Figuur 1.Verbandnitraatgehalte,Nvoorraadenoogstdervingbijindustriespinazie invoorjaar enzomeropklei
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Detraditioneleteelt vandezegroentegewassen indevollegrondwordtdoorgaans
uitgevoerdopgespecialiseerde bedrijvenopgrondenmeteenhogebodemvruchtbaarheid,
diedoorruimebemestingoppeilwordtgehoudenofzelfsverbeterd.Ookop
akkerbouwbedrijf wordensteedsvakergroentegewassen inhetbouwplanopgenomen. Voor
P,K,Mgendiversespoorelementenbestaaneropproevengebaseerdebemestingsadviezen,
maarvoorstikstof werdvoornamelijk afgegaanopervaring,metalsgevolgdatvooreen
zelfdegewas uiteenlopende adviezenwerdengegeven,afhankelijk vanregionalepraktijken,
grondsoortenenteeltmethoden.
Met behulpvano.a.gegevensvande
Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst eneen
rapport vanVander Boon(1973)stelde
RoordavanEysinga (1962)eenglobaal
advies opvoor destikstofbemesting van
groenten indevollegrond (Tabel1).

Vragen
Naarmate meergroentegewassen inde
vruchtwisseling op akkerbouwbedrijven
werdenopgenomen,nam het belangvan
eenjuiste bemestingtoe.Vooral ten
aanzienvanstikstof rijzenvragen.Wat
moet menbijvoorbeeld doen alseen
groentegewas dat veel stikstof eist,maar
ook nadeoogst veelstikstof indebodem
achterlaat,wordt gevolgddoor eengraanof
witlof,gewassen dieweinig N-behoeftig
zijn?
Inde landbouw heeft mende beschikking
overde„Adviesbasis voor bemestingvan
Tabel 1.Aanbevolenstikstofbemestingin
kgstikstof perhavoorgroenteninde
vollegrond(RoordavanEysinga, 1962)
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landbouwgronden",waarinvoorgranen,
suikerbieten,enconsumptie-en
pootaardappelen een
stifstofbemestingsadvies, gebaseerdop
grondonderzoek, wordt gegeven.In
navolgingvandezeadvisering wordt de
laatstejaren gestreefd naar het opstellen
vansoortgelijke normenvoor de bemesting
vandevoornaamste groentegewassen.De
noodzaak vanstikstofbemestingsadviezen
voorgroenten werd nogvergroot doorde
vanoverheidswege gestelde eis dat het
nitraatgehalte vanspinazie,sla enandijvie
vandevollegrond per 1oktober 1982niet
meerdan4.000mg N03 per kgvers produkt
magbedragen.
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Spruitkool
Indejaren 1967-1969is gericht onderzoek
gedaanmet spruitkool omtot Nbemestingsadviezente komen.Een
gedeelde stikstofgift van220-250kg perha
gaf debeste resultaten.Indit onderzoek
werd reeds opbescheiden schaal gebruik
gemaakt vangrond-engewasonderzoek.De
laatste jaren is opnieuw veelonderzoek
voor spruitkool verricht. Dehuidige
oogstmethoden endevele hybriderassen
zijndermate afwijkend vande traditionele
spruitenverbouw dat eennieuweaanpak
zinvol was.Nogniet beëindigde proeven
resulteerden reeds ineennieuw voorlopig
advies,teweten:1,2x devoorraad
beschikbare N,vóór het planten aanwezig
indelaag0-60cm,aanvullen tot 290kgper
ha.Ook het Consulentschap voorde
Tuinbouw in N.O.-Nederlandwerkt almet

Inhet algemeen geeft zowel te veel als te
weinig stikstof aanleiding tot
opbrengstdepressies,terwijl vooraleen
teveel niet alleen (te)hoge nitraatgehalten
kan geven,maar ook oorzaak kanzijn van
oogstverlating en/of kwaliteitsverslechtering
(hoogpercentage kale uiennabewaring,
groveresortering enminder leverbaar
produkt bij spruitkool,te weelderige
vegetatieve groei bij erwt enboon,
verminderde bewaarbaarheid vandepenen
kwaliteit vandekropbij witlof, rand in
bladgroenten enkoolsoorten).

