknikindekrommen loopt hiervoor deverschillende objecten
minder uiteen dan infig. 22envalt ophetzelfde karakteristieke moment alsdiein fig.
21.'Tussen defig.21 en 23 is trouwens een grote mate van overeenstemming; dit is
overigens niet teverwonderen, daar zetmeeleenbelangrijk deelvan dedroge stof uitmaakt. In overeenstemming hiermede geeft de droge-stofopbrengst (fig. 24) hetzelfde
beeld alsdezetmeelopbrengst (fig. 18en 19).Infig.25ishet zetmeelgehaltein%van
dedroge stof weergegeven. Met enigevertekening (zovalt deknik ietsvroeger)ishet
beeldgelijk aandatvanfig.21en23.
Infig.26zijn detotaleopbrengsten aandrogestofinloofenknolzoalsdezegeoogst
zijn uitgezet door middel van getrokken lijnen. Door gestippelde lijnen isaangegeven
detotaleproduktie aan droge stof tot dato,verkregen door dievan 17/7voor hetloof
(het maximum) op tetellen bij deknolopbrengsten; hierbij isdus het afgevallen blad
inbegrepen. In beidegevallen ontstaan lijnen die sterk stijgen injuni enjuli,van eind
juni totmidden augustusombuigenendaarna zwakstijgen. Dezezwakkestijginggaat
door tot eind september (door voortgaande gewichtstoename der gevormde knollen).
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Indelagerestikstoftrappen, diehetsnelstverouderen, isditechtervanaf 13/8voorhet
geoogste produkt en vanaf 27/8 voor de totale produktie niet meer het geval; deze
dalen(doorgewichtsvermindering van deknollen)enwelvoor object 14van 107,1tot
96,3q voor het geoogste produkt en van 122,6tot 118,1q voor de totale produktie.
Hetisdusteverwachten,datookindeoverigeobjecten ookspoedigna25/9eendaling
zou zijn opgetreden. Zolang de lijnen stijgen, iser een snellere toeneming van droge
stofindeknoldanafneming inhetloof.Deknikindekrommen valtindeeerstehelfi
van augustus en verplaatst zich weer, naarmate de opbrengst hoger ligt, naar rechts.
FIG. 25. Zetmeelgehalte in %van de droge stof in de knollen

L_

/O/ff

,?<'0

Datum — Date

FIG. 25. Starch content in % of dry matter in the tubers.
Stärkegehalt in%der TrockensubstanzderKnollen.
FIG. 26. Droge stof in loof + knol
q/ha

Damm — Date
geoogst — harvested — geerntet.
incl. afgevallen blad —shtdded leaves incl.— einschl. des abgefallenen Blattes.

FIG. 26. Dry matter infoliage + tubers
TrockensubstanzinKraut + Knollen.
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F I G . 27. Vochthoeveelheid in loof + knol
q/ha
soor

F i c . 27. Quantity of moisture infoliage + tubers.
Feuchtigkeitsmenge in Kraut + Knollen,

Datum — Date

Fig.27geeft hetverloop van dein totaal in het gewasaanwezige hoeveelheid vocht
weer. Dezefiguurheeft eenmerkwaardige overeenstemming metfig.10watdeonderlinge ligging der lijnen betreft. De toppen evenals het snijpunt van objecten 1en 6
vallen in beidefigurenvrijwel op hetzelfde moment.
Detotalevochthoeveelheid inhetgewasisvoordeobjecten 7,6en 1 maximaalresp.
320,475en 525q, hetlaatsteechter slechtsgedurende kortetijd. Dekasobjecten hadden dus tijdens de maximale loofontwikkeling hoge vochtaanspraken, de stalmestobjecten zijn in dit opzicht constanter.
7. DE STIKSTOFHUISHOUDING

Infig.28ishetverloop van destikstofgehalten in%van dedroge stof van hetloof
uitgezet. In de stalmestserie (hoekobjecten 6en 7)lopen alle objecten in dit opzicht
parallel en tonen slechts een gering verschil. In de kunstmestserie lopen de objecten
ook vrijwel parallel (behalve delaagste trap,object 12,diezichmeerbij 7,onbemest,
aansluit). Enerzijds gedragen bodem- en stalmeststikstof zich in dit opzicht gelijk op
eenslechtsweinigteverhogen niveau,anderzijdsisditook hetgevalmetkunstmest op
deverschillendetrappen (behalveopdelaagstetrap,waardebodemstikstof nogdomineert).Dehellingisbij dekunstmestobjecten voortdurend sterker, zijbeginnen hoger
dan destalmestobjecten, maareindigen lager.Fig.29geeft hiervanenigevoorbeelden.
Hierin zijn de gehalten uitgedrukt in % van het proefveldgemiddelde per datum. In
serieB,destalmestserie,neemthetgehaltemethogeregiften rechtlijnig toe;ookneemt
het bij latere bemonsteringen (relatief) steeds meer toeen weldestesterker naarmate
degift hoger is.In serieC,destikstofserie, stijgen aanvankelijk degehalten sterk met
de hoogte van de gift; bij de lagere giften dalen de gehalten echter zeer sterk in de
laatstefasen. Dezelaatste zijn de snelverouderende objecten.
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FIG. 28. N in %van droge stof in loc'

31/7

2S/9

13/8

Datum — Dale

FIG. 28. N in % of dry matter in the foliage.
N in % der Trockensubstanz im Kraut.

FIG. 29. N-gehalte op droge stof in loof per object in % van het proefveldgemiddelde voor
series A, Ben C op 19/6; 13/8en 25/9
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FIG. 29. N-content of dry matter in thefoliage per object in % of the field mean for series A, B
and C on 19-6; 13-8and 25-9.
Stickstoffgehalt der Trockensubstanz des Krautes in % des Versuchsmittelsfür Serien
A, BundC am 19.6;13.8und25.9.
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Op 19/6ligtdestalmestserielager, op25/9hoger dan dekunstmestserie.In serie A
keert de volgorde dan ook om: object 6is aanvankelijk het laagste, ten slotte het
hoogste.Daaromisin serie Cop 19/6serieAbijgetekend metstippellijn endangenomeninderichtingvan destikstofhoeveelheden enevenzoisin serieBop 25/9serieA
ingevuld maar opklimmend gerangschikt naar de stalmesthoeveelheden. De seriesB
enCsluiten zichgoedbijdebetreffende lijn aan.Op 19/6gedraagt serieCzichdusin
overwegendemate alseen stikstofserie, op25/9alseen stalmestserie.In het beginvan
de groei werkt de kunstmeststikstof sterk; deze werking loopt echter af, waardoor
langzamerhand de stalmcststikstof gaat overheersen.
De stikstofgehalten tonen een opvallende parallelliteit met de afsterving, maar in
omgekeerde zin: hoe lager stikstofgehalte, hoe hoger afsterving. Daartoe isinfig.29
nogeenfiguurtjeopgenomen,waarserieB enCindeze(omgekeerde)zinzijn uitgezet
voor 25/9.Dit gelijkt sprekend opfig.9. Hiermede isgeenszins bewezen dat het stikstofgehalte deafsterving bepaalt. Het kan ook zijn dat deafsterving de stikstofgehalten van hetloof bepaalt.
Fio. 30. N in loof.

FIG. 30. N infoliage — N im Kraut.

Detotale hoeveelheid stikstof in het loof (fig. 30)gelijkt veelopdeloofhoeveelheid
(fig. 10).Deanderetrappen liggen evenredigverdeeldtussen dehoekobjecten. Deverschilleningehalteop eenbepaalde datum zijn niet erggroot (fig. 28) zodatfig.30 fig.
10slechtsmetenigevertekening weergeeft.
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FIG. 31. Stikstofgehalte in%vandroge stof in deknol

Datum — Date

FIG. 31. Nitrogen content in % of dry matter in the tuber.
Stickstoffgehalt in%derTrockensubstanzderKnolle.

Ook deknollen beginnen meteenhoog stikstofgehalte in%vandedroge stof(fig.
31). Ditdaalt sneltot even nademaximale loofontwikkeling, wanneer de afsterving
zichtbaarbegintteworden.Danstijgthetweertothetinde2ehelft vanaugustusbijde
kunstmestobjecten hetdefinitieve gehaltebereikt heeft. Bijdestalmestobjecten daarentegen blijft het stijgen tot het eind; dehoogste stalmesttrap blijft echter beneden de
hoogste kas-trap. Hetstikstofgehalte vandeknol komt tersprake bijdebehandeling
vandesamenstellingvandeknol(fig. 37).
Detotalestikstofonttrekking perhadoor deknol(fig.32)blijkt directbijdevorming
derknollen merkbaar beïnvloed tewordendoorkas(object 1 en14). Hetduurtechter
veellangervoorditmetdestalmeststikstof indeknolhetgevalis(afstand tussen object 6en7)hoeweldezevolgensfig.30op 19/6welmeerstikstof inhetloof had opgehoopt:eersteenmaand later isditmerkbaar indeknol.Dehoeveelheid stikstofinde
knol blijft stijgen tot het eind toe,d.i. tot eind september, behalve in de vroeg afstervende lage stikstoftrappen. Alsvoorbeeld hiervan isinfig.32object 14(60kg N)
ingetekend. Vanaf delaatste weekvanaugustus neemt hierdestikstofvoorraad inde
knol niet meer toe, maar daalt zelfs langzaam. Ookdeandere kas-objecten vertonen
omstreeks medioaugustusdereedsherhaaldelijk geconstateerde knik.Bij destalmestobjecten isditniethetgeval.
Vergelijking metfig.10doetzien,datinheteindvanseptember,alsdetoenamevan
de knolstikstof nog doorgaat, deloofhoeveelheid indemeeste objecten minimaalis.
In feite bestond hetloof,waarhetnognietvolledigwasafgestorven,vrijwelgeheeluit
stengels. Hier zouden duskunnen samenwerken stikstofopname rechtstreeksdoorde
knolenstikstofvoorziening vandeknoldoorhetloof.Omhiervan eenbeeldtekrijgen
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kg/ha

FIG. 32. Totaal stikstof in de knol.

FlG. 32. Total nitrogen in the tuber.
Totalstickstoff inder Knolle.
J/7

17/7

J//7

IJ/9
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Datum — Dale

FIG. 33.Totaal stikstof in loof
+ knollen.

FIG. 33.Totalnitrogeninfoliage
+ tubers.
Totalstickstoff in Kraut
+ Knollen.
J/7
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39
isfig.33 opgesteld,welkedestikstofhoeveelheid inloofenknolgezamenlijk weergeeft.
Het blijkt dat in object 1 (120kgN als kas) eengrotehoeveelheid(164kg)omstreeks
17/7isopgenomen, daarna iser niets meer bijgekomen. Het O-object (object 7)gaat
iets,ongeveereenweek,langerdoor;daarna isookhierdestikstofopname afgelopen.
In beidegevallen iser daarna geen toeneming ofafneming meer. Desnel afstervende
objecten (b.v. 14)vertonen weer enige afneming. Het stalmestobject (6) daarentegen
heeft weleen knik, maar destijging blijft doorgaan tot deallerlaatste rooidatum. De
knik valt ongeveer een week vroeger dan in object 1, dus 14 dagen vroeger dan in
object 7. Opmerkelijk is, dat alle lijnen bestaan uit rechte stukken, verbonden door
eenscherpgelokaliseerde knik. Daar ook indestalmestobjecten deloofhoeveelheden
aan heteinde(op 25/9)minimaal zijn, moet hier weleen stikstofopname rechtstreeks
door de knol worden aangenomen. Voor de kasobjecten treedt zonder meer een verplaatsing van de loofstikstof naar de knollen op. En in de vroeg afstervende, lagere
stikstoftrappen verliezen de knolten ten slotte zelfs stikstof.
Delijnen komen geëxtrapoleerd alle opde X-as samen op 31/5.Dit zou betekenen
dat eerst toen de stikstofopname een aanvang genomen heeft en dat voordien (het
loof verscheen nl. op 20/5,zie fig. 10) nog op de stikstof in de poter werd geteerd.
Echter ook dan nog zou op 31/5, ware de voorraad op die datum bepaald geweest,
deze niet nul bedragen hebben. De lijnen infig.33zullen dus naar links moeten afbuigen en S-vormig worden, het bekende beeld voor groeikrommen.
FIG. 34. Stikstofopname uit kas en uit stalmest
kg N/ha

///

I.'B

1/7

?S'9

Datum — Date
object — Object 1 : 120 kg N.
object — Object6 : 600 q Stm. — Dz Sim. —farmyard manure.
object — Object 14 : 60 kg N.

FIG. 34. Assimilation of nitrogenfrom nitro-chalk andfrom farmyard manure.
Stickstoffaufnahme aus Kalkammonsalpeter und aus Stallmist.

Ditistoegepast infig. 34.Dezetoont dewerkelijke opname van destikstof uit stalmesten uit kas.Daartoe isdehoeveelheid stikstof in hetO-object telkens afgetrokken
van de gelijktijdig optredende hoeveelheden in de stalmest- en de kasobjecten. Stilzwijgend isdusaangenomen dat alleobjecten evenveelstikstof uitde bodemvoorraad
hebben opgenomen.Erisgeenenkelbewijsvoordatditnietzozouzijn. Hetisevenwel
ook nietbewezendat hetwelhetgevalis. Mochtertocheeninteractieoptreden tussen
bodem-en stalmest- en/of kasstikstof, dan wordt deze bij dehier gevolgde werkwijze
geheelgeschreven oprekeningvan dezelaatste.Opdezewijzezienwijdat vandekasstikstof op 1/7 65%indeobjecten 1 en 14door hetgewaswasopgenomen.
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Ook bij deniet infig.34opgenomen trappen isdit hetgeval. Het merkwaardige verschijnsel doet zich voor, dat van elke hoeveelheid kas-stikstof een zelfde percentage
wordt opgenomen. Dit isdaarom merkwaardig omdat bij 120kgN in kas blijkt dat
bijna 80kg kan worden opgenomen; geeft men nu 80 kg en welin gemakkelijk opneembare vorm, dan zou men verwachten dat deze geheel opgenomen zou worden.
Dit isevenwelniet hetgeval,doch deopnamebedraagt wederom 65%of52kg.Ook
kas (en vermoedelijk andere stikstofmeststoffen) hebben dus een werkingscoëfficiënt!
Dezeopnameverloopt snel enin gelijk tempo vooralle hoeveelheden. Op 1/7 isde
opname voltooid en blijft de voorraad in het gewas vrijwel constant, behalve bij de
snelverouderendeobjecten,waardezedaalt.Destalmestobjecten vertonen bij 1/7wel
een knik, maar destijging gaat door. Een voor de hand liggende,maar niet geverifieerdeverklaringis, dat vóór 1/7 dein de stalmest aanwezige reeds gemineraliseerde
stikstofwordt opgenomen endaarna destikstof diegeleidelijk gemineraliseerd wordt.
Het zou echter zeer toevallig zijn, dat de overgang tussen de beide fasen precies zou
samenvallen met de knik in de kromme voor de kas-objecten. Deze knik moet op
anderewijzeveroorzaakt zijn ensamenhangen methetgroeiritme.Vaststaat evenwel
dat ook na 1/7 nogstikstof opgenomen kan worden.Opgrond van dezevondst werd
besloten het volgendejaar (1954) na te gaan of dit stalmeststikstofeffect nagebootst
kon worden door periodieke (wekelijkse) kasgiften.
Op 1/7wasuitdestalmestopgenomen20kgN,op25/9ruim40kg.Pertonstalmest
met 5,5kgstikstof, isslechts 13% of0,725kgopgenomen. Bijde kleinere doseswas
dit meer,nl.tot 30ton ongeveer 1 kgN perton.
Ondankshetfeit dat bij 120kgNhetgewasover meerstikstofdebeschikking heeft
gehad dan bij 60ton stalmest,isdeuiteindelijke knolopbrengst bij stalmestietshoger
endezetmeelopbrengst slechtsietslagerdan bijkas(beide4%). Delater opgenomen
stikstof heeft dus nog een sterk opbrengstverhogend effect. De grootte van dit effect
istemeten.Immers,deknikindekrommenvanfig.34valtophetmomentwaaropde
zetmeelvormingeenaanvangneemt(ziefig.18en 19).Hetis dusmogelijk, dezetmeelvorming van elke stalmesttrap te vergelijken met diekas-trap,dieop 1/7 een zelfde
hoeveelheid N had opgenomen.Tot opdatmoment waren deze dus ten opzichte van
N(diezichnoggeheelinhet loof bevond) gelijk. De totale hoeveelheid stikstofin het
gewasneemtvoorts bij destalmestobjecten nogtoe, maarbij dekasobjecten niet.Het
optredendeverschilinopbrengstwordtnuinverbandgebrachtmetdelateropgenomen
stikstof. Totaan31/7zijndezetmeelopbrengsten inalle objecten vrijwel gelijk en niet
beïnvloed door de stikstofhoeveelheden en -vormen. Daarna geven de objecten 10
uitdestalmestserieen 12uitdekunstmestserie,waarinzichop 3/7dezelfde hoeveelheid
stikstofinhetgewasbevond,alsdezetmeelopbrengstvan object 10verminderd wordt
met die van object 12 en dit verschil tegenover het corresponderende verschil voor
stikstofwordt gesteld, hetvolgende resultaat:

Ningewas(kg)
Zetmeel(q)

31/7

13/8

27/8

10/9

25/9

0
0

5
7,2

10
9,4

15
11,6

22
14,3
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Bijobject 10gaatdusdevoortgezette stikstofopname gepaard metsterkerezetmeelvorming. Per kgmeeropgenomen stikstof is65kgzetmeel gevormd.Ter vergelijking
diene,datinobject 7(zonderstikstofbemesting)perintotaalopgenomen kgN,70kg
zetmeelisgevormd eninobject 1 (120kgNalskas),48kg.Delater opgenomen stikstofisdusweldegelijk zeereffectief geweest.Het meest opvallendeis,dat de objecten
10en 12over degehele levensduur perkgopgenomen stikstof een gelijk aantalkg
zetmeelopleverennl.62.Ditisbelangrijk,daarhetzouaanduiden,datdesnelheidvan
zetmeelvorming perkgopgenomen stikstof afhankelijk zou zijn van de hoeveelheid
voor hetbegin vandezetmeelvorming opgenomen stikstof. Eenzelfde verschijnsel
werdgevondenvoordeobjectenparen 4en 15,en5 en 13,die eveneens op 3/7 vrijwel
gelijke stikstofopname vertoonden.
Fio. 35. Zetmeelopbrengst op 25/9 per kgopgenomen N op 25/9uitgezet tegen
kg opgenomen Nop 3/7

FIG. 36. Zetmeelopbrengst op 25/9 per kg opgenomen N op 25/9uitgezet tegen
kg opgenomen N op 19/6

kg zetmeel perkgopgenomen Nop25/9
kg starch per kgassimilated Non 25-9
kg Starke per kgaufgenommenen N am 25.9

kg zetmeel per kgopgenomen Nop25/9
kg starchperkg assimilated N on25-9
kg Starke per kgaufgenommenen Nam25.9

Opgenomen kgNop 3/7
Assimilated kg N on 3-7
Aufgenommener N inkgam 3.7

FIG. 35. Starch production on 25-9 perkg
assimilated N on 25-9 plotted out
against kg assimilated N on 3-7.
Stärkeertrag am25.9per kgaufgenommenen N am 25.9 ausgesetzt
gegenkgaufgenommenen Nam 3.7.

