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Nieuwestikstofbemestingsadviezen voor
aardappelen
Ir. J.J.Neeteson, ing.W.Wijnenening.P.A.Zandt-InstituutvoorBodemvruchtbaarheidteHaren/Gr.)

In de periode 1973-1982 is door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, gedeeltelijk in samenwerking met
het Proefstation voor deAkkerbouw en Groenteteelt in
de Vollegrond, een groot aantal eenjarige stikstofhoeveelhedenproefvelden met aardappelen aangelegd UBSerie 84). Het doel van het onderzoek is na te gaan of
grondonderzoek een basis kanzijn voor stikstofbemestingsadviezen. Hiertoe wordt de relatie tussen de hoeveelheid minerale bodemstikstof (Nmin) ende optimale
kunstmeststikstofgift (Nop) onderzocht. Nmin is op elk
proefveld aan het eind van de winter in verschillende
lagen tot 60cm diepte bepaald. Nop is op elk proefveld
bepaald aan de hand van de kromme die het verband
tussen de hoogte van de stikstofbemesting en de opbrengst weergeeft.
Opdeproefvelden werden de volgende kunstmeststikstoftrappen aangelegd: 0,100,150,200,250,300 en400
kg N/ha. Dekunstmeststikstof is in één keerin de vorm
van kalkammonsalpeter gegeven.
Over het onderzoek met aardappelen is reeds het een
en ander gepubliceerd door Ris,de initiatiefnemer van
dit onderzoek (Ris, 1976;Ris, 1978en Ris et al., 1981),
door Bakker (1980),door Kolenbrander et al. (1981)en
door Neeteson (1982).
Nu de gegevens van alle proefvelden van 1973-1982
verzameld zijn, zijn op basis hiervan stikstofbemestingsadviezen opgesteld voorconsumptie-aardappelen
op klei en loss, voor consumptie-aardappelen op zand
en voor fabrieksaardappelen en aardappelen bestemd
voor fabrieksmatige verwerking opzand-en dalgrond.

Advisering invoorgaande jaren
Sinds1980wordt doorhetConsulentschapvoorBodemaangelegenheden in de Landbouw (Bakker, 1980) een
stikstofbemestingsadvies gegeven voor consumptieaardappelen op kleien loss,dat gebaseerd isop grondonderzoek:
Nadvies = 3 3 0 - 1 , 5 x Nmin (0-60 cm)
Dit adviesberust op resultaten dieindeeerstezesjaren
(1973-1978) van het onderzoek verkregen zijn.
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Fig. 1 Consumptie-aardappelen opklei enloss.Het advies
van1980, gebaseerd opproefvelden1973-1978 (-) ende resultatenvanproefvelden1979-1982(•)

