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Figuur 1. Nitraatgehalte onder de
akkerbouwpercelen links en rechts van het
kavelpad op PPO locatie Vredepeel (getallen om
de percelen zijn meters). Hoe roder de kleur
hoe hoger het nitraatgehalte. Op het meest
rode deel in het linker deel van de figuur had
dat jaar een dubbelteelt erwt-boon gestaan, die
altijd met hoge nitraatuitspoeling gepaard gaat.
Verder is het effect van het Peelkanaal aan de
bovenzijde van de figuur zichtbaar. Vlak naast
het Peelkanaal zijn de nitraatgehaltes altijd laag,
door inzijging van nitraat-arm water uit het
kanaal

In een deel van de Nederlandse bodems wordt teveel nitraat in het grondwater aangetroffen. Deze situatie doet zich onder meer voor in het Zuidoosten van het land,
bij zowel de akkerbouw als de vollegrondsgroenteteelt. Na sommige teelten wordt
de norm van 50 mg nitraat per L soms ver overschreden (Figuur 1). De oorzaak
ligt, in elk geval voor een deel, in het overschot op de stikstofbalans van een aantal
teelten. Een andere minder intensieve rotatie zou wellicht een oplossing voor het
milieuprobleem kunnen bieden, maar die oplossing is zeer ongunstig voor de inkomenspositie van de telers en is dus eigenlijk geen optie.
In het experimentele onderzoek van het project Telen met Toekomst is daarom
getracht om door middel van een zeer gericht stikstofmanagement de nitraatverliezen op systeem niveau terug te dringen met behoud van een goede opbrengst en
kwaliteit. Hier worden de resultaten voor de akkerbouw gerapporteerd.

Aanpak
Het onderzoek is uitgevoerd op het kernbedrijf voor de akkerbouw Vredepeel gedurende drie achtereenvolgende jaren (2001-2003). Er zijn twee varianten onderzocht:
een geïntegreerde (GI) teelt die qua bemesting en management overeenkomt met
de bedrijfsvoering in de regio en een experimenteel (EXP) deel waarin de stikstofuitspoeling zoveel mogelijk moest worden teruggedrongen, waarbij opbrengstreductie
niet kon worden uitgesloten. De aanpak kon wat verschillen van jaar tot jaar, doordat methoden met een goed resultaat werden gehandhaafd en die met een minder
goed resultaat werden vervangen door andere. Maar de belangrijkste verschillen
tussen beide systemen staan weergegeven in Tabel 1.
GI

EXP

Mestsoort

Dierlijke mest samen
met kunstmest

Hoofdzakelijk kunstmest
of dunne fractie dierlijke mest

Stikstof

Volgens bemestingsadvies

Als GI maar dan expliciet rekening
houdend met stikstofdepositie en
met stikstofmineralisatie uit de
bodem en mest en gewasresten

Teelt

Akkerbouwrotatie met
aardappelen, suikerbiet,
graan en maïs, waspeen en
een dubbelteelt erwt-boon

Als GI, maar met alleen erwt i.p.v
de dubbelteelt erwt-boon

Gebruik
groenbemesters

Geen i.v.m aaltjesrisico

Na vroege aardappel, erwt, graan,
maïs, en vroege suikerbiet
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Figuur 2. Gemiddelde (3 jaar) stikstofbemesting,
stikstofopname, opbrengst en nitraatgehalte in
grondwater in het geïntegreerde en het experimentele (EFS) deel van Telen met Toekomst
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Resultaat
De resultaten kunnen als volgt worden samengevat (Figuur 2):
• De stikstofbemesting in het experimentele deel was gemiddeld over de drie
jaren 25% lager dan in het geïntegreerde deel en in het laatste jaar zelfs 50%
lager
• De stikstofopname was wat lager maar de opbrengst in het experimentele deel
was even hoog als in het geïntegreerde systeem
• Het nitraatgehalte in het grondwater was in het geïntegreerde deel bijna 100 mg
per L. In het experimentele deel daalde dit tot ca 50 mg per L
De belangrijkste conclusie is dan ook dat het goed mogelijk is om de
nitraatuitspoeling drastisch terug te dringen, zonder opbrengstderving. Daarvoor is
in elk geval noodzakelijk:
• een zorgvuldig uitgekiende bemestingsstrategie waarbij veel beter rekening
wordt gehouden met de stikstofvoorziening vanuit de bodem (mineralisatie) dan
nu gebruikelijk is
• zoveel mogelijk groenbemesters telen na de hoofdteelt
Verder ziet het er naar uit dat de bemestingsadviezen van een aantal teelten
herzien moeten worden: Van alle gewassen in de rotatie, behalve zomergerst
kon de stikstofbemesting duidelijk omlaag.
Het is goed mogelijk dat de grenzen van het systeem nog niet zijn bereikt. Die
grenzen worden nu verkend in het project Nutriënten Waterproof. In dit vervolg op
het experimentele deel van Telen met Toekomst wordt o.a. onderzocht of de
mineralisatie van de bodem kan worden verlaagd (bijvoorbeeld door het verwijderen
van gewasresten), zonder gevolgen voor de bodemvruchtbaarheid, maar met een
nog lagere uitspoeling. Verder wordt onderzocht of eventueel toch nog uitgespoeld
nitraat op het bedrijf zelf kan worden verwijderd uit het drainwater.
Berekeningen wijzen uit dat het verwijderen van gewasresten zelfs op een termijn
van 30 jaar geen al te grote gevolgen voor de bodemvruchtbaarheid zal hebben. Of
de nitraatuitspoeling omlaag gaat zal moeten blijken uit metingen in het
grondwater. Die worden nu uitgevoerd, maar dreigen in december te moeten
stoppen, aangezien de financiering van dit deel van het project stopt.
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