Opgenomen Ninkg/ha op19/6
Assimilated N inkgjha on19-6
Aufgenommener Ninkg/ha am 19-6

FIG. 36. Starch production on 25-9 perkg
assimilated N on 25-9 plotted out
against kg assimilated N on 19-6.
Stärkeertrag am25.9 perkgaufgenommenen N am 25.9ausgesetzt
gegenkgaufgenommenenNam 19.6.

Teneinde tezien,ofdit algemeen geldigis,zijn infig.35dezetmeelprodukties per
kg totaal gedurende degehele proef opgenomen stikstof uitgezet tegen destikstof-
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opname op 3/7. De objecten der 3series komen dan op een grillige wijze door elkaar
te staan. Fig.35vertoont een dalende kromme lijn. Dit wilzeggen, dat hoeminder stikstof inhetjeugdstadium isopgenomen, hoeintensiever dezetmeelproduktie per kg opgenomen stikstof is, onverschillig of die stikstof in dat jeugdstadium reeds was opgenomen of in latere stadia nog opgenomen moet worden. Deze intensiteit is dus geïnduceerd in hetjeugdstadium, nog voor de zetmeelvorming is begonnen: wordt dezelfde
grafiek gemaakt voor de onttrekking op 19/6, dan is het beeld gelijk (zie fig. 36). Dit
resultaat is geheel in overeenstemming met de fig. 13en 14.
Het is dus bij aardappelen, en zeker bij fabrieksaardappelen, van belang om in het
jeugdstadium te zorgen voor een niet te ruime voorziening met direct opneembare
stikstof, maar na ditjeugdstadium met stikstofbemesting door te gaan :het eerste verhoogt de intensiteit van de zetmeelvorming per kg opgenomen stikstof, het laatste
handhaaft de zetmeelvorming gedurende langere tijd op deze verhoogde intensiteit.
Stalmest voldoet aan beide eisen. Een voordeel vanstalmest isdus, naast de geleidelijke
beschikbaarstelling van de stikstof, gelegen in hetfeit, dat deze optreedt na een spaarzame voorziening inhet jeugdstadium.
Men kan bij hogere trappen met recht van een luxe-consumptie spreken, daar hierbij
door de dalende intensiteit het zetmeelrendement gaat dalen. Het sterkste is deze
daling in het linker gedeelte van de krommen in fig. 35en 36.Intussen is,zonder stikstofbemesting bij een humusgehalte van degrond van 7,4%, nog in totaal 88kgN opgenomen, waarvan op 19/6en 13/7resp.40en 64kg.Was het humusgehalte eens 50%
groter geweest en de daaruit geleverde stikstof eveneens of was door klimatologische,
en als gevolg daarvan microbiologische, omstandigheden de stikstoflevering 50 %
hoger geweest, dan zou, volgens de figuren 35 en 36, de intensiteit van de zetmeelproduktie per kg opgenomen stikstof zonder stikstofbemesting van 70 op 54 teruggevallen zijn. Maar ook zou van de toegediende (kas-ofstalmest-) stikstof het zetmeelrendement kleiner zijn geweest.

8. D E EINDOOGST

a. De samenstelling vande knollen
Wij kunnen een beeld krijgen van wat VAN DESANDEBAKHUYZEN(1950;pag.89e.V.)
als het cellenmateriaal aanduidt, nl. het totaal gewicht verminderd met water en zetmeel. Dit bevat, behalve wat VAN DE SANDE BAKHUYZENalshet merg aanduidt, zouten
en stikstofverbindingen. De toeneming van het cellenmateriaal vertegenwoordigt,
zoals VAN DE SANDE BAKHUYZEN reeds opmerkt, de eigenlijke groei, bestaande uit de
vorming van nieuwecellen door deling en uit dévergroting van reeds bestaande cellen.
Zij bedraagt voor de suikerbiet ± 6% (VAN DE SANDE BAKHUYZEN, pag. 91e.V.).In
Pr 1433 bedraagt dit getal, gemiddeld voor het gehele materiaal 6,10. Het is wellicht
toevallig, maar in elk geval zeer merkwaardig, dat dit getal een zo sterke overeenstemming vertoont met het overeenkomstige getal voor de suikerbiet. Het is evenwel
niet in alle objecten preciesgelijk. Het bedraagt b.v. 5,85in het 0-object. Het blijft hetzelfde gedurende de gehele groei. Het verschil tussen het 0-object en de hoogste trap-
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penis0,4%. Dezeverschillen hangen samen methetvochtgehalte.Tochlooptdit,wat
fig. 23toont, slechts weiniguiteen: bij een vochtgehalte van omstreeks 77% varieert
het vochtgehalte slechts tussen waarden die 0,5% boven en beneden het gemiddelde
liggen. Het cellenmateriaal is hier niet tescheiden in desubfracties celwandmateriaal
(merg), zouten en stikstofverbindingen. Wel is bekend het stikstofgehalte op totaal
knolgewicht,waarbij echter niet vaststaat ofdefactor 6,25vooromrekeningopeiwit
opgaat.Inaanmerkinggenomen dekleineverschillen, diehierinhetspelzijn,lijkt dit
een ruwe maat.
FIG. 37.
Stikstof in % van totaal
knolgewicht

FIG. 37.
Nitrogen in % of total
weightof tubers.
Stickstoff in%des Totalknollenertrags.
.'O/P

ZS/9

Datum — Date

Hetstikstofgehalte isweergegeven infig.37.Hieruit blijkt, dat stalmest het stikstofgehaltevan degeheleknolbijna nietbeïnvloedt;dehelestalmestserieligt nl.tussende
objecten 6en7.Dekleineverhogingdiestalmestteweegbrengt,ontstaat eerst na31/7.
Delaagstekastrap(12)echtervertoontreedsvanafhetontstaan derknolleneengroter
verschil ingehaltedan dehoogste stalmesttrap ten slotte teweegbrengt. Elkevolgende
trapverhoogt hetnogaanzienlijk. Metstippellijnen zijn nogdeobjecten dergemengde
serieAaangetekend, dieovereenkomstig hetvoorgaande, door destalmest een kleine
verhogingbovenhetobject uitserieCmetevenveelkaslatenzien.Hetoptredenvande
verhoging door stalmest op een later tijdstip dan diedoor kas isin overeenstemming
met het tot nog toe herhaaldelijk geconstateerde verloop van het ter beschikking komenvan stalmeststikstof.
De verhoging door de hoogste stalmest- resp. kastrap bij de eindoogst bedraagt
0,014resp.0,115%N.Zouditmet6,25vermenigvuldigd mogenworden,danverhoogt
dus 60ton stalmest heteiwitgehalte van deaardappel met nog niet 0,1%, 120kgkas
daarentegen met ruim 0,7%. Deverhoging door stalmest iszeergering,diedoor kas
ook nog niet aanzienlijk. Toch ishet mogelijk dat deze verschillen voor consumptiewaarde, kwaliteit en houdbaarheid van belang zijn als nl, de eiwitsamenstelling gewijzigd zouzijn. Hieraan zalinvolgendejaren ook aandacht besteed moeten worden.
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Berekend ophet cellenmateriaalis het stikstofgehalte bij onbemest en bij allestalmesttrappen gelijk en wel4% (of ± 25%eiwit), bij de kastrappen daarentegen oplopendetot 5,6% (of ± 35 % eiwit). Kunstmeststikstof wijzigtdushetcellenmateriaal
insamenstelling.
De samenstelling van de knol in de eindfase blijft in de gehele maand september
gelijk. Indien wijrekeninghouden methetzetmeel-enhet watergehalte uitfig.21en
23, enondanks deonzekerheid vandegeldigheidvan defactor 6,25toch het stikstofgehalte daarmede vermenigvuldigen om het eiwitgehalte te verkrijgen, ziet deze
samenstellinger alsvolgt uit.
TABEL2. Samenstelling van de knol in de eindfase
Object

Water

Zetmeel

Eiwit

Rest

Totaal

7 onbemest . . . .
9-10stalmest 24-361

76,2
76,5

17,8
17,3

1,5
1,5

4,4
4,8

99,9
100,1

77,5

16,8

1,6

4,3

100,2

7 notfertilized -ungedüngt
9-10farmyard manure24-36
ton - Stallmist 24-36 t.
6 farmyard manure 60 ton Stallmist 60 t.

76,2

17,5

2,2

4,1

100,0

I fertilizer nitrogen120kg •
Kasstickstoff 120 kg

101,7

106,-

6stalmest 60 t . . .
1 kunstmeststikstof
120kg
Hoogste waarde in%
van laagste. . . .

Object- Objekt

Water Starch
Wasser Stärke

149-

Protein
Eiweiss

highest value in percentages
of lowest value-Höchstwert in Prozentsätzen vom
Niederstwerte

117,-

Rest

Total

TABLE 2. Compositionof the tuberinthefinalphase
TAFEL 2. Zusammensetzung der Knolleim Endstadium

Het vochtgehalte van de knol blijkt het minst te beïnvloeden. Het zetmeelgehalte
iets meer. Het meest karakteristieke verschil is het eiwit (stikstof)-gehalte van de
kunstmestobjecten.Inderest(merg+zouten)hopendefouten zichop. Zoalsinfig.15
en 16werd gedemonstreerd, is het absolute knolgewicht sterk te beïnvloeden. Hiermedegaan dewater-en zetmeelopbrengst in hoge mate parallel (evenals deeiwitopbrengst bij stalmest. Deeiwitopbrengst bij kunstmest stijgt veel sterker dan de knolopbrengst).
Het op deze wijze berekendeeiwitgehalteisin goedeovereenstemmingmet deopgavevan DE WILLIGEN(1943). Volgensdeze bevat de fabrieksaardappel in doorsnee
eengehalteaanruweiwitvan 2%, waarvan 1,1%werkelijk eiwit is en 0,9% uitverbindingen alsa-aminozuren, hexonbasen,amiden enandereorganischeverbindingen
bestaat.Vande 1,1%werkelijk eiwitis0,9%,hettuberine,oplosbaar.
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FIG.

38. Zetmeel in % van vocht in knot

%

FIG. 38. Starch in % of moisture in the tuber.
Stärke in % der Feuchtigkeitsmenge der Knollen.

es/»
Datum

Date

Bezietmenechterdesamenstellingvandeknolindetijd (ennietslechtsdeeindfase),
dan blijkt bij weinigveranderd gehalte aan cellenmateriaal als boven beschreven, het
gehalteaanzetmeelgaandewegtestijgenendataanwaterevenveeltedalen.Wordthet
zetmeelgehalte uitgedrukt in%van het watergehalte (ziefig.38)dan stijgt ditpercentage ruwweg van 10,5op 3/7 tot 23op 13/8,het karakteristieke punt dat reeds herhaaldelijk isaangetroffen, om daarna slechts weinig meer te veranderen. Dit percentage is dus in zekere zin een maat voor de groei of rijping van de knol. Daar in het
voorgaande (o.a. bij de afsterving) hierin kenmerkende verschillen werden geconstateerd, werd dit percentage voor alle objecten berekend en op de gebruikelijke wijze
vereffend. Het merkwaardige feit doet zichvoor, dat in detijd delijnen voor alleobjectenvolmaaktevenwijdig verlopen,envoordegeheleserieCsamenvallen.Ditisdus
eenverschijnsel dat nietsmetverouderingtemaken heeft, daarjuist inde stikstofserie
deafstervingsverschillen groot warenterwijl ookderitmen vanzetmeel-envanvochtopbrengst binnen deseriezeerongelijk waren. Deverhouding zetmeel:water is ook
niet aan stikstof toe te schrijven. Want ten eerste vertoont de stikstofserie geen verschillenententweedevertoontdestalmestserie gelijkblijvendeniveauverschillen vanaf
deeersterooiing, welke niet beïnvloed worden door delater opgenomen stikstof. De
stalmestserie stijgt eerst van de serie C-lijn, waartoe ook het O-object 7behoort, tot
9 om daarna te dalen tot delijn voor object 6. De gemengde serieloopt van serie C,
waarin het hoekobject 1 ligt tot object 6.
Wijhebbenhiertedoenmeteennevenwerkingvanstalmest.Hierbij wordtnietinde
eersteplaatsgedachtaan kali,daar dezevrijgoedgecompenseerdis;erkanechterniet
gegarandeerd worden, dat er volstrekt geen kaliverschillen meer aanwezig zouden
kunnenzijn.Daarhetmateriaalindezerichtingnietverderisonderzocht,kan hieromtrentgeenuitsluitselgegevenwordenenkanslechtswordenbeslotentoteennevenwerking. Omtrent dezenevenwerking,waardezedan ookdoorveroorzaakt is,kanechter
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worden vastgesteld, dat zijzich uit in een verlagingvan het zetmeelgehalteen eengelijktijdig evensterkeverhogingvanhetwatergehalteenomgekeerd,daarwater-enzetmeelgehalte tezamen vrijwel constant zijn. Het is ons niet bekend of dit bij alle factoren diehetzetmeelgehalte beïnvloeden, hetgeval is.Dehiergeconstateerde invloed
isevenwelzwak,vergeleken bijdeinvloed opdezetmeelopbrengst,welkesamenhangt
met devariatie in knolopbrengst. Dezeishier alles overheersend en deverschillen in
knolsamenstelling zijn daarbij van ondergeschikte aard.
b. Desortering derknollen
Van de twee laatste rooiingen werd de sortering bepaald en wel de sortimenten
<35 mm, 35-45 mm en >45 mm. Van de percentages van elk sortiment op totaal
knollen werd per object hetgemiddeldevan beideuitkomsten berekend. Dezegemiddelden werden op de gebruikelijke wijze vereffend. Hierbij kwam nog een volgende
vereffeningsmogelijkheid, nl.dat de3vereffende waarden per object samen 100moesten zijn.Fig.39geeft hetbetreffende overzicht.
FIG. 40. Totale opbrengst

Fio. 39. Sortering der knollen naar de
grootte in %; series A en B uitgezet
tegen stalmest, serieC tegen N

0

• farm nord manuro-Stallmist Sormts) A.B
U
IS
72
H
ko«N•Nitro Umm - Kos : Ssrlsts)C

120

Fio. 39. Gradingof thetubersaccording to
size in%;seriesA andBplotted outagainst
farmyard manure, series C against N.
KnollenertragnachSortimenten (<35 mm,
35—45 mm, >45 mm) in % des Totalertrags; dieSerien A undB ausgesetzt gegen
Stallmist, dieSerie Cgegen N.

Stm.- lärm yord monurs - Stallmist « W00 Mg

FIG. 40. Totalyield—Totalertrag.

Door stalmest zowelalsdoor kasdaalt hetpercentage vandemiddengroep, echter
bij stalmest sterker dan bij kas (terwijl de gemengde serie zich in dit opzicht geheel
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richt naar de stalmest). Hetzelfde is in hoofdzaak het geval bij de kleine knollen
echter in mindere mate, terwijl dit sortiment ook in absolute zin een veel geringere
plaatsinneemt.Dedalinggaat uiteraard tengunstevandegroteknollen. Deze stijgen
percentsgewijs naarmate destalmestgift hogeris;destalmestobjecten liggen daardoor
steeds boven de kas-objecten. Dit is in overeenstemming met de langere levensduur
vandestalmestobjecten:veelmeerknollenvan35-45mmbereikendaardoor deklasse
>45 mm.Medeinovereenstemming hiermedeis,datin devroegerafstervende lagere
stikstoftrappen dit bereiken van deklassegrote knollen het kleinstis,en dat een aanzienlijk groter percentage in de klasse kleine knollen is blijven steken. Door de stalmest gaat de doorstroming dus langer door.
Ditlaatste blijkt ook heelduidelijk uit degewichten per sortiment, welkeinfig.40
zijn weergegeven. Daaruit blijkt stalmest kas te overtreffen in het gewicht aan grote
knollen (>45 mm)endaarop direct,vanaf de kleinstegift, invloed uit teoefenen. De
kas begint pas bij de hogere giften het gewicht aan grote knollen te beïnvloeden. Dit
laatstegeldtechter ook voor demiddelklasse,zodat degewichtstoename door kasop
delageretrappen hetgevolgisvantoenameingewichtvanhetsortiment <35 mm:kas
veroorzaakt dus een rijkere knolzetting en eerst bij hogere giften een doorstroming
naar grotere sortimenten. Stalmest daarentegen beïnvloedt het aantal knollen weinig,
daar de klasse <35 en 35-45 hoegenaamd niet beïnvloed worden, maar doet het
kleinereaantalgevormdeknollen groter worden. Hierin kan eenuitinggezienworden
vandewijzevanbeschikbaar komenvandestikstofinbeidevormen:dekasstikstofin
eenzeervroegstadium,waarin hetaantal knollen tebeïnvloeden isendestalmeststikstofinlaterestadia,waaringeennieuweknollen meerworden aangelegdenslechtshet
gewicht der reeds bestaande knollen nog voor toename vatbaar is.
Ook hier dringt zich het vermoeden op,dat het stalmesteffect mogelijk door giften
met kunstmest in latere stadia,isna te bootsen.
Een blik opfig.40-boven doet zien, dat als de kas-serie iets verder doorgetrokken
wasgeweest (tot ± 135kg N),de totale knolopbrengst gelijk geworden zou zijn aan
dieindestalmestserie.Voorts,dat daarbij hetgewicht aan knollen < 35mmin beide
series eveneens gelijk zou zijn geworden door sterkere doorstroming naar de klasse
35-45dan bijdelagerekas-trappen. Maar,datbijdiedoorstromingdemeesteknollen
zouden zijn blijven steken indeklasse 35-45,omdat hetgewicht van dieklasse groter
zouzijndanbijstalmest en hetgewichtvandeklasse>45 nogaltijd lager.Bovendien
komt uitfig.40het belangrijke feit naar voren, dat met 60ton stalmest als stikstofleverancierdemaximaleopbrengstvrijwel wasbereiktvoorelkdersortimenten endus
ook voor het totaal, zodat de hogere giften (afgezien van de rentabiliteit) doelloos
zouden zijn. Met kasstikstof echter waren op grond van het verloop van delijnen in
fig. 40hogere opbrengsten mogelijk geweest door hogere giften, zowelvoor de beide
groteresortimenten alsvoorhet totaal.
Het zou zin gehad hebben de aantallen knollen en de grootte per knol van iedere
rooiingtevervolgen omzodoende degroeibeterteleren kennen dan uit dezeaposterioriredenering mogelijk is. Wij zijn echter niet tijdig genoeg op deze gedachte gekomen;ineenvolgend onderzoek iszijechter uitgevoerd.

