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Samenvatting
Verhogingvangrondwater- enslootwaterpeilen heeft gevolgenvoor hetgrondgebruik, envoor deteeltvan
gewassen inhetbijzonder. Ineenliteratuurstudie ennagesprekken metteeltdeskundigen zijn
beschrijvingen gemaakt vante verwachten gevolgenvanvernatting.Dezegevolgenzullenafhankelijk zijn
vandematevanpeilverhoging.Debeschrijvingen betreffen onder anderegrondbewerkingseisen,onkruidenziektebestrijding enbemesting.

Trefwoorden:grondwaterstand,vernatting, wintertarwe, zomergraan, aardappelen, suikerbieten, uien,
bodemstructuurenstikstof.
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1.

Inleiding

Verhogingvangrondwaterstanden envanpeileninoppervlaktewateren maakt deeluitvanhet
overheidsbeleid datgericht isopefficiënter gebruikvanwater. Dezeveranderingvanbeleidheeft gevolgen
voor hetgrondgebruik. Insommige gevallen profiteert denatuur daarvan.Maarookde professionele
grondgebruiker alsboer entuinder kunnenhiervoordeelvanhebben.Ditishetgevalalsminder gebruik
hoefttewordengemaaktvanberegeningsapparatuur. Erzullenzichookgevallenvoordoenvannadelige
effecten.
Degrondwaterstanden zijnnietvoor nietsverlaagdgedurende delaatste 40jaren!
Verhogingvangrondwaterstanden roeptvragenopover bodemgebruikengevolgenvoor hettelenvan
gewassen. Effecten hiervanzullendoorwerken inbedrijfsresultaten. Maarhoe?
BinnenhetDLO-programma362 Integraalwaterbeheer wordt hetproject "Waterpas"uitgevoerd.
Dit project heeft alsdoelinstrumentente ontwikkelenwaarmee degevolgenvanpeilverhogingenvoorde
bedrijfsresultaten zijnteberekenen.
Inditgeheel isnajaar 2001 eenstudie uitgevoerd naar deeffectenvanhogere peilenopdeproductievan
gewassen. Hiervoor isnaast literatuurstudie geput uit demassakennisdieaanwezig isbijde
teeltonderzoekers vanPPO.Deresultaten hiervanzijnvaakinschattingen;dit omdat de omstandigheden
quaontwatering indeakker-entuinbouwgebieden delaatste decenniaveelaloptimaalzijn.Waardoor
ervaringen mettelenvangewassen bij"slechte ontwatering"dusontbreken.
Dekeuzevandegewassen isgedaaninoverleg met collega's vandeinhetproject deelnemende
instituten* enbeperkt zichtot dezogenaamde hoofdgewassen. Geprobeerd isvoor allerelevante
teelthandelingen eeninschattingte gevenvandegevolgenvanvematting. Somsisdit door normstelling,
bijvoorbeeld bijgrondbewerking,of door schattingvaneffectenvanniet kunnenuitvoerenvaneen
handeling.
Dehiernavolgende beschrijvingenzijnbasisvoor invoergegevens ingewasproduktiemodellendiebinnenhet
project "Waterpas"wordengebruikt/ontwikkeld.

'Altena, PRI, PVenPPO(-BBen-AGV).
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2.

Aardappelen-consumptie middenvroeg/laat

2.1 Brutojaarlijkse opbrengst
Debrutofinanciële opbrengst voor consumptie-aardappelenindekleigebiedenisalsgevolgvanras,kgproductie enteeltgebiedverschillend.Gemiddeld isdeopbrengst perha51400 kgà22 ct/kg = € 5139
Opdezandgronden 50000 kgà 17ct/kg = € 3858,-(KWIN2000).

2.2 Algemeneeis
Aardappelen groeienvanuit eenknol(moederknol). Dehoofdscheuten hieruitwordende hoofdstengels.
Bovengronds vormenzichbladeren enbloeiwijze,ondergronds stolonen(uitlopers) diezichaanheteinde
verdikken entot knollenuitgroeien.Hetloofmaximumwordtveelaleindjuli bereikt. Deknolproductie isdan
40 à70%vandeeindoogst.Tijdvanpoten:april.Tijdvanoogsten:middenvroege rassen inseptemberen
late rassen inoktober.
Hetgewas heeft eenbeperkte bewortelingsdiepte: ineenhomogeen redelijk losse bodem(dichtheid <1,40)
bereikt deze eendieptevan70 cm.Eendichtheidvan>1,50wordt nietbeworteld.Tegen het loofmaximum
isdemaximaleworteldiepte bereikt.
Aardappelenworden inruggengeteeld oponderlinge afstandvan75 cm.Inderug/rijafhankelijkvan
teeltdoel op30-40 cm.Hetoogsten gebeurt machinaal metzwaarmaterieel.

2.3 Bodemstructuur
Voor eengoede productie iseenluchtgehalte van20% vereist (Boekei, 1973).Inkleihoudende grondkan
dit percentage 15zijnomdat indezegronden krimp enzwelspelen.Dezeauteur geeft aandat bij 16
volume procenten lucht 5%enbij 12%lucht 17%minder opbrengstwordt verkregen.Deconclusie hieruitis
dat gedurende hetgroeiseizoen (1april-eindoktober) eenontwateringsdiepte vereist isdiegarant isvoor
20%volume procenten lucht indebewortelde zone/bouwvoorvanzandgronden;inzavel-enkleigronden
15%.

2.4 Verslemping
VolgensBoekei(1973) kanverslemping alsgevolgvanhogegrondwaterstanden deknolproductie nadelig
beïnvloeden.Figuur 1isafgeleid uitfiguurô ingenoemde rapportage engeldtwanneervóór dewinter wordt
geploegd.Alskort voor hetpoten inhetvoorjaar wordt geploegd,danblijft deopbrengstderving beperkttot
ongeveer 2,5 tonknollen/ha. Uitoogpuntvanvoorkomenvanverslempingsschadeadviseert deauteur
zavelgronden metgrondwaterstanden binnen 70 cm beneden hetmaaiveldinhetvoorjaar teploegen.
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Invloedvangrondwaterstandenop
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Figuur 1. Effect vande grondwaterstand inwinter (tot 1maart) opde opbrengstreductie vanaardappelen (naar Boekei,
1973).

2.5 Afstervengewasdoor luchtgebrek/wateroverlast
Luchtgebrekalsgevolgvante natte omstandigheden indeaardappelrugtijdens hetgroeiseizoen (actief
groen blad) lijdtalsneltotgrote opbrengstverliezen (zietabel 1).Bijeenbodemtemperatuurvan 16graden
Celsius kanverwachtworden dat bijtwee etmalen onderwater staan80%vandeknollenrotis.
Alsnawateroverlast niet alle knollenrot zijnkanwordenaangenomen datalsdevochtspanning inderug
(15 cm-maaiveld)groter isdanpF3,4 (h=-1250 cm)gedurende minimaal 7dagendeknollenzijn
verdroogd. Ditvergt dangeenextra arbeid bijdeoogst.
Indienbijde oogst hetaandeel rotte knollengroter isdan 1%(éénprocent), danisde partijniet
bewaarbaar. Aangenomen kanworden dat 95%vande Nederlandse aardappelproductie inbewaaropslag
gaat.
Tabel 1. Percentage van de knollen dat rot vertoont door de duur vanhet zuurstofgebrek en afhankelijk van de
temperatuur inde rug. (Veerman, 1999).
Temperatuur gr.C
Dagen
zuurstofloos

1
2
3
4

12
0%
5%
49%

16
0%
79%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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2.6