Tabel2.Voorlopigstikstofbemestingsadviesvoordeteeltvanconservenspinazie in de
vollegrond
Grond

Groei

AantebevelenN-voor-raad*

soort

seizoen

vóór aanvang teelt inkg/ha
bij streefwaarde gemiddeld
N03-gehaltevanhetverse
produktvan:

klei
klei
zand
zand
zand

voorj./zom.
najaar
voorj./zom.1)
najaar2)
voorj./zom.3)

Teverwachten oogstderving
(gemiddeld) bij streefwaarde
gemiddeld N03-gehaltevan
het verse produkt
van:

2000mg/kg

2500mg/kg

2000mg/kg
%

2500mg/kg
%

300
225
250
200
140

375
300
300
250
190

0
4
13
14
12

(2)
0
6
6
5

*)N-voorraad=N-min0-60 cm+N-gift, kg/ha
1)Metuitzondering van de N.O.-zandgronden
2)AlleenvoordeN.O.-zandgronden (4proefvelden)
3)AlleenvoordeN.O.-zandgronden (5proefvelden)
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Nauwe bouwplannen met
aardappelen en suikerbieten
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Hogeteeltfrequenties vanaardappelenensuikerbietenzijngeen
uitzonderinginNederland.Defabrieksaardappelteeltvindt
voornamelijk plaats bijeenteeltfrequentievan50%,datwil
zeggenomhetanderejaar aardappelenopdepercelen. Ook
suikerbietenwordenwelgeteeldbijeenteeltfrequentievan 50%.
Vooraldekleinereakkerbouwbedrijven moetenoverhetscherp
vandesnedeommetenkelehoogsalderendegewasseneen
redelijk Inkomentebehalen.Blijvenbijdezehoge
teeltfrequenties deopbrengstenweloppeilenkanertegeneen
redelijkekostprijsgeteeldworden?
J.G. Lamers
Opbrengsten
Opzwarezavelgrondvanhet PAGV ligt de
vruchtwisselingsproef PAGV 1.Hier worden
sinds 1973zeer hogeteeltfrequenties van
aardappelenensuikerbieten vergeleken bij
verschillende bemestingsniveaus en
wijzenvangrondbewerking.
Vergeleken met eendriejarige rotatie
wintertarwe - aardappelen - suikerbieten
is deaardappelopbrengst indetweejarige
rotatie aardappelen - suikerbieten
ongeveer 4% lager (fig. 1).Decontinuteelt
ligt wel20% lager dandedriejarige rotatie
enongeveer 35% lager dandezesjarige
rotatie. Dezegetallen hebbenbetrekking op
eenresistent aardappelras Saturna,waarbij
detweejarige rotatie evenalsde
continuteelt wordt ontsmet.
Desuikerbieten hebbenopdezeproef niet
te lijdenvandehogeteeltfrequentie.

• stikstofbemestingstabellenvoorspruitkool,
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen
derassen naar gelangvanhunstevigheid.
Zaai-ulen
Eenonderzoek over de stikstofbemesting
vanzaai-ui,verricht indejaren1967-1969,
werdindejaren 1978-1982voortgezet,
waarbij eveneens getracht werddegrond in
het bemestingsadvies te betrekken.Het
voorlopige advies luidt:de bodemvoorraad
beschikbare stikstof indelaag0 - 60cm
aanvullentot 180kg Nper haviaeenalof
niet gedeeldebemesting.
Spinazie
Voor spinazie indevollegrond,bestemd
voor deconservenindustrie,zijn
bemestingsadviezen nodig omdebij dewet
vastgestelde grenswaarden voor het
nitraatgehalte niet teoverschrijden.Inde
jaren 1980-1982zijn proevenverricht op
verschillende grondsoorten enin
verschillende groeiseizoenen.Aandehand
daarvanzijn reeds voorlopige
stikstofbemestingsadviezenopgesteldvoor
spinazie,andijvie ensla.