III. BESPREKING VAN DE RESULTATEN
1. GROEIPERIODEN

Er werden in het voorgaande velevoorbeelden van vrij abrupte hellingverandering
der krommen aangetroffen. Hierbij kan men spreken van groeiperioden.
Duidelijke periode-overgangen kwamen voor bij:
a. de loofopbrengst, welke een groeiperiode vóór en een afstervingsfase na ± 10/7
vertoont (fig. 10);
b. idemvocht-endroge-stofgehalte van deknol(fig.23);
c. dehoeveelheidvochtin hetplantelichaam, diestijgt tot 25/7 en daarna al of niet
daalt (fig.27);
d. dehoeveelheid Ninhetloof,dieop5/7maximaalis(fig.30);
e. hetN-gehalteopdedrogestofin deknol,dat een minimumvertoont op 29/7, tot
15/8stijgt endaarnagelijk blijft ofverder stijgt (fig. 31);
ƒ. de stikstofopname, welke stijgt tot 1/7 en daarna al of niet verder stijgt (fig. 33);
g. het N-gehalte op de totale knol, als e, maar met verschuiving der omslagpunten
^naar 15/7en 10/9 (fig. 37);
h. zetmeelin%van water,alsb,maarmet ietslaterefase-overgang (fig.38).
In aldezegevallen valtdeperiode-overgang vooralleobjecten gelijktijdig; deovergang is hier dus onafhankelijk van de stikstofbemesting, maar bepaald door een of
meerdere der factoren :weer, poter, grondsoort, ras. Deze niet met de groeisnelheid
samenhangende periodewisselingen (want deze wordt door de stikstof in hoge mate
beïnvloed) vallen dus ongelijk, al naar de bestudeerde eigenschap. Daarnaast zijn er
nogeigenschappen,waarbij deperiodewisselingvoordeverschillende objecten opongelijketijdstippen komtteliggen.Alszodanig kunnengenoemd worden:
1. deafsterving; bijhetbuigpunt vandeafstervingskromme ligteen periodewisseling
daar hierdetoenamevan desnelheidvan afsterven overgaat ineenafname (fig.7
en8).Zoals aangetoond werd,ligt dit buigpunt bijhet afstervingscijfer 5envallen
rondom het tijdstip, waarop dit punt valt, voor verschillende eigenschappen
karakteristieke veranderingen, diealsperiodewisseling zijn op tevatten.
2. dezetmeelopbrengst, welkebestaat uit een sterk eneenzwakstijgend gedeelte (fig.
18,19);
3. het zetmeelgehalte met een stijgende en een horizontale tak; hier ishet verschilin
tijdstip niet groot, ongeveer 10dagen tussen deuitersten (fig. 21en25);
4. hetdroge-stof-enhetvochtgehalte inhetloofdat bestaat uiteenzwakeneensterk
stijgend gedeelte(fig.22);
5. dedroge-stofopbrengst indeknollen meteensterk stijgend gedeelte,gevolgd door
een zwakstijgend tot dalend gedeelte (fig.24).
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Hetlijkt duswelheelmoeilijk omhetlevenvan deplant alsgeheelin verschillende
periodenintedelen.Nuzijnerechtervelevandeopgesomdeeigenschappen samengesteld, nl. quotiënten, sommen, verschillen of gedeelten van andere eigenschappen.
Zoekenwij naardeelementaire eigenschappen, dan valt op dat op 1/7 de stikstofopname een markante periodewisseling vertoont (punt/),ruim een week later gevolgd
door de maximale loofontwikkeling (punt d), welke periodewisseling met debuigpunten infig.41samenvalt, waar detoename van dehelling van de groeikromme in
eenafname overgaat. Deinitiëlestikstofopname isduszeerbelangrijk inhetlevenvan
deplant.Zijwerktdoortot 17/7ofietslater,nl.totaan demaximale loofontwikkeling
endedaarmede gelijktijdig of enigedagen later vallende maximaleontwikkelingvan
de stof (vocht inbegrepen) in loof en knol (ziefig.41).Tot op dit moment iser nog
geen objectsverschil in deknolvorming,maarditbeginthierjuistoptetreden(fig.15).
FIG. 41. Gewicht aan loof + knol van de hoekobjecten 1,6 en 7
x 1000 kg/ha
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FIG. 41. Weightoffoliage + tubersofthe corner objects 1, 6 and 7.
Ertrag an Kraut + KnollenderEckobjekte 1,6 und7.

Wijkunnenhierdusmetrechtsprekenvandeeersteperiodealsgroeiperiode, waarin
desterkeinitiële stikstofwerking in haar sterkste effect afloopt. Dit effect uit zichwel
in het niveau, maar niet in het ritme van de stofontwikkeling en het eindigt met de
maximale loofontwikkeling, die tevens de maximale stofontwikkeling is. Eventueel
zoumendezegroeiperiode nogkunnen onderscheiden ineeneerstehelft tot heteinde
vandekunstmeststikstofopnamemettoenemendegroeisnelheideneentweedehelft na
afloop van de stikstofopname met afnemende groeisnelheid. Het werkende agens is
hier debeschikbare hoeveelheid stikstof. Na afloop van degroeiperiode gaat de stikstofinvloed zich, naast de reeds bestaande invloed op het niveau, uiten op zowel het
ritmevanhetverloop-thansdeafname -vandeloofmassa, alshetniveauvandeknolopbrengst. Daar detotalehoeveelheid stof nietmeertoeneemt, kan dezeperiode wordenaangeduid alsdeafrijpingsperiode. Hierin wordt nogongeveer40%vanhetknol-
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gewichtgevormd. Ook dezeperiodezou men nogintweehelften kunnen verdelen, ni.
tot hetbuigpunt vandeafstervingskromme endaarna.Inhettweedegedeeltetreedtde
afsterving in haarmeestletterlijke vormop.Deliggingvan het buigpunt hangt samen
met het verschil inritme en zoals besproken werd,isditbuigpunt een karakteristiek
punt voor verschillende eigenschappen. Wederom wordt hetgeheel gezien als één
(thans bijhetloofdalende)groeikrommeperobject. Hetritmewordtbepaald doorde
geleidelijk beschikbaar komende stikstof uit stalmest, maarthans ook door deinitiële
stikstof, nl.inde lagere N-trappen. Het niveau wasalinde eerste periode bepaald.
Hetwerkende agensisthans eveneensstikstof, maar op eeniets meer gecompliceerde
wijzedan in degroeiperiode. Het levenvan deaardappelplantisdusintweeperioden
teverdelen.

Fio. 42. De gemiddelde afsterving van het aardappelloof o p 17/8
(naar GROOTENHUIS en BURGERS)
Afsterving
Willing — Absterbung

60

120

ISO
kg N/ha

kalkstikstof — cyanamide — Kalkstickstoff.
kalksalpeler — nitrate of lime.
zwavelzure ammoniak —sulphate ofammonia — Ammoniumsulfat.

F I G . 42. Average willing offoliage of potatoes on 17-8 {according to GROOTENHUIS en BURGERS).

Durchschnittliche Absterbung des Kartoffelkrautes
(nach GROOTENHUIS en BURGERS)

am17.8
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F I G . 4 3 . Invloed van N - v o r m e n o p zetmeelgehalte (naar G R O O T E N H U I S en BURGERS)
zetmeelgehalle
starch content
Stärkegehalt

+
-X
1

kg N/ha
kalkstikstof — cyanamiie — Kalkstickstoff.
kalksalpeter — nitrate of lime.
zwavelzure ammoniak — sulphate of ammonia — Ammoniumsulfat.

o.w.g. = onderwatergewicht; u.w.w. — under water weight; Vwg = Unterwassergewicht.

F I G . 4 3 . Influence of forms of nitrogen on starch content {according to G R O O T E N H U I S e n B U R G E R S ) .
Einfluss der Stickstoffform
auf Stärkegehalt
{nach G R O O T E N H U I S e n B U R G E R S ) .

Het verschillend gedrag in de afrijpingsperiode blijkt evenwel niet aan stalmest-(of
algemeen organische) stikstof inherent te zijn. Door GROOTENHUIS en BURGERS (Verslag van de proefboerderij „Dr. H. J. Lovink-hoeve" te Marknesse 1953/'54, niet gepubliceerd) werd het nl. ook gevonden voor kalksalpeter. Fig. 42, die hun resultaten
weergeeft, toont dat kalksalpeter een zelfde invloed op de afsterving heeft als stalmeststikstof. Het treft bovendien, dat kalksalpeter, evenals stalmest, het o.w.g. verlaagt
(zie fig. 43). Is men bij stalmest nog geneigd hierbij te denken aan nevenbestanddelen
(K, Cl),bij kalksalpeter gaat dit niet op, zodat er een stikstofwerking in het spel moet
zijn. En de verlaging van het o.w.g. blijkt dus met de vertraagde afsterving samen te
gaan en een gevolg te zijn van de wijze van stikstofvoeding. Dat evenwel het snelwerkende kalksalpeter en de langzaam beschikbaar komende stalmeststikstof een zelfde
effect geven is zonder meer niet duidelijk. Het wijst er echter op, dat de tijd van beschikbaar komen van de stikstof de enige oorzaak is voor het verschil in ritme. Opgemerkt zij nog dat de verlaging van het o.w.g. meermalen geconstateerd wordt bij allerlei vormen van organische bemesting (kunstweide, compost, groenbemesting, ondergeploegde bietenkoppen) dus ook als niet aan een extra K- of Cl-werking behoeft te
worden gedacht. Het isdus mogelijk een effect dat inherent isaan de organische (stikstof, evenals de daarbij regelmatig gevonden verhoging van het vochtgehalte. Ofschoon daarbij meestal niet de afrijping speciaal bepaald is, geeft dit voldoende aanleiding om te besluiten tot een gewijzigd afrijpingsritme veroorzaakt door de organische stof als zodanig of door de organische stikstof. Hoewel deze als zodanig niet te
scheiden zijn, leidt het overeenkomstige gedrag van kalksalpeter ertoe het in de eerste
plaats in de richting van de stikstof te zoeken.
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2. D E WERKINGSCOËFFICIËNT

Zoals door KORTLEVEN (1955) reeds eerder werd uiteengezet doen zich bij het bepalen van de w.c. verschillende gevallen voor. Het eenvoudigste geval heeft men,
wanneer rechte lijnen optreden, zoals in fig. 5. De bewerking wordt reeds moeilijker,
als men te maken heeft met gebogen lijnen, zoals in fig. 6. Men moet dan als regel de
verhouding bepalen bij een aantal ordinaatwaarden en deze middelen. Op deze wijze
gelukt het in vele gevallen, zoals in de bovengenoemde, om op volkomen bevredigende wijze tot een w.c. te komen. Een element van onzekerheid blijft bestaan in gevallen waarin één der beide lijnen aanzienlijk minder stijgt dan de andere en op de
hoogste trap op een veel lager niveau ligt dan dat van de hoogste trap van de andere
serie.Ditkomtvaakvoor,zoalshierbijdestalmestlijn. Men heeft dan geenzekerheid dat
de stalmestlijn bij nog veel hoger gaande trappen hetzelfde niveau zou bereiken. Zou
dit niet het geval zijn, dus zouden de optima ongelijk zijn, dan zou men, wanneer
hogeretrappen aanwezigwaren, tussen beideoptima geen w.c.vinden.In het algemeen
is het gevaar niet groot, dat men deze situatie niet zou onderkennen, daar men bij toenemende ordinaatwaarde geen om een zelfde waarde schommelende w.c. zou vinden,
maar een stijgende of dalende. Bij niet deugdelijk opgezette proeven is dit niet altijd
uit te maken. Geheel onmogelijk wordt het bepalen ener w.c. in gevallen als fig. 19en
vele niet weergegeven figuren, zoals die, waarin de lagere stikstoftrappen zich afwijkend gedroegen. In al deze gevallen zijn de krommen ongelijk van vorm. Dit kan zich
o.a. uiten in een niveauverschil van de optima zoals bij de afstervingskrommen als
momentopnamen. Dit is echter niet alléén maatgevend voor de beoordeling ofer een
verschilin wezen aanwezig is en niet alleen maar een verschil in werkingsgraad. Ongelijkheid in vorm kan zich op velerlei wijzen uiten, ook als één of beide lijnen geen
optimum vertonen (fig. 19 en vele andere, hier niet weergegevene). Optimumverschil
isslechts één der veledenkbare mogelijkheden van verschil.
Er kunnen zich dus vele mogelijkheden voordoen. Verwarrend is echter dat deze in
één en dezelfde proef, bij één en hetzelfde gewas maar in verschillendejaren, optreden.
Daar komt bij dat de w.c. zeer ongelijk uitvallen, al naar gelang voor welk orgaan of
voor welke eigenschap zij bepaald zijn.
Bij Pr 800 in 1952werd b.v. gevonden:
Loofkleur
Stand
Knolopbrengst

25%
25
40

Zetmeelgehalte 6 5 %
Zetmeelopbrengst 25
Afsterving
niet te bepalen

Voor adviesdoeleinden is een w.c, als deze te bepalen is, bruikbaar. Zo was deze
voor de knolopbrengst 40.Als men deze bepaling op een zelfde grondsoort maar vaak
genoegverricht; ishet mogelijk tot een doorsneewaarde te komen. Dezedient dan, om
aan te geven hoeveel stikstof men in mindering moet brengen bij een gegeven hoeveelheid stalmest;het bedrag van 40klopt toevalliggoed metdedoorsneewaarde, zoals
die thans geldt voor zand- en dalgronden. Als elke voorspelling heeft zo'n doorsneewaarde slechts een betrekkelijke betekenis, daar de individuele gevallen vanjaar tot
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jaar envangevaltotgevalwisselen.Bovendien zullenzijvangewastot gewaswisselen
daar de stikstoflevering uit stalmest nu eenmaal niet zal kunnen samenvallen met de
zeerongelijke perioden gedurende welkedeverschillende gewassen teveldestaan (zie
fig. 44,waaroplater nog word teruggekomen). Men zal erdus in de meeste gevallen
naast zijn, ofte hoog, ofte laag en maar zelden precies goed. Verder gaat echter de
betekenis van de w.c. niet. Zij zegt niets omtrent de werkelijke stikstofopname (zie
onder) en isvoor ieder orgaan ofeigenschap verschillend. In Pr 800werden w.c.bepaald, lopendevan 25tot 65.Voorzetmeel werdeenandere gevonden dan voor knol,
zodat decompensatie bij het telen van consumptie- en fabrieksaardappelen verschillendzoumoetenzijn.Eennogveelgroteredivergentiegeeft Pr 1433tezien(zietabel3).
Inditoverzichtvallenenkelebijzonderheden op:
1. degevallen,waarin door verschilin vorm derlijnen geen w.c.tebepalen is,beginnenop 31/7op te treden;
2. dew.c.neemt in velegevallen toe, maar nooit af (althans nietvan betekenis);
3. dew.c.isvooropbrengst veelgroterenookvoor alleandereeigenschappen anders
dan voor de werkelijke stikstofopname.
Bijdeboven reedsgesignaleerdevariatiemogelijkheden komt nuooknogdevariatie
bijhetzelfde orgaan ofdezelfde eigenschapin detijd. Het hangt erdusook nogvanaf
ofmenvroegoogstoflaatofdat,zoalsbijPr800(KoRTLEVEN,1957),hetgewasvroegtijdigafsterft doorfytofthora. Waarnubovendiendevoordediverseeigenschappengevonden w.c.geen rechtstreeksofzichtbaarverband houdt metdievoordeopgenomen
stikstof,moeteenw.c.gezienworden alsreken-ofvereffeningsresultaat, datalselegant
hulpmiddel dient bij het beschrijven vandegegevens,maarnietalseengrootheid met
wezenlijke betekenis. Behalve als beschrijvingsmiddel heeft, zoals reeds werd opgemerkt, de w.c. die voor het oogstprodukt geldt, betekenis als adviesbasis.
Vooreenverklaringvandegroteverscheidenheid vanw.c.alsinbovenstaande tabel
weergegeven,zou een diepgaand en uiterst omvangrijk fysiologisch onderzoek nodig
zijn. Ondanks dezeverscheidenheid blijft dew.c.voor opbrengst eenvoor de praktijk
belangrijk gegeven. Omhaar te kunnen bepalen, moeten de opbrengstlijnen tot dekking tebrengen zijn. Erzijn evenwel ook gevallen gevonden, waarin dit niet mogelijk
was. Hierbij wordt dan in deeerste plaats gedacht aan een niet geheeljuiste compensatie;dezemoetnl.tevoren wordenvastgesteld, terwijl zijstriktgenomen eerst achteraf kan worden berekend. Voortszijn ergevallen,waarbij het niet tot dekking kunnen
brengen, samenhangt met detoegepaste vereffening. Voor zover thans te bezien valt,
blijven er echter gevallen over, waarin deze verklaringen niet opgaan. Voor stalmest
evenwelishet in een voldoend grote meerderheid der gevallen welgelukt, zodat hiervoor bruikbare normen als adviesbasis konden worden gevonden.
Het begrip w.c. zou desgewenst ook uitgebreid kunnen worden tot de minerale
stikstofmeststoffen daar,zoalsgezien,opalletrappen van kaseenconstant percentage
werdopgenomen.Inditopzichtheeft dekas-stikstof duseenw.c.van60- 65.Het lijkt
evenwelnietaanbevelenswaardigtweeverschillendewerkingscoëfficiënten intevoeren,
één voor organische bemesting voor diverse eigenschappen gebaseerd op een kunst-
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meststikstofvorm en een andere voor kunstmeststikstof, die met het opnemingspercentage overeenkomt. Het isbeter de laatste term daarvoor aan te houden. Daarmede
ontkomt men ook aan de soms opkomende neiging om de w.c. van organische meststoffen teverhogen opgrondvandeoverwegingdatde kunstmest zelfeen w.c.heeft van
60-65;de redenering isdan dat het stellen van het resultaat van kunstmest op 100,niet
juist is,maardat menterberekeningvandew.c.dewerkingvan destikstof in de organischemeststofzoumoeten stellentegenoverdewerkingvan60tot65%vandetoegediende
kunstmeststikstof, die hetzelfde resultaat geeft als de organische bemesting in het betreffende object. In deze redenering wordt echter het vergelijken van een bepaalde
eigenschap, b.v. de opbrengst bij de beide stikstofvormen, vermengd met het vergelijken van toegediende en opgenomen N in beide vormen, wat dus een geheel andere
eigenschap is. En daar, zoals gezien, de opnamepercentages van N in beide vormen
niet correleren met opbrengst en andere eigenschappen, is dit onjuist.
3. D E LOOFEFFICIËNTIE