Ploegen,pootklaar maken enpoten

Voor hetploegen geldt eendraagkrachteis van0,6 MPaop25 cm diepte.Gronden met meer dan12%
lutumwordenvóór dewinter geploegd.Inhetalgemeen geldt: hoezwaarder qualutumgehalte,hoe
vroeger. Te beginnenvanaf 1oktober enuiterste datum 15 december. Overschrijdingvandezedatumkan
eennadelig effect hebben,maardat isniet kwantificeerbaar.
Zandgrondenzavelgronden met minder dan 12%lutumwordengeploegdvanaf halffebruaritot dedatum
vanpoten.Bij laat(kortvoor poten) ploegen dient devorenpakker teworden gebruikt.
Voor hetpootklaarmakenvanenhetpoten ineenperceel zandgrond iseendraagkracht vereistvan 0,7
MPaop 5cmdiepte,voor kleihoudende bodems geldt 1,1 MPaop 5cm-maaiveld(vanWijkea,1988).
Dezehogeeisvindtzijnoorzaak inderedelijkgrote dieptevandegrondbewerkingvoor hetmakenvaneen
pootbed.
Pootbedbereiding enpotenzijngekoppeld.Degebruikelijke periodevoor dehier beschreventeelt isvan01
apriltot 20 mei.Uitstelvandegrondbewerking enhetpotennadekritische pootdatum(van20 april)kost
0,50%opbrengst per daguitstel(Alblas,2000). Potenvóórl5 aprilgaf inZuidwest Nederlandeen
suboptimale knolopbrengst tengevolgevaneente lange periodetussen potenenopkomst.
Bijlater poten engunstige groeiomstandighedenzalhetgewas later afrijpen, dusoogstbaar zijn.(Vuistregel is:aantaldagenlaterafrijpen = 1/2 * aantaldagenlater poten.)

2.6.1 Rugopbouw
Hetmakenvandeaardappelruggen gebeurt ééntot driewekennahetpoten.Hiervoor geldteen
berijdingseis van0,7 MPaop 15*cm - maaiveld.

2.6.2

Kiemingenopkomst

Voor dekiemingenopkomst vandeaardappelenzievanWijkea(1988).

2.7

Droogteschade

Indientijdens hetgroeiseizoen degrondwaterstand sterkoploopt zalwortelafsterving benedenhet
grondwaterniveau plaats hebben.Naherstelvanhetgrondwaterpeil isdebewortelingsdiepte vande
aardappelen dangereduceerd enzalhetgewas(veel)moeite hebbenvoldoendevocht opte nemenvoorde
productie. Beregenen kandannodigzijn. Herstelvanwortelgroei isteverwachtentot enmet momentvan
knolzetting(30juni),daarnaniet meer.

2.7.1

Doorwas

Bijeencombinatievanhogetemperatuur endroogte isdoorwasinductie mogelijk.Dehogetemperatuur
wordt gemakkelijk bereikt alsdegrondbedekking met loof onvoldoende is.Kriteriavoor doorwas zijneen
temperatuur indeaardappelrug >25 °Ceneendrukhoogtevan <h= -500 cm(>pF 2,7) op 5cm- maaiveld.
Definanciëlegevolgenvandoorwas zijnzeerwisselend;dit isafhankelijk vandeverschillen indroge
stofgehalte indeprimaire ensecundaireknollen.

2.8

Ziekten

Demeestgevreesde ziekte inaardappelen is Phytophthorainfestans. Dezeziektevraagt eenpreventieve
behandeling,dusbijkansopvoor deziekte gunstige omstandighedenwordt gespoten.Hetaantal
bespuitingen kanoplopentot 20 perteeltseizoen.Uitstelvaneenbespuiting door nat-omstandighedenzal
vallenineenperiode metgrote ziektedruk. Indienniet kanwordengespoten kaneenziekteaantastingtot
vervroegd (pleksgewijs) doodspuitenvanhetgewasleiden.Hetproduct isnietbewaarbaar, duswaardeloos.
Deschade isdan
[ Voorstelisdezeschadebuiten deberekeningtehouden!]
Eénbestrijdingvanbladluizenindetweede helftvanjuni(meestaltegentoprol) isstandaard.Kostenaan
middel zijn€ 13,60. Uitstelvandebehandeling kost 2%knolopbrengst.
Voor het uitvoerenvaneenbespuiting iseendraagkracht vereistvan0,6 MPaop 15*cm-maaiveld.In
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percelenwaarvan bekendisdat eenhoge grondwaterstand tijdens hetgroeiseizoen hetrijden bemoeilijkt, is
het leggenvanvaste spuitbanen een alternatief.

2.9 Loofdoding
Veelalzaltegenheteindevandegroeiperiode of om hetoogsttijdstip tevervroegen het loofworden
gedood middels eenbespuiting ofloofklappen. Draagkrachteis 0,6 MPaop 15*cm-mv.Nade
loofvernietiging wordt eenperiodevanminimaal 10 dagenvoor afhardenvandeknollenaangehouden.
Uitstellenvandeze bespuiting heefttot gevolg dat hetoogsttijdstip moetwordenopgeschoven.Dit heeft
geengevolgenvoor deknolopbrengst. Welneemt her risicotoe onder moeilijker omstandigheden te
moetenoogsten.

2.10 Oogst
Voor de uitvoeringvandeoogst iseendraagkracht vereistvan0,6MPaop 15*cm-maaiveld opzandgrond
envan 1,1 MPaop 15*cm-maaiveld opkleigrond(vanWijk ea, 1988).
Omdat degewasverdamping nihilis,zaldegrond alleenviadeopengrondverdampingdrogen.Oogsten
onder natte omstandigheden kostveelmeer tijd enmoeite. Dehuidige staatvanmechanisatie iszodat
waar gereden kanwordenook geoogst kanworden.Dewijzevanoogsten,transport eninschurenof
afleveren biedtgeen ruimte meervoor uitrapenvanrotteknollen.
Aanwezigheidvanrotte knollenverlaagt dewaarde vande partijflink.Hetinbrengenvanaardappelen met
rotte knollen en/of veelgrondtarra leidttot meer droogkosten indeopslag.

2.11 Bemesting
Debemestingvooraardappelenwordt opzandgrond inhetvoorjaar gegeven.Opkleigronden wordt
meestal inhetvoorafgaandejaar eendeelgegeven pluseendeelkort voor deteelt.
Kleigrond: Indevoorafgaande nazomerwordtveelal dierlijke mest aangewend endezemoet directworden
ingewerkt. Hetmomentvanploegen isdeuiterste datumvandenajaarstoediening.Tevenswordt de
kalibemesting ensomsdefosfaatbemesting inkunstmestvormgestrooid.Tot01 oktober. Voor het uitrijden
vandeze najaarsbemesting iseendraagkracht nodigvan0,6 MPaop 5cmdiepte.
Inhetvoorjaar wordt (merendeels toekomst) dierlijke mest uitgereden engeïnjecteerd. Draagkrachteis is,
om structuurschade tevoorkomen,dezelfde alsvoor poten geldt. Ditgaatook opvoor hetstrooienvande
kunstmestvóór hetpoten.
Voortoedieningvankunstmest nadat deruggen zijngemaakt, is minimaal0,6 MPaop 15*cm beneden
maaiveldvereist.
Zandgrond:Denutriëntenvoorziening heeft plaats inhetvoorjaar van01 maarttot ploegen.Dierlijke mest
moet meteenworden ingewerkt. Ookdeaanvullende kunstmesttoedieninggebeurt vóór hetploegen.
Berijdingsvereiste: zieploegen.
Indiende mesttoedieningvóór hetploegen plaatsvindt isdedraagkrachteis 0,6 MPaop 5cm.Dit zelfde
geldt voor kunstmesttoediening.
Uitrijdenvanmest enkunstmest kanook gebeuren nahet potenenvóór hetmakenvande
aardappelruggen: dusvóór opkomst. Omdatdannoglosse grond beschikbaar moet komenvoor hetmaken
vanderuggen isdebenodigde draagkracht aiddievoor poten.
Voortoedieningvankunstmest nadat deruggen zijngemaakt is minimaal0,6 MPaop 15*cm beneden
maaiveldvereist.
Stikstofbemestingjn 2000werd ineenvergelijkingvangrondwaterstanden inzandgrondgeconstateerd dat
bijeengrondwaterstand van >120 cm-maaiveld met 140 N kg/ha eenzelfde opbrengst werd behaaldals
met 240 Nkg/ha, namelijk 72ton knollen.Hierbij isniet beregend.Bijhet hogepeilvan60 cm-maaiveld
was 240 Nkg/ha nodigomdezeopbrengst te halen.Inbeide gevallenwas deminerale N-voorraadinhet
voorjaar gelijk. Ditduidtopeenhogere N-bemesting voor aardappelen ophogegrondwaterpeilenvan

