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Projekt PFW10(IB75):Landelijke bodembehandelingsproeven indefruitteelt
P. Delver
Inhet voorjaar van 1972iseenproef aangelegdwaarin de invloed vande
plantdichtheid en debreedtevan de onbegroeideboomstrook op de stikstofbehoefte
van appelswordt onderzocht.Het proefras isSchonevanBoskoop opM.9met Benoni
alsbestuiver.
Deplantverbanden zijn:beddenteelt (zes rijen,met 3430bomen perha boomgaard
inclusief paden)enenkele-rijteelten 300x 102cm (2930bomen/ha), 355x 136cm
(1860b.)en 395x 205 cm (1110 b ) . Bij de laatste drie systemenwaren deboomstroken respectievelijk 150of 30,180of 36en 200of 40 cmbreed.Bij devier
plantverbandenwerd verschillend gesnoeid,bij dewijdstehet sterkst om snelmeer
draaghout teverkrijgen en de aanplant sneller gesloten tekrijgen.Zowerd inde
genoemde volgorde nahet planten tot99,94,87en 73 cmhoogte boven degrond
ingesnoeid.
Debemesting van0,70,140,210of 280kgNperhabreedwerpig, veroorzaakte
ook in 1974,het derde groeijaar,grote verschillen inkleurenN-gehaltevande
bladeren.NaarmatemeerNwerd gegevenensterker gesnoeid (dusbij dewijdebeplantingen)enbijbredeboomstroken,werdenhogereN-gehaltenaangetroffen.
Deze liepen al in 1973uiteenvan 1,73% (300x 102cm,smalleboomstrook, 0N) tot
2,32% (beddenteelt,280kgN perh a ) .
De produktie perboom vertoonde in 1974een duidelijk verbandmet debehandelingen.Gemiddeld over alle stikstofgiftenwerd geplukt:bij debeddenteelt 10,3
kg; bij deplantverbanden 300x 102,355x 136en 395x 205 cm resp.8,4, 11,0en
10,0kg ingevalvan bredeboomstroken en 4,8,6,5 en 6,0 kg ingevalvan smalle
boomstroken. Concurrentie doorde grasbaan,verschillen in lengte draaghout door
verschillende snoei engrotere luwtebij debeddenteelt hebben tot dezeverschillenbijgedragen.
Tenslotte hing deopbrengst ook samenmet deN-toestand vanhetgewas:bij de
smalleboomstroken nam deopbrengst perboom tussenN inhet blad = 1,75%en 2,15%
met 42%toe.Bij debredeboomstrokenwerd bijN= 2,30% 11%meergeplukt danbij
N- 2,10%.
Opeenbedrijf teNumansdorpwerden innovember 1971 plantgatbehandelingen uitgevoerd.Dezebestonden uithetwel ofniet toevoegenvan 4,5 literpotgrond, 40
tot 160gorganische stikstofmest Gekro inof (nahet planten)ophet plantgat,
of stalmest rond destam.De laatste toepassing had in 1974een iets gunstig
effect op deopbrengst van Cox's Orange Pippin opM.9.Stalmest rond de stamhad
bovendienhet percentage K indebladerenverhoogd, in 1972,'73en '74resp.met
0,04,0,19 en 0,17%.Daarnaast veroorzaakte stalmesthogere stikstofgehalten,
vooral inheteerste jaar.
Ineen oriënterende proef teWilhelminadorpwerdhet verband nagegaan tussende
dagelijksewaterafgifte bij druppelbevloeiing enhet volumebevochtigde grond.
Door toepassing vanhet systeem 'Volmatic' (40cm lange slangetjes ingebracht in
dehoofdleiding,waterafgifte_+1liter/uur)envanverschillende duurvandruppelenwerd eenvariatie bereikt van ca. 1,5 tot 15literwater per druppunt perdag.
Naenkelewekenwerd debevochtiging doordroging vangrondmonstersnagegaan.