Uit fig. 13en 14blijkt, dat de opbrengst verband houdt met de gesommeerde loofhoeveelheid in de opeenvolgende groeistadia. Dit verschijnsel was reeds aan VAN DE
SANDE BAKHUYZENbekend. Hij zegt nl. dat de eindoogst (van suikerbieten) niet zozeer
verband houdt met de hoeveelheid blad die bij de eindoogst gevonden wordt, maar
veel meer met de hoeveelheid blad gedurende de opeenvolgende weken van het produktieproces. Deze hoeveelheid blad rekent hij tot de factoren welke het prestatievermogen van de plant bepalen. Deze term sluit echter te sterk in de tamelijke toevalligheid van dat planteorgaan, dat voor ons van belang is. Zo kan men wel zeggen dat bij
de suikerbiet de prestatie van het loof zich uit in biet- en suikergewicht en bij de aardappel in knol- en zetmeelgewicht. Was echter het loof oogstprodukt, b.v. als veevoer
en zoals ook bij gras en bladgroenten het geval is,dan was het veel moeilijker de prestatie van het loof te zien in het loof zelf. Tijdens de groei van het loof is het dan nog
mogelijk detoename tezien alseenfunctie o.a.van deloofhoeveelheid op het moment,
waarop men de toeneming begint te meten. Na overschrijding van de maximale
loofhoeveelheid is dit niet meer mogelijk.
Determefficiëntie van hetlooflijktomaldezeredenenteverkiezenboven prestatievermogen. Om de werkelijke assimilatiesnelheid te kennen, zou de totale, tot op elk
moment gevormde massa gemeten moeten worden, inclusief b.v. afgevallen dood blad.
Voor ons doel leek het zinvoller, assimilerend blad (incl. stengels) en in de knol opgeslagen assimilaten met elkaar in verband te brengen op de wijze, waarop dit in fig. 13
en 14is geschied. Hierin komt weliswaar niet de volledige assimilatiesnelheid, maar
toch een belangrijk facet ervan naar voren. (In de unit leaf rate en in de net assimilation rate wordt slechts blad zonder stengels opgenomen, wat juister lijkt; daarentegen wordt bij deze grootheden gerekend per eenheid van bladoppervlak, afgezien
van de dikte van het blad). Er was dus aanleiding om te trachten een verband vast te
stellen tussen de knolopbrengst en het loofgewicht daar het oppervlak niet bepaald
was. Daar ten slotte geen betere term gevonden kon worden, is de term loofefficiëntie
gekozen, meer alsbruikbare en minder alszuiver fysiologische term (Deze loofefficiën-
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tieverschiltnogdaarinvandebeidebovengenoemdegrootheden dat deze de toename
van demassapertijdseenheid meten).Detoenamewordt dusgenomen onafhankelijk
vandetijd, dienodiggeweestisomhaar tebereiken. Delaatstewerkwijze wordt ook
veelvuldig toegepast door VAN DE SANDE BAKHUYZEN en voert in vele gevallen tot
fraaie resultaten.
Herhaaldelijk wordenindeliteratuur wijzigingen geconstateerd in assimilatie-intensiteit,efficiëntie, unitleafrate, netassimilationrate,evenalstrouwensindeverhouding
korrel tot strobijgranen,loof tot knol bijaardappelen, loof tot wortel bij bietenenz.
enz.
4. D E VOCHTHUISHOUDING

Zoals uit fig. 22en 23blijkt, verlaagt stalmest het gehalte aan droge stof en wordt
dushetvochtgehalteerdoor verhoogd. Ookdoetfig.27zien,dat hetgewasindeperiodevan desterksteontwikkeling metstalmest mindertotaalvocht bevatdanmetkas,
maar uiteindelijk meer zodra het hogere vochtgehalte in de knol gaat overheersen.
Door stalmest ontstaat dus een hoger vochtgehalte en tevens een betere vochteconomie. Dit laatste, de betere vochteconomie, bestaande uit een geringere totale waterbehoefte in de periode waarin voor aardappelen vaak vochttekorten optreden (zie
KORTLEVEN(1957),iszonder meervan belang.Hethogerevochtgehalteisop zichzelf
nietvandirectbelang.Evenwelblijkt uitdeliteratuur, dathetfysiologisch weldegelijk
betekenisheeft doordaterverband bestaat tussenvochtgehalteenerzijdsenassimilatie
enademhalinganderzijds endat beïnvloedingvan hetvochtgehalte van grote betekenis is. Fysiologisch onderzoek zou moeten uitmaken of, en zoja hoeveel het nuttig
effect isvaneenverhogingvan hetvochtgehaltevan deplant door stalmestviaassimilatie en ademhaling.
Behalvedeze-eventuele-directeinvloediserooknoghet samengaan vanvochtgehalte en afsterven (hiermede wordt geen causaal verband gesuggereerd, daar dit niet
aangetoond is).Omtrent dit samengaan kan men in deliteratuur mededelingen aantreffen.
Devochthuishouding iseenbelangrijke grootheid;erzijnverschillen geconstateerd,
die echter, bij gebrek aan voldoende fysiologische basis, nog niet bevredigend verklaard kunnen worden. In Pr 1433liepen dewijzigingen in vochtgehalte parallel aan
diein efficiëntie van hetloofenlevensduur.
5. DE STIKSTOFHUISHOUDING

Inhetvoorafgaande werdgevonden,dat 65%vandekunstmeststikstofwerdopgenomen.Ook MULDER(1952)vindtvoorgrasland eenopnamevan ± 60%.Gevonden
werd nl.,dat dezezelden boven 60%kwamenbijgiften groter dan 100kg/ha totbeneden50%kondalen.VolgensmondelingemededelingvanMULDERiserookbijandere
gewasseneenopnamevandezelfdeordevangroottemetbijzeerhogegiften eentendens
tot dalen. Deuitspraak van MULDER, dat het zeerinteressant zouzijn na tegaan wat
er met deniet opgenomen stikstof in degrond gebeurt komt in een ander daglicht te

57
staan door het feitdat hetzelfde opnamepercentagevooralletrappengeldt.Menmoet
hieruit weltot deconclusie komen dat er een evenwicht ontstaat tussen deniet ende
welopgenomen stikstof, of weltussen bodemvocht en plantesap. Doordat dit evenwicht bij stalmest telkens verstoord wordt door het beschikbaar komen van stikstof,
gaatookdeopnamehiervan door.Intussen isnietbewezendatookinditgevaldeverhouding40:60tussen nietenwelopgenomen stikstof geldt(ditisin 1954welbewezen
voor wekelijks toegediende kas-stikstof; dit wordt in de volgende publikatie uitgewerkt).Zelfs isdit niet voor allevormen van kunstmeststikstof envoor allegewassen
bewezen.Omdezeproblemen optelossenzouhetnodigzijn meergeoriënteerd tezijn
omtrent destikstofgehalten indewortelsendeinvloeddaaropvan stikstofbemesting.
Omtrent de opname van de stikstof die, zoals voor kas bij aardappelen gedemonstreerd is,zosnel was,dat zij op 1 juli reedswasbeëindigd, merkt MULDER opdat zij
bij gras meestal gedurende de eerste snede verloopt, met soms nog nawerking in de
tweede.Daaromwordtvoorgraslandgeadviseerd naelkesnedetebemesten.Herhaaldebemestingwordt daarentegen door JORRITSMA(1955)afgeraden voor de suikerbiet,
daar hierdoor deloofgroei gestimuleerd wordt ten koste van dewortel-ensuikerproduktie en eenvertragingvan deafrijping wordt veroorzaakt. Ookvoor hoge stikstofbemestinjjen in één keer en vroeg, vindt JORRITSMA hetzelfde resultaat. Doordat de
biet(eentweejariggewas)totlaatinhetnajaar ophetveldblijft voorhijgerooid wordt
eninverband metdenaderendewintergerooidmoetworden,heeft hijgeentijd omde
verhoogde en trager afrijpende loofhoeveelheid involdoende mate tedoen resulteren
ineenverhoogde hoeveelheid assimilaten indevormvan wortelensuiker,ofwel: het
ismeereen extreem gevalvan verlagingvan deefficiëntie van hetloof.In wezen iser
dus geen verschil met de voor de aardappel voor de kunstmeststikstoftrappen beschreven verschijnselen.
Het afwijkende gedrag van de stalmeststikstof, of in het algemeen organische stikstof,dathetgevolgisvanhetgedurende degehelegroeicyclusterbeschikkingkomen,
vindt -in verband met delangere groeiduur van debiet -een fraaie bevestiging in de
door GROOTENHUISen BURGERS(Verslagvan deproefboerderij teMarknesse1953/54,
niet gepubliceerd) beschreven stikstofnawerking (fig. 44).Voor 6gewassen, met een
groeiduuruiteenlopendevan 100tot 200dagen,blijkt dehoeveelheid N, alskasinhet
proefjaar gegeven,welkeeenzelfdeopbrengsteffect geeftalsdenawerking(welkewordt
beschouwd als een stikstoflevering uit de opgehoopte organische stof) van de
onderzochtegroenbemesters,ineenrechtlijnig verband testaan tot diegroeiduur. De
leveringvan deorganische stikstof gaat dusdoor gedurende degehelelevensduur. Zij
isdaar ookniet toebeperkt, daarfig.44eentweede-jaarsnawerking betreft, terwijl er
ookinheteerstejaar eennaleveringgeweestzalzijn (enwellicht eengrotere)enzijin
het volgende jaar nog niet geëindigd was. Dit is wederom een vingerwijzing, dat de
werkingscoëfficiënt een onvolledig beeld geeft van de stikstoflevering van organische
meststoffen ofhumus.
^Ondanks degevonden ongelijkheid inw.c.voorverschillendeorganenvandeplant,
kan aan dehand vanfig.44,een globaal advies worden opgesteld. Het blijkt, dat de
drie groenbemesters hoeveelheden stikstof leveren in een verhouding, die men ook
ongeveer voor hen zouverwachten.Hoehetkomtdatdenalevering(dusdew.c.) = 0
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FIG. 44. Verband tussen stikstofnawerking (van 3groenbemesters) en groeiduur van 6gewassen
(vlas: 100dagen,zomergerst: 130dagen, haver en aardappelen: 140dagen, wintertarwe:
170dagen en suikerbieten: 200 dagen)
Nawerking in 1954 /,
After-effect —
Nachwirkimg in 1954
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£00
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Growth duration in days

• luzerne - lucern: -f- rode klaver - red clover - Rotklee: o groene erwten - small bleu peas - Erbsen.

Flo. 44. Relation between after-effect of nitrogen (of 3 green manures) and growth duration
of 6crops(flax: 100days, spring barley. 130days, oats andpotatoes: 140days, winter
wheat: 170 days and sugar beet: 200 days) — Zusammenhang zwischen Stickstoffnachwirkung (von 3 Gründüngungsgewächsen)und Wachstumsdauer von 6 Gewächsen
(Flachs: 100 Tage, Sommergerste: 130 Tage, Hafer und Kartoffeln: 140 Tage, Winterweizen 170 Tage und Zuckerrüben: 200 Tage).

bijeengroeiduurvan60dagenisvoorshandsonverklaarbaar. Wijvestigenerechterde
aandacht op, dat er infig.34een knik valt 60dagen na de opkomst. In die periode
wordt alle minerale stikstof opgenomen. De eerder uitgesproken mening, dat van de
stalmest indezelfde periodeook dereedsingemineraliseerde vorm aanwezige stikstof
opgenomen zouwordenendaarna degeleidelijk aangemineraliseerd wordende,wordt
dusondersteund. Dat echter voor deze mineralisatie steeds 60dagen nodigzijn vanaf
hetbeginvan degroei,onverschilligwanneerditbeginvalt,(indewinter bijwintergranen en in dezomer bij aardappelen en bieten) kan betekenen dat de plant zelf opde
mineralisatie invloed uitoefent. Dit ware na te gaan in onbegroeide grond.
Hetvalttebetreuren,datineenonderzoek alshethierbeschreveneslechtshettotale
gehalteaanstikstof bepaald konworden ennietdevormwaarin destikstofindeplant
voorkwam (eiwit-enaminozuurdeterminatie, oplosbare N-verbindingen). Hoeweldit
nietonbelangrijke kosten meegebrachtzouhebben, zou het echter het inzicht in hoge
mate verdiept kunnen hebben. En een zo omvangrijk onderzoek doet men niet licht
ten tweede male.
Tot slotvan dit onderdeel zal nogeven worden ingegaan op enkelevragen die herhaaldelijk gesteld worden naar aanleiding van de stikstofhuishouding van de aardappel.

59
Deeersteis,of uiteenstikstofbepalingindegeoogsteknollen enééninhetloof terwijl dit noggroen was,berekend kan worden hoeveel stikstof intotaal isopgenomen.
Ditisnietmogelijk daar,zoalsgezien,beidebepalingen opwillekeurigeensterkuiteenliggendetijdstippen gedaan zijn. Beschouwingvanfig.30doetzien,dateenweektijdsverschil al een zeer groot effect op de bepaalde hoeveelheid stikstof in het loof kan
hebben,terwijl het op het oogniet uit temaken is,opwelkpunt vande krommemen
zich bevindt. Hetzelfde geldt, hoewel in mindere mate, voorstikstofindeknolbijde
eindrooiing (fig. 32). Bovendien hebben de onderscheidene curven een ongelijk verloop. En daar ook gedemonstreerd isdat het verband tussen N in loof en N in knol
nieteenvoudigis,zijn dezetweeniettecombineren.Zoisb.v.voorobject 7gevonden:
Datum
N in loof . . .

19/6

3/7

17/7

31/7

13/8

27/8

10/9

25/9

39

45
19

42
44

25
64

17
72

12
77

8
81

6
83

Beschikt mennu b.v.voor hetloof overdeopgavevan 17/7(42kg)envoordeknol
op 10/9(81kg),dan bestaat ergeenmethodeomhieruitdetotaleonttrekking ad89 kg
teberekenen. Daartoezoumeninditgevalgelijktijdige bemonsteringvanloofenknol
moetenverrichten,watgedurendedeperiodevan31/7tot25/9dezelfde opbrengst gaf.
Ditwasechterindestalmestobjectenweerniethetgeval.Hierhadmeneveneensgelijktijdige bemonstering, maar bij de eindrooiing, moeten hebben. Ten slotte gaat dit in
het onderhavige geval ook niet op voor de lagere stikstoftrappen, waar menvoordit
doel vroeger had moeten bemonsteren.
Hiermede hangt een tweedevraag samen, nl. ofuit deN-bepalingin deknollen bij
deeindrooiing berekend kan worden, hoeveel er gelijktijdig in het loof zat. Dit is op
ruwewijze mogelijk en men heeft dan tevenseen -enigszinsglobaal-antwoord opde
eerste vraag; men moet daartoe de objecten niet gelijktijdig rooien, maar elk object
op het moment, dat er nog groene, maar vrijwel bladloze stengels zijn. Dan bevindt
zich 90% van de totaal opgenomen stikstofhoeveelheid in de knollen. Is men niet
zeker,datderooiingjuistopditmomentisgeschied,dankanmenookopdezewijzeonnauwkeurigheden invoeren;zowasb.v.inPr 143314dagenvoorgenoemd tijdstip het
percentagevan destikstof datzichindeknol bevond, 85.Bij60ton stalmest werdgevonden:
N totaal
N in knol
Percentage in knol . .