PPOprojectrapportnr.1123105-1

12

april2002

ongeveer 100 Nkg/ha. Meerkosten voor N-bemesting € 50,-.(100 Nkg/ha)

2.12 Onkruidbestrijding
Bijeennattere bodem zaldemogelijkheid omonkruiden mechanischte bestrijden kleiner zijndanbijeen
drogere.Alsgevolgvandeze beperking zalchemische bestrijdingtoenemen,terwijl het onkruidbestand
verschuift naar demoeilijker te bestrijden soorten.Voor hetuitvoerenvandechemische bestrijding nahet
makenvanderuggen isMPa0,6 op 15*cm-maaiveldnodig.
Voor mechanische bestrijdingvóór ennahetruggen makenisvereist datde bovengrondter diktevan 1à2
cm nagenoeg luchtdroog is.Deberijdings-c.q. bewerkingseis iseendraagkracht van0,6 Mpaop 15*cm.
Uitstelvaneenmechanische bestrijdingalshetgewaseropstaat, isnietvoldoendete corrigeren meteen
chemische behandeling.Loopt hetgewas echt onder hetonkruid,danisdeschadete schattenop5%
opbrengstverlies. Ditkanzichvoordoenwaar chemische bestrijding niet istoegestaan (bijvoorbeeld
natuurbeheersgebied) enindebiologischeteeltwijze.
15*cm-maaiveldkomtovereenmet5 cm-bodem tussen deruggen.
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3.

Suikerbieten

3.1 Brutojaarlijkse opbrengst
Debrutofinanciële opbrengstvoor suikerbieten indekleigebieden isgemiddeld€ 3398.-voor 60,7 ton
wortels) opdezandgronden€ 2973.-voor 53tonwortels (KWIN2000).

3.2 Algemeneeis
Suikerbietenwordengeteeldvoor dewortelproductie. Het loofwordt nogslechts incidenteelverzameld
voor voederdoeleinden. Ditgewasverlangt eendiepbewortelbaar profiel,eengoedgelijkmatigfijnzaaibed
eneengoede structuur vandebouwvoor. Eenvroeg envlot groeiendgewas isgarantvooreenhoge
opbrengst. Eeninhetvoorjaar ontstane achterstand ingroeiwordt nimmer ingelopen.Tijdvanzaaien:
tweede helft maart-begin mei;deoogstperiode isvan20 septembert/m november.
Bietenzijnafkomstig uit maritieme gebieden:zeverdragen kortetijdwateroverlast.
Opzware kleiwerdbijeenconstante grondwaterstandvan40 cmdiepeenopbrengstreductie vastgesteld
van5%ten opzichtevandiebij 110 cm-maaiveld. Voor deopbrengst bijhet hogepeilwaszo'n90N
kg/ha meernodig.
Debewortelingsdiepte vansuikerbieten komtovereen metdievanwintertarwe. Demaximaalgevonden
diepte inzandgrond enlossis180cm. Deontwikkelingsperiode vanhetwortelstelsel naardediepte is
vanaf opkomsttot eindjuli. Verdichtingen >2MPainenonder debouwvoor beperkende
bewortelingsdiepte; bij >3 MPareduceert zetotnul.

3.3 Bodemstructuur
Voor eengoede opbrengst iseenminimaal luchtgehalte indebouwvoor nodigvan 12volumeprocenten.
Benedenditgehaltevaltdegroei sterkterug:bij 10%luchtvermeldtBoekei(1973) 10%enbij8%
luchtgevulde poriën35%opbrengstverlies.
Eenslechte structuur vanengelaagdheid binnendebouwvoorveroorzakenvertakte bieten,dieper plant
minder gewicht hebbenplusbijdeoogstvaakafbreken. Boekei(1973) berekentvoor zavel-enlichte
kleigronden bijeenwintergrondwaterstand van40 cm beneden het maaiveld eenopbrengstdervingvan
5,1% die hijtoeschrijft aandeactuele structuur. Ziefiguur 1.

3.4 Verslemping
Verslempingkangrote invloedhebbenopdeopkomst enbegingroei. Slempgevoelige percelen behoeven
danookveelaandacht betreffende hetbewerkingstijdstip enfijnheidvanhetzaaibed. Lichte,dusook
slempgevoelige zavelgronden dienenhierom inhetvoorjaar tewordengeploegd,zeker alsde
grondwaterstand binnen 70cm-maaiveldzit(Boekei,1973). Bijploegenvoor ofvoorindewinter kan
verslemping binnendebouwvoor productie kosten. Ziefiguur 2.
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Figuur 1. Effectvandewintergrondwaterstand (tot 1maart)viadeactuelestructuur opdeopbrengstderving(in%)van
suikerbieten.
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Figuur2. Effectvandewintergrondwaterstand (tot 1maart)viadeverslempingopdeopbrengstderving(in%) van
suikerbieten.

Verslempingvanhet oppervlak indeperiodevankiemingenopkomst kanveelplanten,isopbrengst,
kosten. Dedikte, dehardheid endeduurvande korst zijnbepalendvoor eengoede of slechte opkomstvan
de bieteplantjes. Debeslissingwelof nietoverzaaien isafhankelijkvanplantaantal,dezaaidatumendatum
vanoverzaaien(Westerdijk enZwanepol,1994 -tabel 10).Dekostenvoor hetoverzaaien,incl.
grondbewerking enonkruidbestrijding, zijn€ 300.-.Hetopbrengstverlies door te laat zaaienis0,46%per
dag(Alblas,2000). Geschat isdatoverzaaien éénmaalper 15jaar voorkomt.
((Verslempingvanhetoppervlakzalontstaanalsdevloeigrens(devloeigrensligt evenbovenhet
vochtgehalte =Water-getal=bij verzadiging van debovenste centimetersvan debouwvoor) wordt
overschreden. Ditkanzowelontstaan dooreenhoog vochtgehaltealsgevolg van eenhooggrondwaterpeil
alsdoorneerslag. Hardeneerslagzal vervloeiing van debodemdeeltjesbevorderen.))
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3.5