Op deze zavelgrond die op60à70cmdiepte overgaat innietbewortelbaar zand,
namhetvolume bevochtigde grond (meteenverhoging vanhet gewichtspercentage
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vocht vanminstens 2 % ) ,waargenomen tot 60cmdiepte,boven 8à 10liter perdag
niet duidelijk toe.Ditbedroeg dan 250tot 500literbij een diameter vanhoogstens 120cm.Bij groterewaterafgiften,b.v.van 20 literofmeer perdag,zal
een steeds groter deelvanhetwater viascheuren enwormgangen ongebruikt naar
de ondergrond afstromen,vooral opondiepe profielen.Pleksgewijze verschillen in
doorlatendheid veroorzaken danbovendien grote verschillen inbevochtigde volumina. Bij 15literper dag liependezeb.v.uiteenvan 100tot 600liter.
Het onderzoek naar debemesting vangrasstroken ineenproefveld met peren
(Conference,Doyenné duComice)teWilhelminadorpwerd in 1974afgesloten.Er
werd ditjaarnietmeerbemest,debomenwerden eind 1974gerooid.Van 1965af
werd hier opdegrasstrook 0,90,180,270of 360kgN perha gegeven, incombinatiemet0of 240kgN opdeboomstrook.De opbrengstreactie,gemiddeld over
1968t/m 1973,liet eenverschil tussenbeide proefrassenzien,datwaarschijnlijk opeenverschil inworteluitbreiding onderdegrasbaanberust.Bemesting op
deboomstrook gafbijhetminst sterk groeiende,produktieve rasConference bij
elke stikstofgift ophet gras eenduidelijke opbrengstverhoging die varieerde
van 21%(bij0Nop degrasbaan) tot 9% (bij 180tot 360kgNophet gras). Het
sterker groeiende,minder produktieve rasDoyenné duComicevertoonde een lagere
stikstofbehoefte.Methoge giften alleen op degrasbaan (180-360kgN perha)
kondenhier evenhoge opbrengsten wordenbereikt alsmetbemesting uitsluitend
opde zwartstrook. Dit resultaat moetwellicht mede aansterkereworteluitbreiding onder degrasbaanworden toegeschreven,waardoor debemestingen opboom-en
grasstrook elkaarkunnenvervangen.
In 1972en 1973werd indit proefveld een duidelijk verband aangetoond tussen
debij grondonderzoek gevondenhoeveelheid nitraat inonbemesteboomstroken ende
stikstofbemesting op degrasbaan.Ditverband ontstond doorhet vrijkomen van
nitraat uitverschillende hoeveelheden verterend,op deboomstrook gebracht gras.
In 1974werd nietmeerbemest.Het genoemde verband werd toenook nietmeergevonden. Ditwijst opeenvrij snelle vertering vanhet gras.
Kort vóórhet rooienheeft ten slotte nog eenonderzoek plaats gevonden naar
de perforatie van zwart-en grasstroken doorgrotewormen (gatenmet een diameter
vanminstens 2,5 m m ) .Op 10cmdieptebedroeg het aantalwormgangen op deboomstrook het dubbele van dat onderhet gras.Bemesting ophet gras gafeveneens een
verdubbeling vanhet aantalwormgangen,wat aan groterebeschikbaarheid vanorganisch voedsel moetworden toegeschreven.De doorlatendheid vande grond,vastgesteld in infiltratieproefjes,nam duidelijk toemethet aantalwormgangen.

ProjektPFW11(IB111): Betekenisvanstikstof vooropbrengstenkwaliteitvan
fruitgewassen
P. Delver
Sedert 1970zijnop eenbedrijf teNumansdorp giftenvan 150kgN perha inde
vormvankalkammonsalpeter+kalksalpeter,Gekro 10-5-0ofGekro 12-4-6 (meststoffenvan dierlijke oorsprong)met onbemest vergeleken.Onbemestbleefbij Golden
Delicious 6,5%,bij Cox's Orange Pippin 1,5%inopbrengst achterbij kalksalpeter,
gemiddeld over 1972t/m 1974.Demeststoffen gaven geenonderlinge verschillen
tezien.Gekro isgeen duidelijk langzamere meststof dankalkammonsalpeter, al
blijftbij deeerstgenoemde het nitraatwel langer indegrond aantoonbaar.
Onbemest leverdemeer gladde,beter gekleurde GoldenDelicious vruchten open
minder stipbijCox's O.P..Debemestingkan opdeze opdrachtige grondwaarschijnlijkwelwordenweggelaten.
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