10/9

25/9

27
08
85

133
119
89

Zou men nu op 10/9 bemonsterd en de 108 kg N in de knollen hebben aangezien
voor90%vandetotaleopname,danzou mendezelaatsteberekenen op 120kg,terwijl
op 25/9 133werd gevonden.
Wilmen nauwkeurige berekeningen maken,dan moeten erook nauwkeurige waarnemingengedaan wordeneniséénrooiingmetanalysevanloofenknolnietvoldoende
maar zalmener2of3moeten doen.
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6. DE RENTABILITEIT

Omeenideetehebben,hoedeuitwerking van dehier beschreven verschijnselen op
het rendement zijn, stellen wij 1kg stikstof in kas gemakshalve op f 1; 1 ton stalmest, na aftrek van de waarde van fosfaat, kali,magnesium en overige bestanddelen,
op f 5, 1kgdroog zetmeel op f 0,40 (100 kg fabrieksaardappelen à 400 g brengen
f 6 à f 6,75 op, d.i. per kghandelszetmeelmeteenvochtgehaltevan 15-19%,f0,30
à f 0,34 of per kg absoluut droog zetmeel, zoals in onze berekeningen voorkomt,
f0,37àf0,40).
De meerinkomsten, verminderd met de meeruitgaven, zijn dan:
Stalmest in tons . .
Winst in guldens. .
Kasstikstof in kg
Winst in guldens. .
Gemengde serie . .
Winst in guldens. .

.
.
.
.
.
.

.
12
. 196
.
24
. — 56
. 0/120
. 572

24
344
48
— 72
12/96
548

36
360
60
— 40
24/72
488

48
284
72
+ 48
36/48
404

60
164
96
+ 304
48/24
296

120
+ 572
60/0
164

Wordtdekasserienietop25/9maarelkobject ophetmomentvandemaximalezetmeelproduktie gerooid (inverband methet ongelijke afsterven) dan worden delagere
trappen gunstiger, nl.:
Winst in guldens. . . .

+16

+152

+204

+248

+336

+572

De hoogste kastrap geeft financieel de beste uitkomst, een resultaat dat met geen
enkele stalmesttrap wordt bereikt. In de stalmestserie ligt de gunstigste uitkomst bij
ruim 30ton. Deze wordt slechts overtroffen door de objecten 1 t/m 4(0/120, 12/96,
24/72en36/48).
Zuiveralsmeststofgezien,datisin haar functie van leverancier van plantevoedende bestanddelen, was stalmest hier dus niet bijzonder rendabel; althans gaf de in de
praktijk niet ongebruikelijke hoeveelheid kas van 120 kg N per ha een belangrijk
gunstigerfinanciëleuitkomst dan devoordeligstedosisstalmest(36ton).Enditbijeen
uitzonderlijk hogew.c.voor stalmeststikstof.
Ook in het algemeen isstalmest inhaar direct bemestendewerkingniet voordeliger
dan minerale bemesting. Dat nochtans de praktijk het gebruik van stalmest nietloslaat vindt zijn oorzaak in de overtuiging van het bestaan van nevenwerkingen. Deze
vielenevenwelbuiten hetbestekvanditonderzoek enzijn daarom nietin bovenstaande rentabiliteitsberekening opgenomen.
Ten overvloedezij opgemerkt, dat men bij bovenstaande berekeningen dient tebedenken,datdeuitkomsten vandezeeneproef,watdegenoemdehoeveelheden betreft,
niet alsalgemeen geldigmogen worden aangemerkt.
7. BETROUWBAARHEIDENGELDIGHEIDDER RESULTATEN

Bijdeweergave van deresultaten van dit onderzoek issteeds gebruik gemaakt van
door vereffening verkregen, fraai en vloeiend verlopende krommen (c.q. rechten).
Zonder vereffening zouden deze lijnen vanzelfsprekend minder fraai zijn. In fig. 45
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FIG. 45. Knolopbrengst (onvereffend) van
de objecten 7, 8, 9 10 en het gemiddelde van alle objecten

10/9

FIG. 46. Zetmeelgehalte en onderwatergewicht
(onvereffend)
o.w.g.•l Zetmeelgehalte%
u.w.w. Starch content%
Uwe. ' Stärkegehalt %

JS/9

Datum — Date

FIG. 45. Productionof'tubers{notadjusted)
of the objects 7, 8, 9, JO and the
average of all objects.
Knollenertrag (unausgeglichen)
der Objekte 7, 8, 9, 10 und das
Mittel aller Objekte.

1

o.w.g. = onderwatergewicht ; u.w.w. = under water
weigt ; Uwg. = Unterwassergewicht

FIG. 46. Starch content and under water weight
(not adjusted). — Stärkegehalt und
Unterwassergewicht (unausgeglichen)

zijn als voorbeeld daarvan de onvereffende punten voor de knolopbrengsten van de
eerste 4objecten in destalmestserie ingetekend en door rechte lijnstukjes verbonden.
De andere objecten zijn weggelaten om de figuur niet te verwarrend te maken. De
figuur geeft eenbeeldvan devariaties,welkeondanks deopzet nog optraden. Delijn,
die degemiddelden van alle 16objecten weergeeft, isechter tevensingetekend; dit is
eenmooievloeiendelijn,waarindegenoemdetoevalsschommelingen zijnweggevallen.
Er zijn echter ook gevallen, waarin alle objecten gelijktijdig een onverwacht
maximum of minimum tezien geven.Ditisb.v.hetgevalin fig.46,welkehet gemiddeldevande 16objecten voorheto.w.g.weergeeft, enwelvandeonvereffende punten.
Zonder éénuitzondering vertoonden alleobjecten eensoortgelijk verloop.Erzijnvele
oorzaken,welketotzulkegevallen kunnenleiden,b.v.systematischeweeg-enanalyse-
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fouten (niveauverschil), verschillend weer bij het oogsten (aanhangend vocht of verlept zijn van het blad),verschillend weerin deaan het oogsten voorafgaande periode
(langdurige droogte, regen, warmte, koude, welke alle invloed op groei, assimilatie,
ademhaling, vochtopname enz. kunnen hebben). Ook deze variaties zijn toevallig en
niet essentieel, daar zij op een ander proefveld of in een ander jaar op een andere
plaatsvandekrommennaarvoren zouden komen;zijzijn duseveneens wegvereffend.
De gegevens van dit proefveld zijn in hoofdzaak grafisch verwerkt. Deze methode
was nodig, omdat tabellen niet gemakkelijk inzicht in het bijna overstelpend vele
materiaal geven. Grafieken daarentegen stellen de gezochte verbanden eenvoudig en
tevens snel en gemakkelijk opneembaar voor. Grafische weergave immers biedt de
mogelijkheid tothettrekken vancurvenentotvereffening. Hieroverwerdbovenreeds
gesproken.
In slechts enkelegevallen iseen betrouwbaarheidstoets aangelegd. Dat dit niet gebeurdein hetgehelemateriaal heeft devolgenderedenen:
a. In veel gevallen zijn de verschillen dermate duidelijk, dat een toets overbodig is.
b. Berekening van regressie- en correlatiecoëfficiënten is in deze proef vrijwel steeds ondoelmatig.
Denk b.v. aan de curven met een stijgende en een dalende tak, zoals die van de loofopbrengst.
Slechts het verdelen van detijdas instukken zou hier uitkomst brengen, maar dan nog altijd ten
koste van informatie. Ook bij de optimumcurven zonder dalende tak verliest men informatie
door de rechtlijnige regressie te berekenen. In dat geval wordt deresiduele variantie namelijk te
groot gevonden, doordat ze nog systematische objectsinvloeden bevat. Verschillen kunnen dus
moeilijk significant aangetoond worden.
c. Door verschil in opbrengstniveau ten gevolge van bemesting en tijdstip van oogsten, zijn de
varianties niet homogeen. Een variantieanalyse over b.v. alle knolopbrengsteri is daardoor niet
mogelijk. De grootste verschillen in variantie treden op in de loofopbrengst, op delatere rooidata. Het isduidelijk, dat een bepaling van de variantie per object en per datum een gering aantal vrijheidsgraden oplevert en een correctie voor invloeden van het veld niet meer toelaat. De
verschillen die bij de grafische analyse voor betrouwbaar werden aangezien, zouden derhalve
rekenkundig niet significant zijn aan te tonen.

Teneinde toch een indruk tegeven omtrent denauwkeurigheid van deproef,volgt
hier het resultaat van de variantieanalyse van de knolopbrengsten (q/ha) per rooidatum.
TABEL4. Varianties (s2) van de knolopbrengsten (/q/ha) per rooidatum
Kolommen

Objecten

3/7
17/7
31/7
13/8
27/8
10/9
25/9

245
2 797
2 090
3 493
5 841
13 882
19 404

361
966
1 434
4 281
7 184
8 671
11 869

Date
Datum

Columns
Kolonnen

Objects
Objekte

Datum

TABLE4. Variancesof the tuber yields per lifting date.
TAFEL 4. Varianzender Knollerträge per Erntedatum.

Rest (veldjes)
396
926
1 548
I 791
2 539
1 588
1 817
Rest (fields)
Rest (Felder)
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Het aantal bij iedere variantieoorzaak per rooidatum gebruikte vrijheidsgraden is
resp.5, 15 en 75.Bovenstaande cijfers leiden o.a. tot devolgendeconclusies:
1. Opeen „normaal"proefveld wordt alleen een eindrooiingverricht van veldjes met
een netto oogstoppervlakte van ruim 35m2of ± 150stammen. Derelatieve variatie(s%)ligt dan meestalboven 3%. Bovenstaande varianties hebben betrekking
opopbrengstbepalingen van 6stammen. Derelatievevariatievan delaatste 3 rooiingenisgemiddeld 10,8%(gem.opbrengsten overdegeheleproef achtereenvolgens
399,413en 425q/ha). Deverwachtingswaarde voor devariatie van 150stammen
is dan -jjr x 10,8 = 2,2%. Op basis van de ervaringen op andere proeven dus:
een zeer kleine variatie. Ook zonder deinvloed van kolommen te signaleren blijft
deze beneden normaal:de variatie isdan het grootst bij de laatste rooiing, enwel
13,1%. Per 150stammen isdit 2,6%. De conclusie magdusluidendatdezeproef
aan hoge eisen van nauwkeurigheid beantwoordde.
2. Een variatievan 10,8%betekent dat een verschil tussen 2objectsgemiddelden significant isop een vertrouwensniveau van 0,05, wanneer dit > 12,4%is. Door het
werken met series is echter het onderscheidingsvermogen groter. Stel b.v. dat het
verband tussen stalmestgift en opbrengst redelijk zou zijn weer te geven door een
rechte lijn. Dan isdestandaarddeviatie van deregressiecoëfficiënt van derelatieve
opbrengst op destalmestgift, bija = 10,8,gelijk aan 0,088.D.w.z.dat 2regressielijnen significant verschillen wanneer het verschil in regressiecoëfficiënt minstens
0,264bedraagt.Perstalmestinterval (12ton)isdatdus3%inplaatsvan 12,4%(als
boven). Het onderscheidingsvermogen wordt verder nog vergroot door de driehoeksopstelling der seriesen door het periodieke rooien.
Wij komen dustotdetenvollegerechtvaardigde conclusie,dat degekozen opzeten
denauwkeurigheid der proefde mogelijkheid om zeer kleine verschillen aan te tonen
en met voldoende betrouwbaarheid vast te stellen, hebben geboden. Dit wilevenwel
niet zeggen,dat degevonden resultaten geacht worden algemeengeldigtezijn.Debetrouwbaarheid der, inzake de beschreven verschijnselen, getrokken conclusies geldt
slechtsvoor deomstandigheden van het betreffende jaar en debetreffende plaats.De
verwachting is gewettigd, dat sommige verschijnselen zich in andere jaren en/of
plaatsen (grondtypen) anderszullenmanifesteren. Daaromisinhetinlaterejaren verrichte (ennogtepubliceren) onderzoek bijvoortduringgestreefd naar detoetsingvan
de hier opgestelde conclusies. Bij herhaalde bevestiging komt men dan tot de aannamevan algemenegeldigheid;bijandersluidende uitkomsten zalmenmoeten besluiten tot deaanname van een modificerende invloed van verschilin grond- en/of weertypedoorhetmedebetrokkenzijninhetverschijnselvananderefactoren. Hetzalinde
nogtevolgen publikaties blijken dat beidegevallen zichvoordoen.
Hetlaatstegevalgeeft reedsaanleidingtotenigebeschouwingen inzakedeopzetvan
hetonderzoek.Deniet-bevestigingdergetrokken conclusiesdwingt,inverband metde
grote betrouwbaarheid der op een bepaalde plaats en in een bepaald jaar gevonden
resultaten,tot hetaannemen van noganderedan inhetonderzoek betrokken factoren
die de verschijnselen beïnvloeden. Nu kan men zich de vraag stellen, of het gerecht-
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vaardigd is een enkele grote en kostbare proef op te zetten, vooraf wetende dat de
mogelijkheid aanwezig,zelfslangniet denkbeeldig, isdat de,overigens zeer betrouwbare conclusies slechtsplaatselijke en tijdelijke geldigheid bezitten.
In antwoord op deze vraag kan allereerst worden vastgesteld, dat de personele,
materiëleenfinanciëlemiddelenniettoestondeneengroot aantalvandezeproeven op
tezetten. Bijuitbreiding van het aantal washet dus noodzakelijk geweestde omvang
derproeven aanzienlijk tebeperken. Dit zou tot deparadoxale situatiehebben geleid
dat,waarreedseenkostbareopzetvereistisomdeverschijnselen in handen te krijgen
bij uitschakeling van modificerende invloeden (dusop één plaats en inéénjaar), men
omdezefactoren welinhetonderzoektebetrekken,deopzetzoumoeten verzwakken.
Er werd daarom de voorkeur aan gegeven elke proef op zichzelf zeer degelijk uit te
voeren, zodanig dat de te verkrijgen conclusies ook zeer betrouwbaar zouden zijn,
echterslechtsgeldigvooréénbepaalde constellatie der van invloed zijnde factoren.
Hiervan uitgaande is het mogelijk de modificerende invloed der andere factoren te
bestuderen in een groter aantal eenvoudiger proeven. Hierin behoeft niet alles in
volle omvang te worden herhaald, daar men zich kan bepalen tot de karakteristieke
punten.
Wijzijn ervanovertuigd,dateenbeschrijving vanverschijnselen (o.a.deaanwasin
detijd) zoalshier gegeven isniet mogelijk zou zijn bij variatie van meerdere factoren
gelijktijdig, enzekernietmeteenaantal,elkvoorzichzwakvanopzetzijnde,proeven.
Mendientzichnl.bewusttezijndathethiernietgaatomhetvaststellenvandeinvloed
vaneenenkelvoudigegroeifactor, zoalsb.v.stikstof,maar omhetverschiltussen stikstof in 2 vormen. Uit de aard der zaak is een verschil tussen twee stikstofvormen
meestal(zoalsin het onderhavige geval)kleiner dan deinvloedvan elkder beidevormenopzichzelfbeschouwd(inelkgevalishetkleinerdaneenvanbeide,behalveinhet
uitzonderlijke gevaldatertegengesteld gerichtewerkingeninhetspelzijn,zoalsbijde
afsterving bij de lagere stikstofhoeveelheden). Het lijkt onmogelijk deze in het algemeengeringeverschillen enhunverloopbijverschillendeintensiteiten derbeschouwde
factoren in handen te krijgen, daar een dergelijk (poly- of multifactor-) onderzoek
een onhanteerbare omvang zou vereisen.
Daarhetdusnietmogelijk washetalgemenete bepalen om daaruit het bijzondere
geval te kunnen afleiden, is doelbewust deweggekozenvanhetdeugdelijk vaststellen
van het bijzondere geval terwijl het algemene, indien dit gewenst wordt, aan verder
onderzoekwordtovergelaten.
Er had nog gestreefd kunnen worden naar een meer algemene geldigheid van het
resultaat door de 6herhalingen niet in één proef op te nemen, maar er 6proeven in
enkelvoud van te maken.
Ditzou er,inverband met dedaardoor onvermijdelijke grotere variatie,toegeleid
hebben dat de betrouwbaarheid van het resultaat geringer zou zijn geworden en dus
eengroter aantaldan 6noodzakelijk zouzijngeweestomdezelfde betrouwbaarheid te
bereiken. Wat daarbij de algemeenheid van degeldigheid betreft, kan worden opgemerkt dat men, evenals in alleserieswaarin men niet devariatie der factoren ineen
meerfactorenonderzoek betrekt,tot eenstatistisch -dusrekenkundig-doorsneeresul-
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taat komt, dat in geen enkel speciaalgeval behoeft op tegaan m.a.w.niet noodzakelijkerwijs een natuurverschijnsel behoeft weer te geven. Immers het geeft een gemiddelde van alle werkzame factoren, hun variatie in intensiteit en hun interacties.
Voor het speciale gevalmoetdantochweereentoetsingplaatsvinden.Dezewerkwijze
is speciaal van belang als het er om gaat tot een algemeen voorschrift te komen, dat
gemiddeldeen gunstig effect moet hebben (hoewelergevallen kunnen zijn waarin het
effect nihil of zelfs negatief is). Waar wij hier te maken hebben met een fysiologisch
gericht onderzoek (zij het op landbouwkundige schaal en met landbouwkundige
middelen), dat ten doel had werkelijk geconstateerde verschijnselen nauwkeurig te
beschrijven, ging het zeker niet om eenrekenresultaat metfictief karakter. Deze weg
werd dus doelbewust niet gekozen. Er bleef dus over de enkele zeer nauwkeurige
proef,welkekeuzewijop grond van degegeven uiteenzettingen alsvolkomen verantwoord beschouwen met de noodzaak van verdere toetsing.
Gelijktijdig met Pr 1433liepPr 1434op klei.Hierin ligtdusreedseen mogelijkheid
tot toetsingentot vergelijking in hetzelfdejaar van twee(sterk)uiteenlopende grondsoorten. Dezezelfde vergelijking isooklater (in 1955)doorgevoerd (deresultaten van
beide proeven zullen gezamenlijk gepubliceerd worden). Verdere toetsingsmogelijkhedenliggenin denadien telkenjare uitgevoerde proeven. Dezevormen weliswaar op
elkaar volgende fasen van het onderzoek, maar vrijwel alle bestudeerde grootheden
worden er in vervolgd. Voor zover conclusies zonder uitzondering elkjaar opnieuw
bevestiging vinden, wordt de mogelijkheid groter dat zij algemeen geldig zullen zijn.
Waar zij niet bevestigd worden en hetnieuweresultaat eveneensbetrouwbaar isvastgesteld, ishetniet mogelijk uit temaken ofhier bodem-ofweerverschillen in hetspel
zijn. Voorlopig zullen deregelmatig bevestigde conclusies het meestehouvastbieden.
Na afsluitingvandelopendereeksvanonderzoekingen,wathopelijk hetgevalzalzijn
na de verwerking der in 1956uit te voeren proeven, zal nagegaan kunnen worden of
het gewenst voorkomt devariabele uitkomsten verder te analyseren in hun afhankelijkheid van andere factoren.