Ploegen,zaaibedbereidingenzaaien

Voor ditgewas eenflinke ploegdiepte aanhouden:28 à30 cm pluszomogelijk ondergrondentot 10cm
beneden ploegdiepte. Berijdingseis: zand0,6 MPaop25 cm diepte;periodevanploegen halffebruaritot
zaaien.
Eenvlakke ligging is belangrijki.v.m. dezaaibedbereiding.Daaromvragen zware kleigronden eentijdige
nabewerking.Datwilzeggen datderuwliggende grcndwordtvoorbewerkt/verfijnd. Hoezwaarder de
grond, hoevroeger denabewerking;liefst nabewerkengecombineerd met het ploegen. Draagkrachteis
voor ploegen:0,6 MPaop 25 cm diepte. Periode: najaartot 15december. Overschrijdingvandeze datum
heeftvoor zavelgronden <20%lutumgeennadelig effect.
Voor hetzaaibedte streven naareenvlakenhomogeen dikzaaibedvan± 3 cmopvaste ondergrond.De
berijdingseis is0,7 MPaop 5cm inzandgrond en 1,0 MPainkleihoudende grond <40%lutum en0,6MPa
inzware kleigrond. Vroeggeploegde, lichte zavelgronden enleemhoudendezandgronden dietevens
opdrachtig zijn, kunnenvoorafgaand aandezaaibedbereidingeenvoorbewerking nodig hebben.Hieronder
teverstaan eenextensieve bewerking met eencultivator omdrogingvandetoplaagteversnellen.
Benodigdetijdvoor bewerken pluszaaien:2werkdagen (vanWijkea, 1988). Periode 16 maarttot 10mei.
Uitstellenvanhet momentvanzaaiennadekritische zaaidatumvan28 maart kost per daguitstel0,46%
wortelopbrengst (Alblas,2000).
Voor overzaaien,zie hiervoor paragraafVerslemping.

3.5.1

Kiemingenopkomst

Bietenzaad heefteenwarmtesomvanongeveer 100 graaddagen nodigomte kiemen.Minimum
kiemtemperatuur is4°C;hetmaximumvan40°Cwordt inNederlandnimmer bereikt. Hetoptimale
kiemtraject isvan20°tot 25°C bijeenvochttoestand die ligttussenpF2,0 enpF2,7 ofwel eendrukhoogte
vanh=-100 cmenh=-500 cm.Voor dekiemingenbegingroei iseenactuele luchtfractie van0,15 inde
bovenste 5cmvandebouwvoor nodig(Perdokea, 1974).

3.6

Bemesting

Toepassingvandierlijke,organische mestgebeurt opkleigrond indenazomervoorafgaand aanhet
teeltjaar. Hetmomentvanploegen ishetuiterste tijdstip vantoediening.Draagkrachtvereiste 0,6 MPaop5
cm diepte.Opzandenintoenemende mateopkleiwordt dierlijke mest inhetvoorjaar aangewend.Opzand
voorafgaand aandehoofdgrondbewerking; eis0,6 MPaop 5cm diepte. Inzavel-enkleigrondwordt nade
hoofdgrondbewerking geïnjecteerd bijeendraagkrachtvanminimaal 1MPaop 5cmdiep.Indiengeen
dierlijke mest kanwordenaangewend,danzal kunstmest gebruikt moetenworden.
Aanwendingvankunstmest inhetvoorjaar vóór zaaibedbereiding. Opzandgrond0,7 MPaenop kleigronden
1,0 MPaop 5cm diepte. Eeneventueeltweede deelvandeN-bemesting tussen 10 meien 1 junibijeen
gewasgrootte van2 4 blaadjes.Vanwegehetvoor hetsuikergehalte negatieve effectvanstikstof iseen
mestgift na31 meionverstandig.
Bijeenconstant hooggrondwaterpeil iseenaangepaste N-bemesting nodig.Bij40 cmwaterstandsdiepte
lijkteenextra gift van80 Nkg/ha enbijeenpeilvan60 cm lijkt40 Nkg/ha nodig.Naeenhoogwinterpeil
pluseeninhetgroeiseizoen dieper dan 100 cmwegzakkend peilzijnvoornoemde extragiftentehalveren.

3.7

Ziekten enplagen

Tervoorkomingvanschade door debietenkever, trips, bietenvlieg envroege bladluizenisvrijwelalle
bietenzaad behandeld.InhetdeelvanNederland dat zuidelijk ligtvanFlevolandzalgedurende het
groeiseizoen éénmaaleenbestrijdingvanbladluizen moeten plaatshebben omvergelingsziekte te
voorkomen.Periode: 1junitot 15juli. Berijdingseis 0,6 MPaop 5cm.Alseenbestrijdingvande
vergelingsvirus overbrengende bladluizen nietmogelijk iszaldit resulteren ineenschadevan20%
opbrengst bijbesmetting inde I eweekvanjunitot 3%in2eweekvanjuli. Gemiddelde schade 10%éénmaal
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per 10jaar is 1% perjaar.
Bodemziektenworden hier buiten beschouwing gelaten.Dezezijninhet algemeen bekendzodathet
teeltplan aangepastwordt.

3.8 Onkruidbestrijding
Voortoepassingvaneenbodemherbicide istussen zaaienenopkomst eendraagkracht nodigvan0,7 MPa
op 5cm diepte.Bij hoge grondwaterstanden zaleenbodemherbicide goedwerken.
Mechanische bestrijdingvanonkruidvindtvanaf opkomst plaats door middelvaneggen enschoffelen.De
grond moet droog zijneneendraagkracht hebbenvan0,6MPaop 5cm diepte.Periodevanopkomst tot
delangste dag.Hetniet kunnen bestrijdenvanonkruid kanzoveel opbrengst kosten,dat bietenteelt
onverantwoordis.

3.9 Droogteschade
Bietenhebben niet zovluglastvanvochttekort omdat zediepwortelen.Beregenenwordtweiniggedaan.
Schade door droogte ontstaat alshetbieteblad langer dan24 uuronafgebroken slaphangt. Elkedagniet
assimileren kost 1%opbrengst. Meervoorkomend isdat het bietenloof 's morgens weerfris isenindeloop
vandedagslapgaat. Degroeischade isdan0,5%per dagvochttekort.

3.10 Wateroverlast
Deschade doorwateroverlast bestaat uit productieverlies alsgevolgvanverliesvandewortelfunctie. Dat
houdt indat er eenaantaldagenisvanafstervende wortels eneenperiodevanherstelvandewortels.Deze
isalsvolgt te schatten:Bijongeveer 15gradencelsius:het aantaldagen datdewortelzone verzadigd met
water (dat isééntotvier dagenlanger danhetwater bovenmaaiveld staat)isplus 7dagenvoor herstelvan
dewortelactiviteit. Inoktober (ongeveer 10graden Celsius)te rekenen met 2wekenvoor herstelvande
wortelactiviteiUvanSwaaij,pers.med.)

3.11 Oogst
Bietenhebben hetvoordeel datzijtot aanhettijdstipvanoogstenwaterverdampen.Hierdoor is berijden
vandebodemvrijwel altijd mogelijk. Bietenworden daardoor altijd geoogst.
Degrootste belastingvandebodemgedurende eenbietenteeltjaar vindt plaats bijdeoogst. Opminder
draagkrachtige grond ismet dehuidige oogstuitrusting vaninéénfase oogsten(koppen,rooienenladen)
hetbeste resultaatte bereiken(Westerdijk enZwanepol, 1994). Dezeoogstmachineszijnuitgerust met
bandendie met 1bar spanningeengrote lastvan 7â8 tonkunnendragen.Dezemachines zijninhet
voordeel omdat zedegeoogste bieten mee nemenineenbunker. Berijdenvandebodem meteentrekker
pluskieper isniet nodig.Zaakisdat per perceel een(draagkrachtige) plaats aanwezigiswaar debunker
kanwordengeleegd ineenandertransportmiddel.
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Figuur 3. Wortelproductie gedurende het najaar.