Wanneer echter bletecystealen in het spel
komen,gaandeopbrengstendalen.
Ondanksjaarlijks grondontsmettingmet
metamnatrium indecontinuteelt van
suikerbieten,is deopbrengst met 10%
gedaald(fig. 1).
Bemesting
Hetvolgenvanhet bemestingsadvies bij
eenhoogaandeel aardappelenen
suikerbieten inhet bouwplan geeft een
toenamevanhet P-enK-niveauvande
bodemtezientot eenvrij hoog niveau.Een
magnesiumbemestingdient bij dezenauwe
bouwplannenal gauw uitgevoerdte worden
omdeonttrekking aantezuiveren.
Aanwijzingen voor het eerder optredenvan
anderegebreksziekten bij hoge
teeltfrequenties zijn niet voorhanden.Ook
deN-bemestingbehoefde geenaanpassing,
Eenvoorbeeldvandewijze waarop tot een
advies kanwordengekomen wordt in fig.1
getoondvoor spinazie. Defiguur geeft het
verbandweertussen het teverwachten
NOj-gehaltevanhet gewasendeNvoorraadwaaruit het gewas kanputtenen
dehierbij gemiddeld optredende
oogstdepressie.Omeennitraatgehalte van
minderdan2.000mgper kgte krijgen is
eenstikstofaanbod van300kgper haaan
tebevelen;bij dit niveauzijn
oogstdepressies teverwaarlozen.De
voorlopige adviezenvoor spinazie zijn
vermeldintabel2.
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Flg.1Relatieve nettoaardappel- en
suikeropbrengst bijteeltintensivering
(PAGV 1)
het optimum ligt voor deverschillende
bouwplannen ongeveer op hetzelfdeniveau.
Welis deorganische bemesting ende
grondontsmetting bij dehogere
teeltfrequenties toegenomen.Toediening
vanjaarlijks 20ton verwerktechampignoncompost gaf eentoelevering vanongeveer
40kgN/ha.Eenverbeteringvande
opbrengst was nauwelijks merkbaar.De
conditievandejonge poldergrondIs
blijkbaar nogerggoed.
Bodemstruktuur
Debodemstruktuur staat onder grotedruk
bij 100% rooivruchten. Doorvele
bewerkingen inhet voorjaar endeafvoer
vandeProdukten inhet late najaar kande
bodembehoorlijk verdicht worden.
Indeproef kanopderotatie aardappelen
- suikerbieten deinvloedvan3manieren
vangrondbewerken opde bodemstruktuur
endeopbrengst nagegaanworden.
Vergeleken met ploegengeeft cultivateren
geenveranderingvandeopbrengst tezien,
welkanmeer grondtarra het gevolgervan
zijn. Bij het rijbanenteeltsysteemgroeiende
gewassen oplosse grondenwordt er
geredenovervaste rijbanen (fig.2).De
opbrengst kanhierdoor toenemenvan
0-10%,wat mogelijk samenhangt met
sneller optredenvanzuurstoftekort opde
normaal beredenobjecten.Wanneer
voldoendezorgwordt besteedaanhet in
stand houdenvaneengoede
bodemstruktuur, danzaldeinvloedvande
bodemstruktuur opde opbrengst-depressie
bijteeltintensivering meevallen.
Ziektenenplagen

Erwordt noggeëxperimenteerd met sla,
andijvie enkroot. Ookhet gebruik van
organische bemesting,met namevan
drijfmest,enhet mogelijke belangvan
delingvandestikstofgift worden inde
komendejarenonder deloepgenomenom
tot goedgefundeerde N-bemestingsadviezenvoor vollegronds-groentente
komen.

J.H. Pleters,
IB Haren

Wanneer geruime tijd eenvast bouwplan is
gehanteerd,ontstaat erindebodemeen
evenwichtssituatie endezelijkt ophet
proefveld bereikt tezijn. Niet alleen
bekendepathogenenvanaardappelenzoals
rhizoctonia enschurft lijken
verantwoordelijk tezijnvoorde
opbrengstdepressie, maar ook deveel
voorkomendeVerticillium-verwerkingszlekte.
Aardapelcysteaaltjes zijn ophet proefveld
niet (aantoonbaar) aanwezig.Toch blijkt
door het stomen vandegrond bij
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