SAMENVATTING EN CONCLUSIES
Incidenteel gedane waarnemingen in diverse proeven leidden er toe nauwkeurige
observatiesteverrichtenindebestaandeproef Pr 800,welkebeschrevenisindeeerste
publikatie uit dezereeks. Dezewaren op hun beurt aanleiding tot het verrichten van
nognauwkeuriger waarnemingen indespeciaaldaarvoor opgezette proef Pr1433.
Van de proefopzet en daarbij aansluitende verwerkingsmethodiek is volledig verantwoording afgelegd, daar deze essentieel zijn voor de waarde van een uitgevoerd
onderzoek, terwijl er bij de beschreven proef zeer hoge eisen aan gesteld werden. De
bedoeling wasnl. (1)omverschilleninstikstof-,vocht-enzetmeelhuishoudingonder
invloedvanstikstof uitkasenuit stalmest tevergelijken en(2)dezeeffecten tevervolgen gedurende de ontwikkeling van het gewas teneinde mogelijke karakteristieke
momentenophetspoorte komen. Daarnaast werdende gebruikelijke grootheden als•
stand, loofkleur, opbrengst enz. bepaald en eveneens in de tijd vervolgd terwijl hetzelfde voor deafstervingplaats vond.
Inhet algemeen gaatvan stalmeststikstof per kgeenzwakkerewerkinguitdan van
kunstmeststikstof. Ditwordttot uitdrukkinggebrachtindewerkingscoëfficiënt ;deze
geeft deverhoudingweertussendehoeveelheden stikstofinbeidevormen die dezelfde
werkinguitoefenen.Zijn dezehoeveelhedenb.v. 100kgNinstalmesten40kgNinkas,
dan is de werkingscoëfficiënt 40.
Deloofkleur werdinPr 800wel,inPr 1433 nietbeïnvloeddoordestalmeststikstof.
Uit fig. 5 krijgt men op overtuigende wijze de indruk dat dit verschil veroorzaakt
wordt,doordat bijdelaatstedestikstoflevering uitdegrondveelhogerwas,zodatmen
op eenveelhoger stikstofniveau begonendemogelijkheid van beïnvloeding geringer
was.Inbeginselisdeloofkleur dusweldoor stalmest tebeïnvloeden,maarinveelgeringer mate dan door kunstmeststikstof. Waar dezeinvloed zichvoordoet, isdewerkingvanbeidestikstofvormen gelijk,dochmeteenverschilinwerkingscoëfficiënt voor
de stalmeststikstof.
Destand(fig.6)demonstreerteveneensdatPr 1433zichopeenhoger stikstofniveau
bewoogdan Pr 800.Debeïnvloeding door stikstofwasechterevensterk(zoalsdehellingderlijnen aangeeft). Ookbijdestandgedragendebeidestikstofvormen zichgelijk
wanneer de stalmeststikstof door middel van de werkingscoëfficiënten tot werkzame
stikstof wordt gecorrigeerd. De stand bleek een rechtstreekse bepaling tezijn van de
verhoudingeninloofgewicht, dochnietvoordeknolopbrengst.
Uitgaande van 0N neemt desnelheid van afsterven bij stijgende N-trappen toe tot
40à 60kgN, omdaarna af tenemen. Met stalmest zet dedalingdirect vanaf 0Nin.
Hierinligtduseenwezenlijkverschiltussenstalmestenkunstmest.Ertredenverschillenopintijdstipvanoptredenvandeafsterving eninsnelheidvanafsterven. Stalmest
heeft de eigenschap het leven van het gewas in sterkere mate te verlengen dan met
kunstmeststikstof het geval is. De langere levensduur brengt een langer doorgaande
knolvormingmee.Uitfig.13en14volgtdatdelangerelevensduurzichindeopbrengst
uit. Devolgorde van afsterven wordt in verschillende eigenschappen teruggevonden,
zoalsvochtgehalte, knolgewicht, stikstofgehalte enz.Hetisniet duidelijk ofde afster-
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ving hier optreedt alswerkende oorzaak ofdatzijtezamen metdegenoemde eigenschappenhetgevolgisvaneenandere(metdestikstofvoeding samenhangende) eigenschap. Het afstervingscijfer *houdt geen rechtstreeks verband met loofgewicht en
knolopbrengst. Hetgeeft per object weleen-zijhetvertekend - beeld vandeloofmassa.De afstervingsverschillen vindt menterugindeopbrengsten, doordat desnelst
afstervende lagerekunstmeststikstoftrappen hetvroegst ophouden metdetoenamein
knolgewicht enditzelfs gaat afnemen.
Bij deopbrengsten werden zeer hoge werkingscoëfficiënten gevonden. Watdeuiteindelijke opbrengst betreft, wasvoor eenzelfde produktie een opname van stikstof
vereist,dievoorstalmestveelgeringerwasdanvoorkas.De stalmeststikstofwerkingscoëfficiënt voor deopbrengst namgedurendedegroeisterktoe.Ditiseenbewijsvoor
de„geleidelijkewerking"vanstalmest.Evenalsbijkleurenstandvolgtuitdeopbrengst
van hetO-objectdatPr 1433opeenvrij hoogN-niveaulag(ziefig.17).Dewerkingscoëfficiënt blijktgeenverbandtehouden metdesterktevandestikstofreactie,ofm.a.w.
de helling vande stikstofopbrengstkromme.
Hetzetmeelgehaltevertoonteenstijgend eneenhorizontaalgedeelte.Hetligtsteeds
het hoogst bijhetO-object enwordt door Ngedrukt; door stalmest echter meerdan
door kunstmest. In de vroeg afstervende lagere stikstoftrappen neemt in de laatste
fase dehoeveelheid zetmeel af en welin 2 weken metgemiddeld 2%van de totale
zetmeelvoorraad.Ditfeitzalzekervaninvloedzijnopdebewaareigenschappenvande
aardappel. Totaanhetomslagpunt tussen detwee takken vandekromme voorhet
zetmeelgehalte wordt peretmaal 3,5gzetmeelperplant gevormd;daarna slechts0,5.
Deafname indevroegafstervende objecten is0,75gperetmaal.
Het loof bereikt bij beide stikstofvormen op alle trappen daarvan gelijktijdig zijn
maximale ontwikkeling. Daarna gaan alsgevolgvandeongelijke afsterving verschillen optreden. Aanvankelijk heeft kunstmeststikstof de sterkste invloed op de loofhoeveelheid; hierbij treedt echter ten gevolge van bovengenoemde afsterving eenzo
sterkedalingop,dattenslottedestalmestobjecten hetmeesteloof overhebben.
Tussen loofgewicht enafstervingscijfer bestaat geen rechlijnig verband. Tochis het
laatsteeengemakkelijk enscherpteobserverengrootheid,dienauwverbandhoudtmet
deloofhoeveelheid, alisditgeenrechtlijnigverband.Hetismogelijk,datmethetbladgewicht (duszonder destengels) weleenrechtlijnig verband gevonden zouzijn. De
standcijfers geven voor dejeugdfase weleenrechtlijnig verband methet gelijktijdig
loofgewicht, dusookmethetmaximum vanhet loofgewicht.
Uitdefig.13en 14volgtdezeerbelangrijke conclusie:
1. datergedurende hetgehele leven vandeplant eenconstante verhouding bestaat
tussen degemiddelde hoeveelheid loof ineenbepaalde periode endeaangroeiin
die periode vanknollen enzetmeel;
2. datdezeverhouding ongelijk isvoor debeide stikstofvormen envoor dehoeveelhedenwaarin dezegegeven worden.
* Voor hetafsterven werden cijfers van0-10gegeven;0 = geen afsterving; 10= dood.
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Dezeverhouding, dieloofefficiëntie genoemd is,ishethoogst inhetO-object,bij60
ton stalmest 62,5%daarvan en bij 120kgkas-N 50%.De loofefficiëntie iseenreeds
vroeg gefixeerde grootheid. Bijeen eenmaal vaststaande efficiëntie werken verhoging
van de maximale loofhoeveelheid en verlenging van de levensduur opbrengstverhogend.
In totalestofproduktie(incl. vocht)zijn destalmestobjecten steedseenzelfdepercentagehogerdanhetO-object,maardekunstmestobjecten zijn aanvankelijk hoger(door
de grotere loofproduktie) zoalsfig.41 duidelijk aangeeft. Stalmest en bodemstikstof
werken dusin dezelfde zin, kasstikstof werkt in een ander tempo.
Door stikstof wordt het vochtgehalte in de plant verhoogd, door stalmest evenwel
sterker dan door kas.Detotalehoeveelheid vochtin deplant isten tijde van demaximaleloofhoeveelheid doordesterkereloofontwikkeling door kas-Nsterker verhoogd
dandoorstalmest. Daarna wordtzijindestalmestobjecten hetgrootst,doordat daarbij het loof langer groen blijft. Zoalsfig.27 toont, is de totale vochthoeveelheid bij
stalmestgelijkmatiger overhetgroeiseizoenverdeeld;zijstijgt minderhoog,maardaalt
minder snel.
Hetstikstofgehalte vandedrogestofinhetloofisweinigverhoogd door stalmestin
dejeugdfase en zeer sterk door kas, echter zodanig afnemend, dat het in de latere
stadia gelijk aan of lager isdan dat in het O-object. In absolute zin neemt het in alle
objecten af, eerstsnel,daarna langzamer.
Als de afsterving inzet, gaat er N van het loof naar de knollen, neemt althans de
N-hoeveelheidinhet loof afendieindeknollen toe.
Dehoeveelheid Ninhetloofistijdens demaximaleloofontwikkeling door stalmest
verhoogd van45tot 70kgper ha,door kastot 115kg. Diein deknol blijft stijgen tot
delaatste rooiing, behalve bij devroegafstervende lage N-trappen. De stikstofgehaltenindeknolzijn eveneenszeersterkverhoogd door kas,weinigdoor stalmest.Evenwel blijft het gehalte bij stalmest onafgebroken stijgen, terwijl de stijging in de kastrappen al spoedigis afgelopen.
Detotaleopnamevan stikstofisbijgebruikvankunstmest afgelopen tegelijk metof
ietseerderdandemaximaleloofontwikkeling. Bijstalmestgaatdeopnamedoor, zelfs
alserhoegenaamdgeenlevendbladmeeroveris.Mengaatdusdenkenaandeopname
van stikstof regelrecht door de knol en niet via het loof. In devroeg afstervende obobjecten treedt N-verliesop.
In het O-objectis deopname (van bodemstikstof) 90kg. Van de kunstmeststikstof
wordt eenvast percentage opgenomen, nl.65%.Wordt bijeenhogegift zoveelopgenomen, dat deze opname groter is dan een kleine gift, dan zou men verwachten dat
deze laatste geheel opgenomen zou worden. Dit is evenwel niet het geval:percentsgewijsisdeopnameeven sterk.
Het stikstofgehalte van degeheleknol(dusincl.vocht)wordt door 60ton stalmest
slechtsverhoogd van 0,233tot 0,247%,door 120kgNvan 0,233tot 0,349%. Hierin
zitduseenzeergroot verschiltussen stalmest- en kunstmeststikstof.
Deuiteindelijke opname uit 60ton stalmestis42kg,uit 120kgkunstmest N78kg.
In opbrengst iseerstgenoemd gevalzelfs nogietshogerdan het tweede:stalmest veroorzaakt dus ook een betere stikstofeconomie.
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Dehoeveelheid zetmeel,dieperkgopgenomen stikstof gevormdwordt,is afhankelijk van dein een zeerjong stadium beschikbare stikstof (ziefig.35en 36):hoelager
dezeis,hoeeffectiever endezeintensiteit blijft hetgehelelevenbehouden (ditgaat dus
parallelaanhetgeenomtrentdeloofefficiëntie werdgevonden).Zijisreedsgeïnduceerd
vóórdezetmeelvorming begonnenis.Desterkewerkingopopbrengst bijlagestikstofopname uit stalmest is dus niet alleen het gevolg van de doorgaande opname, maar
eveneensvan degeringe beschikbaarheid van stikstof in hetjeugdstadium.
Definancieelgunstigsteuitkomst werdverkregen met de hoogste kas-trap. Binnen
de stalmestserie was30tonfinancieelhet meestrendabel.
De totale stikstofonttrekking is niet te berekenen uit een stikstofbepaling in het
groeneloof eneenindeknollenbijdeeindrooiing.
Het cellenmateriaalin de knol (droge stof zonder zetmeel) ligt op hetzelfde niveau
alsdat van desuikerbiet, nl. ± 6%van het knolgewicht. Deze grootheid isconstant
enreedszeervroeg bereikt.
Heteiwitmateriaal (Nx6,25)in%van totaalknolgewicht wordt door stalmest eerst
laat enuiteindelijk niet noemenswaard verhoogd. Door delaagste N-trapisvanaf het
begin der knolvorming deze verhoging reeds het dubbele van de uiteindelijke verhogingbij 60ton stalmest. Dehoogste N-trapgeeft eenstijging metruim0,7% eiwit,de
hoogste stalmesttrap met noggeen 0,1%.
Hetstikstofgehalte vanhetcellenmateriaalwordt door stalmestnietverhoogd, door
kaswel.
Eenkenmerkend getalvoordeknolishetzetmeelgehaltein%vanhetvochtgehalte.
Dezeverhouding, dieonafhankelijk isvan het kunstmeststikstofniveau maar waarop
stalmest eennevenwerkinguitoefent, stijgt tot eenzekermoment omdaarna constant
te blijven; gedurende de stijging wordt water door zetmeel vervangen, daarna verandertzijnietmeer.
Stalmestgeeft, o.a. doorhetlangeredoorgroeien,eengroterpercentageeneengroter
gewichtaan grote knollen (>45 mm)endatreedsdirectvanaf het begin. Kasdaarentegenverhoogthettotaalaantalknollen,dieevenwelnietalletotvollewasdomkunnen
komen,vooral bijdelageregiften. Dezefeiten kunnen gezien worden alsuitingen van
dewijze van beschikbaar komen van debeide stikstofvormen: kas direct volledigbeschikbaar, waardoor sterke knolzetting maar onvoldoende nalevering van stikstof
voor de groei van dit grote aantalknollen wordt veroorzaakt; stalmest aanvankelijk
weinig beschikbaar, wat geringer knolzetting, en door geleidelijke stikstoflevering
sterke groei van de knollen ten gevolge heeft. Met 60 ton stalmest was vrijwel het
optimum voor elk dersortimenten bereikt; met kashad metgiften hoger dan 120 kg
eenverdergaande stijging der opbrengsten, vooral aan grote knollen, verkregen kunnen worden.
Dewerkingscoëfficiënt van stalmeststikstof blijkt gedurende degroei te veranderen
enisvoorelkeeigenschapwaarvoorzijbepaald wordt,anders;zijisechterinverschillende gevallen niet te bepalen door ongelijkheid der betreffende krommen. Daar zij
bovendien geenverband houdt metdehoeveelheid opgenomen stikstof wordt aan de
werkingscoëfficiënt geenwezenlijkefysiologische betekenistoegekend.Zijheeft slechts
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betekenisalsadviesbasisvoorcompensatiedoeleinden voorzoverzijbepaaldisaan de
handvandehoeveelheid eindprodukt.
Inhetlevenvandeaardappelplant bleken tweehoofdperioden teonderscheiden,nl.
de groeiperiode en de afrijpingsperiode. In de eerste voltrekt zich de sterke initiële
stikstofwerking. Dezeuitzichwelin het niveau maar niet inhetritmevan de stofontwikkeling.Zijwordtafgesloten doorhettijdstipvanmaximaleloofontwikkeling, waarop tevensdetotale stofontwikkeling maximaalis.In deafrijpingsperiode uit de stikstofinvloed zichbovendienophetritmevandeafname van de loofhoeveelheid en op
dat van de toename van de knolhoeveelheid (waarvan in dezelaatste periode nog ±
40%wordtgevormd).Hetverloopvan beideperiodenwordtweergegevendoorS-vormigekrommen, zodat zij door het buigpunt intwee subperioden teverdelen zijn. De
eerste periodevan degroeifase, met toenemende groeisnelheid, bevat de opname van
de kunstmeststikstof. De scheiding van subperioden in de afrijpingsfase vormt voor
elkobject eenkarakteristiek punt,waarvan deliggingafhankelijk isvanhet-voorelk
object verschillend -ritme enwaarna de afsterving in deletterlijke zinvan hetwoord
gaat optreden in de laatste subperiode. In deze verschillen in ritme speelt de doorgaande stikstofopname uit stalmest een belangrijke rol, maar evenzeer, hoewel in
tegengestelde zin, de initieel opgenomen stikstof van de lagere stikstoftrappen.
Het standcijfer geeft in de groeiperiode een beeld van de niveauverschillen, het afstervingscijfer in deafrijpingsperiode van deritmeverschillen. Zij geven elkvoorzich
geen maat van de knolopbrengst, hoewel het denkbaar isdat uit een combinatie van
beide een zodanige maat samen te stellen zou zijn. Zij geven vóór de eindoogst een
indrukvanhetgewas.Inonderzoekingenalsdehierbehandelde,metperiodiekenauwkeurige bepalingen, zijn zij in wezen overbodig.
De vochthuishouding, die fysiologisch van grote betekenis is, kan evenwel in het
kadervandezeonderzoekingenslechtsbeschreven,dochnietverklaardworden.Zijkan
echter, als gemakkelijk en op weinig kostbare wijze te bepalen grootheid,vanbelang
zijn omeenwerkingophetspoortekomendiezichinde opbrengsten onduidelijk uit.
In devolgendepublikaties zullen o.a. behandeld worden:
a. het nabootsen van stalmeststikstofwerking door wekelijkse giften van kunstmeststikstof,
b. het verschil in stalmeststikstofwerking bij najaars- en voorjaarstoediening,
c. destalmeststikstofwerking opzware grond.
Debetreffende proeven zijn reedsverricht en wachten op dedefinitieve bewerking.
Bijverdervoortzettenvan dezereeksvan onderzoekingen zalgetracht wordenmeer
aandachtteschenkenaan kwaliteitseigenschappen.
Het waretewensen, dat als steun voor ons onderzoek fysiologisch onderzoek verrichtzoukunnenworden,daarhet eigenwerkdaardoor sterkaanwaardezou kunnen
winnen. Dit geldtin het bijzonder voor dereeds genoemde vochthuishouding van de
planten voor de stikstofhuishouding. Omtrent degroei der aardappelknollen zijn na
afsluiting dezer publikatie gegevens beschikbaar gekomen (KRUTHE, 1955), welke
hierop nieuw licht werpen en waarop in een der bovengenoemde publikaties, aan de
hand van eigendetailonderzoek, nader zalworden ingegaan.