Oogstenonder gunstige omstandigheden quavochttoestand vandebodemgeeft naast eengoede
berijdbaarheid mindertarra.Ditkanopzwaardere grondentot 10%grondtarra verschillentenopzichtevan
oogstenonder natteomstandigheden.
Vervroegingvandeoogst kost productie tenopzichtevanlaat oogsten.Degroeivandewortels isinde
twee helftvanseptember 2,5ton/week, indeeerste helft oktober 1,5 ton/week, indetweede helftvan
oktober 1ton/week enindeeerste helft november 0,5 ton/week (figuur3).
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4.

Uien

4.1

Brutojaarlijkse opbrengst vandezaaiuien

InZuidwestelijk kleigebied isdegemiddelde opbrengst 46,4 tonàfl0,20Ag =fl9280.-= € 4212.
(KWIN2000)

4.2 Algemeen
Deuiiseentweejarige plant, maar debolwordt alinheteerstejaar geoogst. Uienworden hoofdzakelijk in
hetvoorjaar gezaaid.Vanwegedefijnheidvanhetzaadiseenfijnzaaibedvereist. Uientonen
structuurproblemen indebouwvoorvrij makkelijk. Hetaantalplanten endeverdelingdaarvan inderijzijn
bepalendvoor deopbrengst, inhetbijzonder desortering.Hetgewas bedekt debodem nimmervoor
100%,zodatverslempingendaardoor hetwegvallenvanplanteneenreëelteeltgevaar is.
Deoogstvalt inseptember intweefasen:hetrooieninzwadenlater hetoprapen.

4.3

Bodemstructuur enverslemping

Voor eengoede productie vraagt hetgewas eengoedestructuur vandebouwvoor. Hetgewas heefteen
ondiepe beworteling:60%vandewortelmassa bevindtzichinde bovenste 18 cmvanhetprofiel(deVisser
enZwanepol, 1993). Indegehele bouwvoor van28-30cm dik moeten zichminstens 20%met luchtgevulde
poriënbevinden.
Verslemping kangrote invloedhebbenopdeopkomst enbegingroei.Slempgevoelige percelenbehoeven
danookveelaandacht betreffende hetbewerkingstijdstip enfijnheidvanhetzaaibed.Lichte,dusook
slempgevoelige zavelgronden dienenhierom inhetvoorjaar tewordengeploegd,zeker alsde
grondwaterstand binnen 70cm-maaiveld zit(Boekei, 1973). Bij ploegenvoor ofvoorindewinterkan
verslemping binnendebouwvoor productiekosten.
Verslempingvanhetoppervlak indeperiodevankiemingenopkomst kanveelplanten,isopbrengst,
kosten. Dedikte, dehardheid endeduurvande korst zijnbepalendvoor eengoede of slechteopkomstvan
de uienplantjes.
((Verslempingvanhetoppervlakzalontstaanalsdevloeigrens(devloeigrensligt evenbovenhet
vochtgehalte =Water-getal=bij verzadigingvan debovenste centimetersvandebouwvoor)wordt
overschreden. Ditkanzowelontstaan dooreenhoog vochtgehaltealsgevolg vaneenhooggrondwaterpeil
alsdoorneerslag. Hardeneerslagzalvervloeiingvan debodemdeeltjesbevorderen.))

4.4

Ploegen,zaaiklaar makenenzaaien

Uienvragen eenvlak, ondiep enfijnzaaibed.Dit houdt indat knoeienbijdeoogstvanhetvoorafgaand
gewas indeuienzichtbaar kanzijn. Omdat uieneenopengewasismoetwordenvoorkomen datopslagvan
eenvoorgaandgewas,zoalsaardappelen enwitlof, niet aanwezigis.Nahetploegenof spitten moetde
grondvlak liggen.Eventueeliseennabewerking nahetploegenofeenvoorbewerking indewinternodig.
Verslempingvan(binnen)debouwvoor isniet gewenst.
Voor ploegeniseendraagkracht vereistvan0,6 MPaop 25 cmdiepte.Ploegenvanzavelenkleitussen 01
oktober en 15december,zandenzeer lichte zavelvan15februaritot 15 april.
Hetvoor zaaienklaarmaken,datwilzeggeneen2-3 cmgelijkmatig dieplosselaagmaken,vraagteen
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draagkracht van0,7 MPaop 5cm diep inzandgronden 1,0 MPainzavelenlichte klei.
Uienwordenzovroeg alsmogelijk nadewinter gezaaid.Dekiemtemperatuur is 1,4 °C(Bierhuizenen
Wagenvoort,1974). Draagkracht ten behoevevanhetzaaienis0,6 MPaop 5cm inzandgrond en0,9 MPa
inzavel-enlichte kleigronden. Dezaaiperiode ligttussen 01 maart en30 april.
Zaaibedmakenpluszaaienvraagt 1dag.
Uitstelvanzaaienwordt geschat op0,75% aanopbrengst-derving per dagvanaf 31 maart.

4.5

Bemesten

Betreffende deN-voorziening vanuienbijhogegrondwaterpeilen zijngeengegevens bekend.Het
navolgende isafgeleid uit hetonderzoek te Nieuw-Beerta eninFlevoland(Sieben 1964 en1974).
Degevolgenvanverhogingvangrondwaterpeilen voor de stikstofvoorziening vande uienwordenhier
uitgesplitst naar constant hoogpeilenhoogpeilgedurende dewinterperiode. DevermeldeN-hoeveelheden
gelden bijeenovereenkomstig N-mineraalgehalte inde bodem inhetvoorjaar invergelijking meteengoed
ontwaterde perceel.
» B i j handhavingvaneencontant peilop60 cm minus hetmaaiveld isvoor eengelijke opbrengst zo'n 40
Nkg/ha meer nodig danbijeenpeil >110 cm.Bij40 cm grondwaterniveau komter40 Nkg/ha bij,dus
totaal80 Nkg/ha meer danbijgrondwater dieper dan 110cm..
» I n gevaldat alleenindewinterperiode (tot 1maart) eenhoogpeilaangehoudenwordt endit inhet
groeiseizoen dieper dan 100 cm kanwegzakken isvoor uien35 Nkg/ha meer nodig.Isook hetpeilinhet
voorjaar noghoog,danwordt dit 50 Nkg/ha meer.
Bemestenvraagt 1dag ruimvóór dedagvanzaaien,liefst meer dan2weken,omtevoorkomen dateente
hoge concentratievanzoutendekieming benadeelt.Voor natte gronden zalhetbemesten opschuivennaar
hetmomentvanzaaibedbereidingenzaaien.Danisdelingvande stikstofbemesting aante raden:dehelft
bijzaaienhet andere deeltweedehelftvanmei.Berijdingseis vóór het zaaienis0,7 MPaop 5cmdieptein
zandgrond en 1,0 MPaop5 cm inzavelenlichte klei.; nazaaien0,6 MPaop 5cm.
Opmerking:Deberijdingseisbijzaaienislichterdanbijbemestenenzaaiklaarmaken. Ditomdatdeze
handelingen vóórhetzaaienplaatshebbenensporenonderhetgewasvoorkomenmoetenworden. Bijhet
zaaienwordenbeddengemaaktwaaropgezaaidwordt.

4.6

Onkruidbestrijding

Degeringe bodembedekking door eenuiengewasvereist eengeslaagde onkruidbestrijding. Inredelijk
schone percelendie minimaal redelijk droog zijnkanmechanische bestrijding,eventueel gecombineerd met
chemische behandeling inderijen, plaatshebben.
Eggengebeurt kort nazaaientot 1weekvóór opkomst envanaf eerste echte bladtot 15 cm lengte (= half
mei-halfjuni).Schoffelenvanafvlagbladtot strijken.(= 2weken naopkomsttot 01 augustus). Draagkracht
0,6 MPaop 5cm.Debovenste paar centimeters moeten droog zijn. Gerekend moetwordenop4 keer
schoffelen.
Voor nattetot goedvochtige gronden ischemische bestrijding raadzaam.Hiervoor geldt eenberijdingseis
van0,6 MPaop 5cmgedurende hethelegroeiseizoen.
Indienonkruidbestrijding niet mogelijk isdangeen oogst.