Hetisinteressanthetadviesvan 1980tevergelijken met
de resultaten van de proefvelden die in de periode
1979-1982zijn aangelegd.Ditisgedaandoordeadvieslijnvan 1980te leggen doordepunten ontleendaan het
proevenmateriaal van 1979-1982 (figuur 1). De figuur
laat zien dat het advies aan de hoge kant is geweest.
Het advies van 1980 was gebaseerd op 'slechts' 26
proefvelden. Een betrouwbaardere advieslijn zou verkregen kunnenworden doordelijnopeengroter aantal
proefveldente baseren.Hetonderzoekisdanookvoortgezet tot en met 1982. Opgemerkt dient te worden dat
deopstellers vanhetadviesvan 1980geenenkel verwijt
gemaakt magworden; het advies isopgesteld op basis
vanalletotdantoebeschikbaregegevens.Totop heden
werd ergeenopgrondonderzoek gebaseerd stikstofbe-
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mestingsadvies gegevenvoor aardappelen opzand-en
dalgrond.
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Consumptie-aardappelen op klei en loss
In de periode 1973-1982 zijn op klei en loss intotaal 77
proefvelden met consumptie-aardappelen aangelegd.
In figuur 2 is voor elk proefveld het verband tussen
Nminen Nopweergegeven. Ookis de regio waarin het
proefveld lag aangegeven.
Nop is de economisch optimale kunstmeststikstofgift;
deze isbepaald bij een prijsverhouding van 10tussen 1
kg kunstmeststikstof en 1 kgaardappelen (bijvoorbeeld
1 kg N = f2,00 en 1kg aardappelen = f0,20).
Delijn infiguur 2isdelineaire regressielijn die door de
punten gerekend is.
Besloten is dat deze lijn de nieuwe richtlijn voor de
stikstofbemesting van consumptie-aardappelen op klei
en loss wordt:
Nadvies = 270- 1,1 x Nmin (0-60 cm)
Wordt een andere prijsverhouding aangenomen, dan
verandert de richtlijn. Is de kunstmeststikstof goedkoper en/of deprijs voor deaardappelen hoger,danis het
economisch verantwoord meer kunstmeststikstof te
strooien.
Nemen we als voorbeeld een prijsverhouding van 5
(bijvoorbeeld 1 kg N = f 1,50 en 1 kg aardappelen =
f0,30),dan kan20-50 kg N/ha extra worden gegeven.
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Fig. 2 Consumptie-aardappelen opkleienloss. Hetverband
tussen dehoeveelheid mineralebodemstikstof(Nmin)ende
optimalekunstmeststikstofgift(Nop). IB-Serie84, 77proefvelden, 1973-1982
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Intotaal zijn 49 proefvelden op zand-en dalgrond aangelegd. De relatie tussen Nmin en Nop op zand bleek
niet wezenlijk te verschillen van die op dalgrond. Hierdoor is het mogelijk de resultaten verkregen opzandte
voegen bij die op dalgrond, hetgeen de basis van de
advieslijnen vrij breed maakt: 49 proefvelden.
Infiguur 3isvoor deproefvelden op zand-en dalgrond
het verband tussen Nmin en Nop weergegeven. In de
figuur is ook de regio waarin de proefvelden hebben
gelegen aangegeven.
De bemonsteringsdiepte voor de bepaling van Nmin is
0-30 cm. Op dalgrond kan namelijk op basis van een
diepere bemonstering geen goed advies worden gegeven. Voor de betrouwbaarheid van eenadvies op zand
maakt het geen verschil uit of tot 30 cm of dieper bemonsterd wordt. Een bijkomend voordeel van bemonstering tot 30 cm is dat er per tijdseenheid een groter
aantalsteken per monster genomen kanworden,waardoor de bemonsteringsfout kleiner wordt.
Nopinfiguur 3is afgeleid van decurve die het verband
tussen de hoogte van de stikstofgift en de knolopbrengst weergeeft. Bijde bepaling van Nopiseen prijsverhouding van 10 aangenomen. De lijn in figuur 3 is
de door de punten gerekende lineaire regressielijn.
Besloten is dat deze lijn de richtlijn voor consumptieaardappelen op zand wordt:
Nadvies = 300- 1,8 x Nmin (0-30 cm)
Wordt Nop bijfabrieksaardappelen afgeleidvande curve die het verbandtussen de hoogte van de stikstofgift
en het uitbetalingsgewicht weergeeft en wordt een
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Fig. 3 Aardappelenopzandendalgrond.Hetverbandtussen
dehoeveelheidmineralebodemstikstof(Nmin)endeoptimale
kunstmeststikstofgift(Nop). IB-Serie84,49proefvelden, 19731982

prijsverhouding van 13aangenomen,dan blijkt deeconomisch optimale kunstmeststikstofgift 25 kg N/ha lager te zijn dan wanneer uitgegaan wordt van knolopbrengst en een prijsverhouding van 10.
Besloten isdanookdat derichtlijn voor fabrieksaardappelen en aardappelen bestemd voor fabrieksmatige
verwerking opzandendalgrond 25kg N/ha lager wordt
dan die voor consumptie-aardappelen op zand, met
andere woorden:
Nadvies = 275- 1,8 x Nmin (0-30 cm)

Slotopmerking
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Samenvatting
In de periode 1973-1982 is door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, gedeeltelijk insamenwerking met
het Proefstation voor deAkkerbouw enGroenteteelt in
de Vollegrond, een groot aantal eenjarige stikstofhoeveelhedenproefvelden met aardappelen aangelegd.
Op basis van deresultatenverkregen op dezeproefvelden zijn stikstofbemestingsadviezen opgesteld voor
consumptie-aardappelen op klei en loss, voor consumptie-aardappelen op zand en voor fabrieksaardappelenenaardappelen bestemdvoorfabrieksmatige verwerking opzandendalgrond.
Dezeadviezenzijn intabel 1 samengevat weergegeven.

Tabel 1 Denieuwestikstofbemestingsadviezen voor aardappelen
Grondsoort(en)

Consumptie-aardappelen
Fabrieksaardappelen enaardappelen
voorfabrieksmatige verwerking

kleienloss
zand
zandendalgrond

Diepte van bemonstering Richtlijn
- b x Nmin
voor Nmin (cm)
Nadvies = a
(Nadviesen Nmin in
kg N/ha)
a
b
0-60
0-30

270
300

1,1
1,8

0-30

275

1,8
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