SUMMARY AND CONCLUSIONS
THE NITROGEN SUPPLY OF POTATOES BY MEANS OF FARMYARD MANURE
AND ARTICIAL FERTILIZERS II

Incidental observations in some trials led to accurate observations in trial Pr. 800,
which was described in the first publication of this series.These in turn led to even
moreaccurate observations in a special trial Pr.1433.
The arrangement of the trial and the method followed for the evaluation of the
resultshavebeenfully described becausetheyareofgreatimportance for theconduct
ofaresearch andstrict requirements have beensettotheminthetrialdescribed.The
object was(1)tocomparedifferences innitrogen,moistureand starchcondition ofthe
crop under the influence of nitrogen in calcium ammonium nitrate (nitro-chalk)
and farmyard manure (2) to study these differences during the evolution of the
crop in order to detect any characteristic effects. Further, as usual, development,
colour of foliage, yield and the rate of wilting were determined and studied during
growth.
Generally the action per kgof nitrogen in farmyard manure isweaker than that in
artificial manure. This is expressed in thecoefficient ofaction,whichstates the ratio
between the quantities of nitrogen in the twoforms that havethesameaction.When
thesequantitiesare,say, 100kgNinfarmyard manureand40kgNinnitro-chalk,the
coefficient of action is40.
The colour of foliage wasaffected by the nitrogen in farmyard manure in Pr.800,
butnotinPr. 1433.Fig.5clearlyshowsthat thisdifference isduetothefact thatinthe
the last experiment the nitrogen supply from the soil was much greater because the
nitrogenlevelwashigherwithlesspossiblityofinfluencing. So,inprinciple,thecolour
of thefoliage may be affected byfarmyard manure but in a smaller measure than by
nitrogen in artificial manure. Where this influence is found, the action of the two
nitrogen forms is equal but the coefficient of action in farmyard manure is smaller.
Thevigourofdevelopment(fig.6)alsoshowsthatinPr. 1433 thenitrogenlevelwas
higherthan inPr.800.Thenitrogen effect was,however,equal,whichisshownbythe
slope of the lines. Also here the two nitrogen forms have the same effect when the
nitrogen in farmyard manure is corrected into active nitrogen by means of the
coefficient of action. The development appeared to be a direct determination of the
ratios in foliage weight but not in tuber yield.
Startingfrom 0N the rateof wiltingincreaseswithincreasing Nlevelsup to 40-60
kgN,but from then onitfalls. Withfarmyard manure adecrease setsinimmediately
from 0 N. So this is an essential difference between farmyard manure and artificial
fertilizers. There are differences in the time when wilting sets in and in the speed of
wilting.Farmyard manure prolongs thelife of thecrop more than nitrogen in artificial fertilizers does.The prolonged life involves prolonged tuber development.
Infig.13 and 14itisclear,that theprolonged lifeisreflected bytheyield.Theorder
of wilting is expressed in several properties such as moisture content,tuberweight,
nitrogen content. It is not clear whether wilting is the prime cause or whether it is
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together with the above-mentioned properties, the result from another cause connected
with the nitrogen nutrition. The wilting figure 5 is not directly related to foliage weight
and tuber yield and gives per object only an approximate picture of the foliage mass.
The wilting differences are reflected by the yields because with low levels of nitrogen
from artificial fertilizers that wilt quickest also the increase in tuber weight stops
earliest and they even give way to a decrease.
In the yields very high coefficients of action were found. The uptake of nitrogen
required for the same production was far less for farmyard manure than for nitrochalk. The coefficient of action of nitrogen in farmyard manure for yield increased
heavily during growth. This shows that farmyard manure acts ,,gradually".
Just as with colour and development, the yield of the 0-object shows that Pr. 1433
had a rather high N level (see fig. 17). It appeared that the coefficient of action does not
bear on the degree of the nitrogen response, i.e. on the slope of the curve of the
nitrogen yield.
The starch content has a rising and a horizontal part. It is always highest with the
0-object and is depressed by N, but by farmyard manure more than by artificial
fertilizers. In the (early wilting) lower nitrogen levels the quantity of starch decreases
in the last 2 weeks stage on an average by 2 % of the total starch stock. This will, no
doubt, affect the keeping quality of the potato. Up to the reversion point between the
parts of the starch content curve 3.5 g of starch is daily formed per plant; after that
only 0.5 g. The decrease in early-wilting objects is 0. 75 gin 24 hours.
The foliage reaches its maximum development with both nitrogen forms at all
levels. After this, as a result of unequal wilting, differences occur. At first nitrogen in
artificial manure has the greatest effect on the quantity of foliage. However, as a result
of the above-mentioned wilting, such a heavy decrease sets in that, finally, the farmyard
manure objects have the greatest amount of foliage left.
There is no rectilinear relation between foliage weight and wilting figure. Yet the
latter can be easily and accurately observed and varies with the quantity of foliage,
although not rectilinearly. It is possible that a rectilinear relation exists with the leaf
weight, so without the haulms. The development figures show in the initial stages a
rectilinear relation with the simultaneous foliage weight, so also with the maximum
of the foliage weight.
From fig. 13 and 14 follows the very important conclusion:
l. during the whole life of the plant there is a constant relation between the average
quantity of foliage in a given period and the increase of tuber weight and starch
yield in that period;
2. this relation is unequal for the two nitrogen forms and for the quantities in which
they are applied.
This relation which is called foliage efficiency, is highest in the 0-object; with 60 tons
of farmyard manure 62.5 % and with 120 kg of nitro-chalk nitrogen 50 % of the value
of the 0-object. This foliage efficiency is a magnitude which is fixed in an early stage.
5

For wilting figures 1-10 were given; 0

=

no wilting; 10 =fully wilted.
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Once the efficiency has been established the increase of the maximum quantity of
foliage and the lengthening of life have a yield-increasing effect.
In total matter production (including moisture) the farmyard manure objects are
always the same percentage higher than the 0-object, the nitro-chalk objects however
are initially higher owing to the greater foliage production as shown in fig. 41. So
farmyard manure and soil nitrogen act the same way and nitrogen in nitro-chalk
acts at a different rate.
Nitrogen increases the moisture content in the plant, but more through farmyard
manure than through nitro-chalk. At the time of maximum foliage weight the total
quantity of moisture in the plant is, as a result of the greater foliage development,
more increased by nitro-chalk than by farmyard manure. After this it is higher in
farmyard manure objects because there the foliage remains green longer. Fig. 27
shows that the total quantity of moisture is more equally spread over the growing
season with farmyard manure; it does not rise so high but does not fall so quickly.
The nitrogen content of the dry matter in the foliage is little increased by farmyard
manure in the initial stages and very much by nitro-chalk, but at such a decreasing rate
that in the later stages it is equal to or lower than that in the 0-object. In the absolute
sense it decreases in all objects, first quickly then more slowly.
When wilting sets in, some N of the foliage goes to the tubers, at any rate the
quantity ofN in the foliage decreases and that in the tubers increases.
During the maximum foliage development farmyard manure increases the quantity
of N in the foliage from 45 to 70 kg per ha and nitro-chalk from 45 to I 15 kg. The
nitrogen in the tuber continues to increase till the last lifting, except with the earlywilting, low N levels. The nitrogen contents in the tuber are also heavily increased by
nitro-chalk but little by farmyard manure. The nitrogen content, however, continues
to rise with farmyard manure, but with nitro-chalk the rise soon stops.
With artificial manure the total uptake of nitrogen stops at the beginning of, or
somewhat earlier than the maximum foliage development. With farmyard manure the
uptake continues, even ifnot a single living leafis left. So it may be possible that nitrogen
is taken up directly by the tuber and not via the foliage. There are N-losses in the earlywilting objects.
In the 0-object the uptake of soil nitrogen is 90 kg. Of the nitrogen in artificial
manure, a fixed portion is absorbed, namely 65 %. When the quantity of nitrogen
supplied with a big dressing exceeds that taken up from a small dressing the latter
might be expected to be taken up in full. This is, however, not the case: the percentages
of uptake are equal.
It was found that 60 tons of farmyard manure increased the nitrogen content of
the whole tuber (including moisture) from 0.233 to only 0.247 % and 120 kg of
artificial manure nitrogen from 0.233 to 0.349 %. So here is a very great difference
between nitrogen in farmyard manure and in artificial fertilizers.
The ultimate uptake from 60 tons of farmyard manure is 42 kg and from 120 kg of
artificial manure nitrogen 78 kg. The yield in the former case is even slightly higher
than in the latter. So farmyard manure caused also a better nitrogen economy.
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Thequantity ofstarchformed per kgofnitrogen absorbed dependson the availabilityofnitrogeninaveryearlystage(seefig.35and 36).Thesmallerthisavailability,
themoreeffective itisand this effectiveness continuesthroughout thelife oftheplant
(Sothiscorresponds withwhat wasfound about thefoliage efficiency). This effectivenesswasalreadyinducedbefore starchformation began. Sothestrongaction onyield
withlow nitrogen uptake from farmyard manure isnot onlythe result of the continuousuptake but alsooftheslight availability of nitrogen in the earlystage.
Thehighestfinancialreturnswereobtainedwiththehighestnitro-chalklevel.Ofthe
farmyard manureseries30tons wasmost remunerative.
Thetotalnitrogenuptakecannotbecalculatedfrom anitrogendetermination inthe
greenfoliage andoneinthetubersatlifting time.
The cellmaterialin thetuber (dry matter without starch) corresponds with that of
thesugarbeet,namely 6%ofthetuber weight.Thispercentage isaconstant oneand
remainsconstantfrom averyearlystage.Itis5.85%in the0-object, themaximum of
6.25isreached with 30tons offarmyard manureand with 120kgN in nitro-chalk; it
decreases however with more nitro-chalk till 5.85%.
Farmyard manure only increases the protein material (6.25XN) in% of the total
tuberweightat an advanced stageandultimately in asmallmeasure.With thelowest
N level this increase isalready in the earliest stage of tuber development double the
ultimateincreasewith60tonsoffarmyard manure.ThehighestNlevelgivesaprotein
increase by more than 0.7% and the highest farmyard manure level by slightly less
than 0.1%.
Thenitrogencontentofthecellmaterialisnotincreased byfarmyard manurebutit
isbynitro-chalk.
A characteristic figure for the tuber is the starch content in % of the moisture
content. This value, which is independent of nitrogen level ofartificial manure but
on which farmyard manure has a subsidiary effect, rises to a certain moment, after
which it remains constant. During the rise water is replaced with starch; afterwards
thisvalue does not change.
Amongst other things, owing to the longer period of growth, farmyard manure
givesfrom thestart ahigherpercentage and agreaterweight ofbigtubers(>45mm).
Nitro-chalk ontheotherhand,increasesthenumberoftubers,which,however,donot
all reach full development, especially with the smaller dressings. These facts may be
seen as illustrations of the different ways in which the two nitrogen forms become
available:nitro-chalk immediately available in full with much tuber setting but after
thiswithinsufficient supplyofnitrogenfor thegrowthofthis greatnumber oftubers;
farmyard manure at first slightly available with less tuber setting but better tuber
growth owing to the gradual nitrogen supply. With 60tons of farmyard manure the
optimum wasvirtually reached for each of the assortments; with dressings of nitrochalkofmorethan 120kgafurther yieldincrease,especiallyinbigtubers,mighthave
been obtained.
It has been shown that the coefficient of action of nitrogen in farmyard manure
changes during growth and isdifferent for each property determined. Sometimes it
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cannot bedeterminedbecausetherelativecurvesarenot equal.As,besides,itbearsno
relation tothequantity ofnitrogen absorbed thecoefficient ofaction isofnoessential
physiological account. It has only significance as an advisory basis for compensation
purposesinsofar asithasbeendeterminedonthebasisofthequantityoffinalproduct.
In the life of the potato plant two main periods can be distinguished, namely the
period of growth and the period of ripening. In the former occursthegreat initial
nitrogenaction,whichisreflectedinthelevel,butnotintherhythm ofthedevelopment
ofmatter. It isclosed bythetimeofmaximumfoliage development at whichalsothe
totaldevelopment ofmatterisatitsmaximum.Inthe ripeningperiod nitrogen affects
therhythmofthedecreaseinfoliageandtheincreaseinthequantityoftubers,ofwhich
nolessthan about 40%isformed inthelastmentioned period.Thecourseofthetwo
periods isindicated byS-shapedcurves,whichmay bedivided bythereversionpoint
into two sub-periods. During the first sub-period of growth, with increasing rate of
growth, the uptake of the nitrogen of theartificial manure takes place.Thereversion
pointbetween thetwosub-periodsisforeachobject acharacteristicpoint,thelocation
ofwhich depends on the rhythm,whichdiffers from object to object and after which
dying sets in in the last sub-period. In these differences in rhythm the permanent
nitrogen uptake from farmyard manure isimportant, but also, though reversely, the
nitrogen ofthelower nitrogen levelstakenupintheinitialstage.
The development figure shows the differences in level in the growing period, the
wiltingfigureshowsthedifferences inrhythm intheripeningperiod.Takenseparately,
they provide no yardstick for the tuber yield, but it is conceivable such a yardstick
might be found in the combination of the two. They give an impression of the crop
beforelifting.Ininvestigationslikethepresent one,withaccurate periodic determinations,theyare,inaway,superfluous.
Themoisturecondition,whichisofgreatphysiologicalsignificance, can,within the
framework of this research, only be described but not explained. Because it can be
determined easilyandatlittlecostitmay,however,servetodetect an action whichis
not clearly reflected by the yields.
Followingpublicationswill,amongst other things,dealwith:
a. theimitation of theaction of nitrogen in farmyard manureby weeklydressingsof
artificial manure nitrogen;
b. thedifference in theaction of nitrogen in farmyard manurein autumn and spring
dressings;
c. theaction ofnitrogen in farmyard manureon heavysoils.
Therelativetrials have already been madeand areawaiting elaboration.
In further researches inthisseriesmoreattention willbepaid toqualityproperties.
Physiologicalresearchwouldbeagreatsupportfor ourresearchwork,especiallyon
theabove-mentioned moisturecondition oftheplantandthenitrogencondition. After
this publication information on the growth of potato tubers has become available
(KRIJTHE, 1955), that throws a fresh light on these subjects and willbefurther dealt
with inoneof the above-mentioned publications on the basis of our investigations.

ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN
DIE STICKSTOFFERNÄHRUNG DER KARTOFFEL MITTELS STALLMIST
UND HANDELSDÜNGER II

Gelegentlich gemachte Beobachtungen in verschiedenen Versuchen über Unterschiede im Absterben des Kartoffelkrauts unter Einfluss von Stickstoff aus Kalkammonsalpeter (Kas) und Stallmistwaren Anlass dazu, darüber indembestehenden,
in der ersten Veröffentlichung dieser Reihe beschriebenen, Versuch Pr 800genaue
Beobachtungen durchzuführen. Die daraus sich ergebenden Resultate veranlassten
wiederum noch eingehendere Untersuchungen in einem speziell dafür aufgesetzten
VersuchPr 1433.
Von der Durchführung und der darauf anschliessenden Verarbeitungsmethodik ist
völlig Rechenschaft abgelegt,da dieseessentiell sind für den Wert der durchgeführten
Untersuchungen, indem bei dem beschriebenen Versuch daran sehr hohe Anforderungen gestellt wurden. Beabsichtigt war nämlich, (1) Unterschiede im Stickstoff-,
Wasser-und Stärkehaushalt unter Einfluss von Stickstoff aus Kas und Stallmist zu
vergleichen,und(2)gleichzeitigdieseEffekte währendderEntwicklungdesGewächses
zuverfolgen, umetwaigecharakteristische Momentezuermitteln.Danebenwurdendie
üblichen Grössen,wieStand,Krautfarbe, Ertrag usw.bestimmt und gleichfalls in der
Zeit verfolgt, indem dasselbe für dieAbsterbung erfolgte.
Im allgemeinen geht von Stallmist-N pro kg eine geringere Wirkung aus als von
Handelsdünger-N. Das wird zum Ausdruck gebracht im Wirkungskoeffizienten;
dieser gibt das Verhältnis an zwischen den N-mengen inbeiden Formen, diedieselbe
Wirkung ausüben. Sind diese Mengen, z.B. 100kg Nin Stallmist und 40kgN in Kas
dann ist der Wirkungskoeffizient 40.
Die Krautfarbe wurde auf Pr 800wohl, auf Pr 1433nicht beeinflusst durch Stallmiststickstoff. Aus Abbildung 5 geht auf überzeugende Weise hervor, dass dieser
UnterschiedverursachtwirddurchdievielhöhereStickstofflieferung desBodensbeim
letzten,sodassmansichamAnfang aufeinemvielhöheren N-Niveaubefand,unddie
Beeinflussbarkeit geringer war. Grundsätzlich ist alsodieKrautfarbe wohl beeinflussbardurchStallmiststickstoff, aberinweitgeringeremMassealsdurch Handelsdüngerstickstoff.WodieserEinfluss inErscheinungtritt,istdieWirkungderbeidenN-Formen
gleich,aber mit einem ungleichen Wirkungskoeffizienten für den Stallmist-N in den
beiden Versuchen.
DerStand(d.h.dievisueleSchätzungder Krautmasse,s.Abb.6)demonstriertgleichfalls,dassPr 1433 sichaufeinemhöheren N-Niveaubefand alsPr800;derEinflussdes
Stickstoffs war abergleich stark (wiedieNeigungderLinien angibt).AuchbeimStand
benehmen beide N-Formen sich gleich, wenn der Stallmist-N mittels des Wirkungskoeffizienten korrigiert wird zu wirksamem N. Es stellte sich heraus, dass der Stand
einedirekte Bestimmung des Krautgewichts war, aber nicht des Knollenertrags.
Ausgehend von 0 N nimmt die Absterbegeschwindiekeit mit steigenden N-Stufen
zubis40-60kgN,umdann abzunehmen. Mit Stallmist fängt derRückgangsofort an
bei0N. Hier liegt alsoein wesentlicher Unterschied zwischen StallmistundHandels-
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dünger vor. Es treten Unterschiede auf im Anfangszeitpunkt der Absterbung und in
der Geschwindigkeit des Absterbens. Stallmist hat die Eigenschaft, die Vegetationszeit der Kartoffeln in stärkerem Masse zu verlängern als Handelsdünger-N. Diese
längereLebensdauerbringteinelängeranhaltende Knollenbildungmitsich.AusAbb.
13 und 14 folgt gleichfalls, dassdielängere Lebensdauer sich imErtrag auswirkt. Die
Reihenfolge desAbsterbens wird inverschiedenen Eigenschaften zurückgefunden,wie
Wassergehalt, Knollengewicht, Stickstoffgehalt u.s.w. Es ist nicht deutlich, ob die
Absterbung hier auftritt als Ursache, oder ob sie samt den genannten Eigenschaften
dieFolgeisteiner anderen (mit der Stickstoffernährung zusammenhängenden) Eigenschaft. Die Absterbungszahl6 steht nicht in direktem Zusammenhang zum Krautgewicht und Knollenertrag. Wohl gibt sie pro Objekt ein-wenn auchverzeichnetes BildderKrautmasse.DieAbsterbungsunterschiedefindetmanzurückindenErträgen,
während auf den am schnellsten absterbenden niederen Handelsdünger-N-Stufen die
Knollengewichtszunahme am frühesten aufhört und sogar negativ wird.
Beiden Erträgen wurden sehrhoheWirkungskoeffizienten gefunden. Wasden endgültigen Ertrag betrifft, war für den gleichen Ertrag mit Stallmist eine geringere NAufnahme erforderlich alsmit Kas. Der Stallmist-N-Wirkungskoeffizient für denErtrag nahm während desWachstums stark zu. Dasist ein Beweisfür die „allmähliche
Wirkung" des Stallmistes. Ebenso wiebei Farbe und Stand folgt ausdem Ertrag des
O-Objektes, dass Pr 1433auf einer ziemlich hohen N-Stufe lag (s.Abb. 17).Es zeigt
sich,dassderWirkungskoeffizient nichtzusammengehtmitderStärkederN-Reaktion,
also mit der Neigung der N-Ertragskurve.
Der Stärkegehalt zeigt einen ansteigenden und einen horizontalen Teil. Er liegt
immer am höchsten beim O-Objekt und wird durch N gedrückt;jedoch mehr durch
Stalldünger als durch Handelsdünger. Auf den früh absterbenden niederen N-Stufen
nimmtinderletzten PhasedieStärkemenge ab,und zwarin2Wochen mitimDurchschnitt 6% destotalen Stärkevorrats. Dieser Umstand beeinflusst vielleicht die Aufbewahrungseigenschaften der Kartoffeln. Biszum Wendepunkt zwischen den beiden
Ästen der Kurvefür den Stärkegehalt wird proTagund Pflanze 3,5gStärkegebildet;
nachher nur 0,5 g. Die Abnahme bei den früh absterbenden Objekten beträgt 0,75 g
pro Tag.
DasKrauterreichtbeibeidenN-FormenaufallenStufengleichzeitigseinemaximale
Entwicklung. Nachher treten zufolge des ungleichen Absterbens Unterschiede auf.
Anfangs hat Handelsdünger-N den stärksten Einfluss auf die Krautmenge; hierbei
setztsichaberzufolge dererwähnten Absterbungeinesostarke Senkung ein, dassam
Ende die Stalldüngerobjekte diegrösste Krautmenge haben.
Zwischen Krautgewicht und Absterbungszahl besteht keinegeradlinige Beziehung.
Doch ist die letztere eine leicht und scharf zu observierende Grösse, die in engem
Zusammenhang steht zur der Krautmenge, wenn auch nicht in geradlinigem Zusammenhang. Esist möglich, dass mit dem Blattgewicht (also ohnedie Stengel)wohlein
geradliniger Zusammenhang gefunden sein würde. Die Standzahlen geben für die
•Für dasAbsterben wurden Zahlengegeben von 0-10:0 = keine Absterbung; 10 = völlig abgestorben.
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Jugendphase wohl einen geradlinigen Zusammenhang mit dem gleichzeitigen Krautgewicht, alsoauch mit dem Krautgewichtsmaximum.
Aus Abb. 13und 14kann die sehr wichtige Schlussfolgerung gezogen werden:
1.dass während der ganzen Vegetationszeit der Kartoffel diemittlere Krautmenge
in einer bestimmten Periode zur Knollen- und Stärkeerträgszunahme in einem konstanten Verhältnis steht;
2. dass diesesVerhältnis ungleich ist für die beiden N-Formen undfür dieMengen,
welche davon gegeben werden.
Dieses Verhältnis, das Assimilationsintensität genannt ist, ist am höchsten im 0Objekt, bei 60000kgStallmist 62,5%davon und bei 120kgHandelsdünger-N50%.
DieseAssimilationsintensität isteineschon frühzeitigfixierteGrösse. Beieiner einmal
fixierten Intensität wirken Zunahme der maximalen Krautmenge und Verlängerung
der Lebensdauer ertragssteigernd.
Hinsichtlich dertotalen Stoffproduktion (einschl.Wasser)sinddie Stallmistobjekte
stets ein gleicher Prozentsatz höher als das 0-Objekt, aber sind die Handelsdüngerobjekte anfangs höher (durch die grössere Krautproduktion) wie Abb. 41 deutlich
zeigt. Stallmist- und Boden-N wirken also im gleichen Sinne, Kas-N wirkt in ungleichem Tempo.
DurchNerhöht sichderWassergehaltinderPflanze, durch Stallmistjedochstärker
alsdurch Kas.DietotaleWassermengeinderPflanzeerhöhtsichinfolge der stärkeren
Krautentwicklung durch Kas-Nstärker alsdurch Stallmist-NzurZeitder maximalen
Krautmenge.Nachher wirdsiebeiden Stallmistobjekten amgrössten,indemdort das
Kraut länger grün bleibt. Wie Abb. 27zeigt ist die totale Wassermenge bei Stallmist
gleichmässiger verteilt überdieVegetationszeit; siesteigt weniger hoch an, aber sinkt
weniger schnell ab.
Der Stickstoffgehalt derTrockensubstanz des KrautesistinderJugendphase durch
Stallmistnungeringfügig erhöhtworden,abersehrstark durch Kas,jedochdermassen
abnehmend, dass er in späteren Stadien dem 0-Objekt gleichkommt oder unterliegt.
In absolutem Sinnenimmt erin allen Objekten ab, anfangsschnell,späterlangsamer.
Wenn die Absterbung einsetzt, geht der N des Krautes in die Knollen; jedenfalls
nimmt dieN-Mengeim Kraute abund in den Knollen zu.
Die N-Menge des Krautes ist während der maximalen Krautentwicklung durch
Stallmist erhöht von 45auf 70kgproha,durch Kas auf 115kg.DieN-Mengeinden
Knollen bleibt bis an die letzte Rodung ansteigen, ausgenommen die früh absterbenden niederen N-Stufen. DieN-GehaltederKnollensindgleichfallsdurchKassehr
erhöht worden, durch Stallmist wenig. Jedoch setzt sich das Ansteigen bei Stallmist
unabgebrochen durch, indem es bei den N-Stufen schon bald zu Ende geht.
Die totale N-Aufnahme ist zu Ende gleichzeitig mit oder etwas vorder maximalen
Krautentwicklung bei Verwendung von Handelsdünger. Bei Stallmist geht die Aufnahme weiter, auch wenn überhaupt kein lebendes Blatt mehr übrig ist. Es kommt
also der Gedanke auf an eine direkte N-Aufnahme durchdieKnolle,alsonichtüber
das Kraut. Beiden früh absterbenden Objekten tritt N-Verlust auf.
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BeimO-ObjektistdieN-Aufnahme(ausdem Boden)90kg.VomHandelsdünger-N
wird einfester Prozentsatz aufgenommen, nämlich 65%.Wirdvoneinerhohen Gabe
sovielaufgenommen, dass diese Aufnahme grösserist alseine kleine Gabe,so würde
man erwarten, dass diese letzte ganz aufgenommen würde. Das istjedoch nicht der
Fall:prozentweise ist die Aufnahme gleich stark.
Der N-Gehalt der ganzen Knolle (also einschl.Wasser) wirddurch 60000kgStallmist nur erhöht von 0,233 auf 0,247% durch 120kg N von 0,233 auf 0,349%. Hier
istder UnterschiedzwischenStallmist und Handelsdünger-N alsosehr bedeutend.
Dieendgültige N-Aufnahme bei60000kgStallmistist42kg,bei 120kgN ausKas
78kg.Ertragsmässigist60000kgStallmist 120kgNnochetwasüberlegen; Stallmist
verursacht also auch einen besseren N-Haushalt.
Die pro kg aufgenommenen N gebildete Stärkemenge ist abhängig vom imersten
Jugendstadium verfügbaren N (s.Abb.35 und 36);je niedriger diese Menge ist, um
so wirkungsvoller ist sieund dieseIntensität bleibt während der ganzen Vegetationszeitbehalten(diesgehtzusammenmitdemwashinsichtlichderAssimilationsintensität
gefunden wurde).Sieistschoninduziert,bevordieStärkebildungangefangen hat.Die
starke N-Wirkung auf den Ertrag bei niedriger N-Aufnahme ist also nicht nur die
Folge der länger anhaltenden Aufnahme, sondern gleichfalls der geringeren Verfügbarkeit des Nim Jugendstadium.
Das finanziell günstigste Ergebnis wurde erhalten mit der höchsten Kas-Stufe.
Innerhalbder Stallmistreihe war30000kgammeisten rentabel.
AuseinerN-Bestimmungimgrünen Kraut undeinerinden Knollen beiderEndrodungist dietotale N-Entziehung nicht zu berechnen.
Das Zellenmaterial in der Knolle (Trockensubstanz ohne Stärke) liegt anteilsmässig auf demselben Niveau wie bei der Zuckerrübe, nämlich durchschnittlich bei
± 6%desKnollengewichts. DieseGrösseistkonstant undschonsehrfrühfixiert.Sie
beträgt 5,85% beim0-Objekt, erreicht das Maximum 6,25% bei 30 000kg Stallmist
und 120kgN undfällt in der Stallmistreihe wieder abbis5,85%.
Das Eiweissmaterial (N-Gehalt x 6,25) in% des totalen Knollengewichts nimmt
durch Stallmist erst spät und am Ende nicht nennenswert zu. Auf der niedrigsten
N-Stufe ist am Anfang der Knollenbildung dieseZunahme schon das Doppelte der
endgültigen Zunahme bei60000kgStallmist.DiehöchsteN-StufeergibteineEiweisszunahme mit 0,7%, die höchste Stallmiststufe mit noch nicht einmal0,1%.
Der N-Gehalt des Zellenmaterials wird durch Stallmist nicht erhöht; wohl durch
Kas.
Eine kennzeichnende Zahl für die Knolle ist der Stärkegehalt in % des Wassergehalts. Dieses Verhältnis, das unabhängig ist vom Handelsdünger-N-Niveau, aber
worauf Stallmist eine Nebenwirkung ausübt, steigt zu einem gewissen Zeitpunkt an,
um nachher konstant zu bleiben; während des Anstiegs wird Wasser durch Stärke
ersetzt, nachher ändern sich die Gehalte nicht mehr.
U.a. durch daslängere Weiterwachsen ergibt Stallmist einen grösseren Prozentsatz
und eingrösseresGewicht angrossen Knollen (> 45mm),undzwarvomAnfang an.
Kas dagegen erhöht die Totalzahl der Knollen, die aber nicht alle voll auswachsen

80

können, besonders bei den niederen Gaben. Diese Tatsachen kann man sehen als
Äusserrungen der Weise des Verfügbarkommens der beiden N-Formen. Kas steht
gleich völlig zur Verfügung, wodurch stärkerer Knollenansatz aber ungenügende NNachlieferungfürdasWachstumdiesergrossenAnzahlKnollen.Stallmiststelltanfangs
nurwenigNzurVerfügung, dadurchgeringerKnollenansatz,aberdurchregelmässige
N-NachlieferungstarkesWachstumderKnollen. Mit60000kgStallmistwarpraktisch
das Optimum erreicht fürjedes Sortiment; mit Kashätte man mit grösseren Gaben
als 120kg N eine weitere Ertragszunahme, besonders an grossen Knollen, erhalten
können.
Eshatsichherausgestellt,dassder Wirkungskoeffizient desStallmist-NeineGrösse
ist,diesichändert währenddesWachstumsunddieandersistfürjedeGrössewofürsie
bestimmt wird,indem sieinmehreren Fällen nicht zu bestimmen ist durch Ungleichheitder betreffenden Kurven. Weilsieausserdem in keinem Zusammenhang zuraufgenommenen N-Menge steht, wird ihr keine wesentliche physiologische Bedeutung
beigemessen. Sie hat nur Bedeutung als Beratungsgrundlage für Kompensationszwecke,insoweitsiebestimmt wurdefür den Endertrag.
Im Leben der Kartoffelpflanze zeigen sich zwei unterschiedliche Hauptphasen, die
Wachstumsphase und die Reifungsphase. In der ersten vollzieht sich die starke Anfangswirkung desStickstoffs. Dieseäussert sichwohlimNiveau aber nicht im Rhythmusder Stoffproduktion. Siewirdabgeschlossen durch denZeitpunkt der maximalen
Krautentwicklung, wo gleichzeitig die totale Stoffentwicklung maximal ist. In der
Reifephase äussert der N-Einfluss sich ausserdem im Rhythmus der Abnahme der
Krautmenge undderZunahme der Knollenmenge (wovon in der letzten Phase noch
±40% gebildet wird). Der Verlauf beider Phasen wird dargestellt durch S-förmige
Kurven, so dass sie durch einen Wendepunkt inzweiUnterphasen zu verteilen sind.
Während der ersten Unterphase, mit zunehmender Wachstumsgeschwindigkeit, findetdieAufnahme desHandelsdünger-Nstatt. DerWendepunktzwischen denPhasen
stelltfürjedesObjekt einencharakteristischen Punktdar,dessenLageabhängigistdes
-fürjedesObjekt verschiedenen -Rhythmus,undwonachdasAbsterben inderletzten
Unterphase buchstäblich einsetzt. In diesen Differenzen im Rhythmus spielt die fortwährende N-Aufnahme aus Stallmist eine wichtigeRolle,abergleichfalls, obwohlim
entgegengesezten Sinneder anfangs aufgenommene Stickstoff der niederen N-Stufen.
Die Standzahl gibt in der Wachstumsphase ein Bild der Niveauunterschiede, die
Absterbezahl in der Reifephase der Rhytmusunterschiede. Jedefür sichist kein Mass
für den Knollenertrag, obwohlesdenkbar ist, das aus einer Kombination der beiden
ein solches Mass abzuleiten wäre. Sie geben vor der Ernte einen Eindruck vom Gewächs.Indenvorliegenden Untersuchungen mitgenauenperiodischen Bestimmungen
sind siean sich überflüssig.
Der Wasserhaushalt,derphysiologischvongrosserBedeutungist,kannimRahmen
dieser Untersuchungen nur beschrieben, aber nicht erklärt werden. Es kann aber,
alsleichtundinwenigkostspieligerWeisezubestimmendeGrössevonBedeutungsein,
umeineWirkung zuermitteln, die sich im Ertrag undeutlich äussert.
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In folgenden Veröffentlichungen werden u.a. behandelt werden:
a. Die Nachahmung der Stallmist-N-Wirkungdurch wöchentliche Handelsdünger-NGaben;
b. Der Unterschied in Stallmist-N-Wirkung bei Anwendung im Herbst, bzw. im
Frühjahr.
c. Die Stallmist-N-Wirkung auf schweren Böden.
Die betreffenden Versuche sind schon durchgeführt worden und warten auf ihre
endgültige Ausarbeitung.
Bei weiter fortgesetzten Untersuchungen dieser Reihe wird versucht werden, den
Qualitätsunterschieden grössere Beachtung zu widmen.
Es wäre wünschenswert, dass zur Unterstützung unserer Untersuchungen physiologische Untersuchungen durchgeführt werden könnten; unsere Arbeit würde dadurch
sehr an Wert gewinnen können.
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