4.7

Ziekten enplagen

Gedurende hetgroeiseizoen iseenaantalbehandelingen nodig indeperiodevanopkomsttot 4wekenvoor
deoogst. Gemiddeld zal6 à8 keer engewasbehandeling plaatshebben tegen bladvlekkenziekte envalse
meeldauw.Wordendeze bespuitingen nietuitgevoerd dankunnenbladvlekkenziekte envalse meeldauween
oogstreductie vanresprectievelijk 40 en 100%veroorzaken. Berijdingseis 0,6 MPaop 5cm.
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4.8 Wateroverlast
Deschadevanwateroverlast: Bij 12gr. Celsius ééndagonderwater geeft 10%watervellen, bij 16 gr.
15%watervellen enbijeentemperatuur van20 gr. Celsius 15%watervellen plus 10%rot.
Dehandelaccepteert partijen met 1à2%watervellenof rot niet.

4.9 Oogst
Alshetdebedoeling isdeuienlangeretijdte bewaren(afleveringvanaf maart)daniseenbespuiting met
eenkiemremmendmiddelgewenst. Ditmoetgebeurenalshetloofgaat strijkentot 4wekenvoor de oogst
(periode 15julitot 31 augustus)en0,5 MPaop5cm.Voorwaardevoor eengoedeffect vande
behandeling isdatheteenegaalgewas betreft quastandenvrijvanziekten.Niet kunnenuitvoerenvande
bespuiting beperkt debewaar-enafzetmogelijkheden.
Deoogstwerkzaamhedendienente gebeuren alshetgewas droogis.Ditgeldtookvoor degrondom
versmering(vervuiling) vandeuientevoorkomen.Bijdetwee-fasen oogst:
I e fase: Voor loofverwijdering enrooien0,6 MPaop 5cm diepte. Inde periode 15 augustustot 15
september is 1dagnodig.
2efase: Voor hetoprapen enafvoeren geldt voor zand0,5 MPaop 10 cmdiepte envoor zavelenlichte
klei0,9 MPaop 10cm.Indeperiode 15 augustustot 30 september 1dag.
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5.

Wintertarwe

5.1

Brutojaarlijkse opbrengst

Kleigronden8500 kgkorrel en4400 kgstro à28 resp 11ctAg = fl 2380 + fl484 =fl 2864 = €1300.
Zandgronden 7600 kg korrel en4000 kgstro à28 resp 11d/kg =fl 2128 + fl 440 = fl 2568 = € 1166
EenEU-toeslagkan,afhankelijk vanbodemsoort, vantoepassing zijn!!Voor 2001 zijndeze bedragenresp.
€ 415 en272.Totaal Kleigronden€ 1715 enzandgrond€ 1438.(KWIN2000).

5.2 Algemene eis
Wintertarwe iseengewas datgezaaidwordt inhetnajaar, gedurende dewinter teveldestaat enzichinhet
voorjaar ontwikkelt. Natte plekken,inhetbijzonder plassen,betekenen heteindevanhetgewas.Zo
veroorzaakt ookverslempingvandebovenlaagwegvalvantarweplanten.Voorkomenvanuitvalvereisteen
grondwaterstand waarbij nogwaterberging mogelijk is,bijv. >40 cm-maaiveld.Hierbijiseenbolle ligging
vanhet perceel eenpré. Hollepercelen met hogegrondwaterstanden zijnongeschikt voorwintergewassen.
Hetkan,inverband metverhogingvanhetpeilinhetnajaar, nodigzijnhettijdstipvanzaaientevervroegen.
Wintertarwe maakt bijdehervattingvandegroei inhetvroegevoorjaar veelwortels.Tarwewortelt diep,tot
>100cmwaar mogelijk.

5.3

Gewasgroei

Bijzaaieninoktober ontwikkelt detarwe zichtot eengewas met 2à3 bladeren(Zadoks 12-13)vóór de
winter. Gedurende dewinter eninhetvroegevoorjaar volgt deuitstoeling (vanafZadoks 21),de
stengelstrekking (vanaf Zadoks 31),deaarverschijning (vanaf Zadoks 51), bloei(vanaf Zadoks61),
korrelvulling (vanafZadoks 71)enrijping.

5.4

Ploegen,zaaiklaar makenenzaaien

Hetploegenalsjaarlijkse hoofdgrondbewerking vindt plaatsvan 15 september tot 15december (90
dagen).Dit istevens deperiodevanzaaien.Gebruikisdat hetzaaiendirect volgt opde
hoofdgrondbewerking (ploegen of spitten).Indienhetzaaienmoetworden uitgesteldtot naNieuwjaar, dan
gaat devoorkeur naar zomertarwe.
Eeningebruikzijndalternatief isdatnadeoogstvandeaardappelen,waarbijveelknollenophetlandzijn
achtergebleven,degrondbewerkingwordt gedaan met de cultivator.
Debenodigde draagkracht voor hetploegen is0,6 MPaop25 cmdiepte.Ploegenvraagt 2,5 uur/ha.
Voor hetzaaiklaar makenenvoor hetzaaieniseendraagkracht van0,5 Mpaop5cm-mvnodig.Zaaiklaar
makenpluszaaienvraagt 2,0 uur/ha.
Zaaienvandetarwe per 15oktober geeft een 10%hogere opbrengst danper 15december gezaaide
tarwe (Darwinkel enZwanepol, 1997). Perdagisdateenopbrengstreductie van 10%/50dagen = 0,167%
per dag
Vervroegenvanhetzaaiennaar september heeftveelaltot gevolgeenzichuitbundig ontwikkelendgewas
vóór dewinter.Vaakishetdannoodzakelijk eenextra chemische onkruidbestrijding (metgroeistof) uitte
voeren. Eenbespuitingtegen meeldauw kannodigzijn. Enééntegen bladluizen isnodigomgerstvergelingsvirustevoorkomen.Dekostenzijnresp.€ 11,35,€ 36,31 en€ 13,62.Verder isdekansgroot dat
inhetvoorjaar eenbespuitingtegenvoetziekte (Cercocporella) nodig is.Dezeiste combineren metde
eerste behandelingmetdegroeiregulator. Geschateenmaalperdriejaarvoetziektebehandeling a.g.v.
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verhoogd peil = 0,33 * € 45 = € 15 perjaar.

5.5 Opkomst
Deminimumtemperatuur voor kieming is4°C. Hetoptimum ligt bij20-25°Cende maximum
kiemtemperatuur is 31°C. Indekiemperiode isalleendeminimumtemperatuur vanbelang(Darwinkelen
Zwaneveld, 1997).

5.6 Bemesting
Verhogingvanhetgrondwaterpeil van>110 cm naar60 cm-maaiveldvraagt eenextra N-hoeveelheidvan
60 à 100 Nkg/ha bijeenovereenkomstige voorraad minerale Ninhetprofiel.OmdatdeN-opnamebij
gelijke opbrengst bijhoogenbij laagpeilovereenkomstig is,isdeextraN-giftalsverloren(doordenitrificatie enuitspoeling) te beschouwen.Ziehoofdstuk "SchattingvandeN-verliezen"-tabel 1 -.
Wintertarwewordt inhetalgemeen indrie keervanstikstof voorzien.Detarwe wordt inhetvroege voorjaar
bemest met eenN-of eenN+P-meststof of eenN+P+K-meststof afgestemd opdevoorraad mineraleN.
Dezeperiode looptvan01februaritot 15 maart;detweede N-giftvolgt ingewasstadium eenàtwee
knopen(Zadoks 31-32 :20 apriltot 05 mei)endederde gift inhetvlagbladstadium(Zadoks39-40 :25 mei
tot 05juni).
Indiendetarwe geteeldwordt op percelenwaar hetgehele groeiseizoen eenondiepe grondwaterstand
(<60 cm)gehandhaafdwordt, iste overwegen bijdeeersteN-bemesting degift met 20 à30 Nkg/hate
verlagen endeze meete gevenbijdederde gift.
Benodigdetijdvoor bemesten:hettoedienenvankunstmest isvrijwel onafhankelijkvangiftgrootte envraagt
0,3 uur/ha per keer bemesten ( 1dagper keer).Dierlijke mestvia injectie invroegevoorjaar vraagt 1,5
uur/ha (> dezetoedieningstechniek isofficieel niettoegestaan,wordtvoorlopig gedoogd.Onderzoek volgt
in2002 <). Injectievanmestvraagt eendraagkracht gelijk aanvoorjaarsgrondbewerking = zaaiklaar
maken.
Voor hetstrooienvande meststof iseendraagkracht van0,6 Mpaop 5 cm-mvnodig.DeeersteN-gift
wordt altijdgegeven.Hetniettijdig kunnenuitbrengenvandeeersteN-bemesting heefttot gevolgdat
onvoldoende arengevormdgaanworden.Dit kanalsgevolgvante dunne stand leidentoteen
opbrengstreductie: éénprocent perdagoverschrijding van 15 meerttot maximaal 20%.Uitstellenvande
tweede enderdegift hebben eenreductie van5%tot gevolgenafstellen resp.10en5%.

5.7 Groeiregulator
Bijhet streven naar hogekorrelopbrengsten iseenbehandeling met eenregulator ter verstevigingvanhet
gewas nodig.Debehandeling kost€ 6,60 enwordt uitgevoerd bijontwikkelingZadoks 30/31:10 apriltot
20 april.
Bijzaaieninseptember isna 10à 14dageneentweede bespuiting met eenander middel regulator nodig:
kosten€ 13,60. Uitstellentot nahetoptimale tijdstip geeft eenminder sterkgewas,waardoor de kansop
legeringtoeneemt met mogelijk alsgevolg eenopbrengstreductie, die kanuiteenlopenvan2-15%.Te
rekenen met5%..
Draagkrachteis 0,6 Mpaop 5cm.

5.8 Zaaiengroenbemester
Inhetvoorjaar tot gewasstadium 2sknoop kaneengroenbemester worden ingezaaid.Hiervoor iseen
draagkracht vanMPa0,5 op5 cmdiepte nodig.Dezaaiperiode is30 dagen,van20 maarttot 20 april.
Deopbrengst vaneengoede grasgroenbemester is2500 kgdroge stof bijmaaienof€ 15.-voor
stikstofnawerking tegentoegerekende kostenvan€ 90,80. (KWIN, 2000)
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Dezevroeg startende groenbemester kaninhetnajaar ongeveer 100 Nkg/ha opnemen.Ditgeldt ookvoor
eengroenbemester dievóór 20 augustusgezaaidwordt. Bijlater zaaienwordt minder N vastgelegd.

5.9

Onkruidbestrijding

Tarwe lijdt slechts schade alsereenzeerzware onkruidbezetting is,vooral alsdit degrasachtigen,zoals
duist enwindhalm, enkleefkruid betreft. Eenchemische bestrijding nahetzaaientot kort naopkomst,
kosten€ 45,40 voor eenbodemherbicide, isdannodig.Oppercelenwaar relatief vaakgraanwordt
geteeldzaleenduistbezetting alsnog sterktoenemen,waardoor degraanopbrengst daar onder zallijden.
Dezeschade kanoplopentot 20%opbrengst enkanzelfs eenjaar echt braken(eenmaalper 10jaren)
rechtvaardigen.
Alsrelatief laat inhetnajaar isgezaaid(nahalf november) kande bodemherbicide ad€ 45,40 inhetvroege
voorjaar wordentoegepast; inzaaivaneengroenbemester isdannietmogelijk. Ditkanwelbijgebruikvan
contactherbiciden ofgroeistoffen. Eénbespuitingtegen ontsnapte(wortel)onkruiden metgroeistof is
gebruik. Draagkrachtvereiste is0,6 MPaop5cm-mv.
Opmerking:Je bedenken isdat biologische teelt moeilijker isomdat onkruid alleenmechanisch bestreden
wordt!!!Daaromop biologische bedrijven alleenzomertarwe.

5.10 Ziektebestrijding
Kiemschimmels worden bestreden middels eenbehandelingvanhetzaaizaadenisstandaard.
Voet-, bladenaarziekten komenbijzaaienvanaf 15oktober niet inhetnajaar voor. Slechts bijzaaienvóór
01 oktober iser kansop.Eénof meer ziekten kunnenzichwelinvoorjaar enzomer voordoen.Bijnormale
envroege zaaitijd isinhetvoorjaar éénbehandelingtegen bladziekte enééntegenaarziektenvoldoende.
Zaaieninseptember vraagt extra aandacht: door devroege ontwikkeling isdekansopvoetziekte
(Cercosporella) 50%op meer dan 15%aangetaste stengelsenvraagt daneenbehandeling.Dezeisdante
combineren met deeerste bespuiting met degrceiregulator.
Voor hetberijden met despuitmachine iseendraagkrachtvan0,6 MPaop 5cm-mvnodig.Kostenvaneen
behandeling zijn:tegenvoetziekte€ 36,30, bladziekte€ 40,-enaarziekte€ 68,--. Excl.spuitkosten.
Draagkrachtvereiste 0,6 MPaop 5cm- maaiveld.
Indieneenziekte niet kanworden bestreden moetwordengerekend meteenopbrengstreductie van15%.

5.11 Insectenbestrijding
Vrijwelzeker isdat injunieenbestrijdingvanbladluizenad€ 13,60 nodig is.Uitstelvandebehandelingkan
eenopbrengstreductie leverenvan5%.Zeer incidenteel kaneenbespuitingtegenlarvenvande
tarwestengelgalmug noodzakelijk zijn.
Bijinzaaininseptember is inhetnajaar eenbespuitingtegen bladluizen nodig ombesmetting methet
gerstvergelingsvirus tevoorkomen.Zo'nbesmettingkost 5tot 30%opbrengst;te rekenen met 15%
reductie bijweglatenvandebespuiting.Draagkrachtvereiste 0,6 MPaop 5cm- maaiveld.

5.12 Verslempingvandegrond
Gedurende dewinter optredendeverslempingvandebovengrond heeftvia eenverminderd luchtgehaltein
debodemeennadelig effect opdegewasproductie. Naarmate dekleihoudende grond lichter iszalde
schadevaneenhogegrondwaterstand groter zijn. UitBoekei(1973) isafte leidendat 16%luchtgevulde
poriën moetwordenaangehouden alskritiek luchtgehaltewaaronder schade optreedt. Bij 10%lucht isde
opbrengstderving 16%enbij6%lucht 40%opbrengstverlies.
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5.13 Oogst
Voor hetoogstenvandetarwe iseendraagkracht vereist van0,6 MPaop 10 cm beneden hetmaaiveld.De
oogst vindt plaats indeperiodevan01 augustustot 01 september. Omdeoogst binnente halenzijn5
dagen nodig.Schade door uitstelvandeoogst bestaat uit achteruitgang vandestrokwaliteit envande
bakkwaliteit vandekorrelstengevolgevanschot. Destroprijs kannulworden;dekorrelprijs reduceert met
5%.
Wintertarwe wordt altijdgeoogst.
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6.

Zomergranen: haver, zomergerst en zomertarwe

6.1 Brutojaarlijkse opbrengstvandezomergranen
Defysieke enfinanciële opbrengst vandezomergranen isvolgens KWIN2000 devolgende:
Gewas:
haver
zomergerst
zomertarwe
Grondsoort:
zand
klei
zand
klei
zand
klei
Korrel kg/ha
5400
5700
6500
6400
7800
Strokg/ha
3600
3000
3500
3600
4200
Totaal in€ *
1082
1259
1537
1258
1560
*zand inclEU-toeslag2000: zand€ 272 enklei€ 415.

6.2 Algemeneeis
Zomergranenworden zovroeg mogelijk inhetvoorjaar gezaaid.Deoogstvalt inaugustus.Zomergranen
wordenveelalgeteeld daarwaarwintergraan niettijdiggezaaidkanworden of debodemte natis
gedurende dewinter.
Degranenwortelendiep,tot >100 cmwaar mogelijk.
Debeste zaaitijd ligt rond 1maart.Alblas(2000)vermeldt voor zomertarwe, zomergerst enhaver
respectievelijk 25februari,2 maart en5maart alskritische zaaidata. Nadeze datagelden dervingsfactoren
(opbrengstreducties) van0,59, 0,59 en0,88%per daglaterzaaien. Deuiterste zaaidatumligt eindapril.

6.3 Gewasgroei
Naopkomstvande plantjes volgt alsneluitstoeling (vanafZadoks 21),destengelstrekking (vanafZadoks
31), deaarverschijning (Zadoks 51enverder), bloei,korrelvulling enrijping.

6.4 Ondiepeontwateringindewinter
IndeIJsselmeerpolders iskort nadeontginning onderzoek gedaan naar deontwatering.Uiteenaantal
proefvelden waar zeer intensief grondwaterstanden zijngemetenconcludeert Sieben(1964) datondiepe
grondwaterpeilen indewinter enhetvoorjaar negatief zijnvoor deopbrengst vangranen.Ditzowelvoor
wintertarwe alsvoor zomergranen. Deontwateringstoestand wordt door dezeauteur gekarakteriseerd met
deSO30-waarde.Dit staatvoor desomvandeper dagincmgemetengrondwaterstandsoverschrijding van
hetniveauvan30 cm benedenhet maaiveld.Inderapportage wordt met SOW30geduidopdewaardevoor
dewinterperiode lopendvan 1november tot 1maart.
Bijdeteeltvanzomergranen geeft eenSOW30-waardetot 200 geenafwijking indegewasproductie, bijeen
waardevan500vondSieben(1964) eendervingvan2% enbij 1300 eenreductie van 10%opbrengst.
(Voor indewintertevelde staande gewassen iggen deSOW30-waardenresp.op 100, 300 en 1100.)De
hogegrondwaterpeilen indewinter hebbenduseenindirect effect opdegewasgroei indezomerperiode,
o.a.viadestikstofhuishouding (Sieben, 1974).

PPOprojectrapportnr. 1123105-1

29

april2002

Invloedvanwintergrondwaterstand opde
opbrengstderving a.g.v.verlaatzaaien/poten

• %w.tarwe
• % z.graan
%sbiet
x %pootaard
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Figuur 1. Invloedvandewintergrondwaterstand opdeopbrengstdervingvan zomergranen.

Boekei(1973) geeft heteffect vandegrondwaterstand opdegewasproductie (figuur 1).Defiguur is
berekend uittabelVIIinbedoeld rapport.

6.5

Ploegen,zaaiklaar maken enzaaien

Hetploegen alsjaarlijkse hoofdgrondbewerking op kleigronden vindt plaats inhetvoorafgaande najaarvan
01 oktober tot 15december(75 dagen).Hetzaaienvolgt inhetvroegevoorjaar. Gebruikisdat hetzaaienin
zandgronden direct volgt opde hoofdgrondbewerking (ploegen of spitten). Debenodigde draagkrachtvoor
het ploegen is0,6 MPaop 25 cm diepte.Ploegenvraagt 2,5 uur/ha.
Voor hetzaaiklaar makenenvoor hetzaaienisopzandgrond eendraagkracht van0,6 MPaop 5cm-mv
nodig, kleihoudende grond0,9 MPaenopzware klei0,5 MPaop 5cm diepte.Zaaiklaar maken pluszaaien
vraagt 2,0 uur/ha.
Dezaaiperiode voor zomertarwesluit aanbijdievanwintertarwe. De"wissel-datum"ligt ergens bijmedio
januari. Dekritische zaaidatumis 25februari.Eéndag later zaaiengeeft eenreductievan0,59%.Als
uiterste datumvoor eenredelijke opbrengst ishalf april aantehouden.
Voor de zomergerstWgt dezaaiperiodetussen 1februari en 10 mei.Dekritische zaaidatum is2 maart,
hierna neemt deopbrengst af met0,59% per daglater zaaèn.
Haverheeft alskritische zaaidatum 5maart. Deopbrengst loopt bijlater zaaiensneller terug
(dervingsfactor 0,88%per dag)danbijzomergerst. 30Aprilisuiterst zaaitijdstip.
Vandeze drie zomergranen iszomergerst hetgewas dat het minst lijdtvanlaat zaaien.Voordeze
gewassengeldt dat naarmate latergezaaidwordt aanpassingvandezaaizaadhoeveelheid raadzaam isom
tochvoldoende aren/m2teverkrijgen.Algemeen isdat laat gezaaide gewassenwat zwakker zijnvoor
ziekten envochttekort. Indienmeer dan 10 dagenlater gezaaid kanworden dandekritische zaaidatum iste
rekenen metextra kostenvoor meer zaaizaadplusziektebestrijding van€ 1,00 per dag.Dusbijzaaienop
de25edag nade kritische datum:(25-10) * € 1,00 = € 15,00.

6.6

Opkomst

Deminimumtemperatuur voor kiemingvanzomertarwe is4°C,zomergerst 2°Cenhaver 3°C.Deoptima
liggen rondde25°C.Indekiemperiodeisalleendeminimumtemperatuur vanbelang
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6.7 Onkruid-enziektebestrijding
Voor berijding iseendraagkracht nodigvan0,6 MPaop 5cm diepte.Voor uitvoeringvaneenmechanische
onkruidbestrijding (eggen) iseendroge grond nodig.Debewerking dient 2 à3 keertewordenuitgevoerdin
deperiode dat hetgewas nogvoldoende open is.Alsalternatief kaneenchemische bestrijding plaats
hebben.Niet onkruid kunnenbestrijden lijdttot 5%opbrengstverlies.
Voor bestrijdingvanziekten iseendraakkracht nodigvan0,6 MPaop 5cm diepte.Terekenenopminimaal
éénbehandelingtussen opkomst en 10juli. Niet kunnenspuiten (=bestrijden) geeft een opbrengstverlies
van 15%;bijgerst valtdebrouwgerst-kwaliteit wegwat eenprijsreductie betekentvan20%.

6.8 Bemesting
Degevolgenvanverhogingvangrondwaterpeilen voor destikstofvoorziening vandezomergranenworden
hier uitgesplitst naar constant hoogpeilenhoogpeilgedurende dewinterperiode. DevermeldeNhoeveelhedengelden bijeenovereenkomstig N-mineraalgehalte indebodem inhetvoorjaar invergelijking
meteengoedontwaterdeperceel.
» B i j handhavingvaneencontant peilop60 cm minushetmaaiveld iszo'n40 Nkg/ha meer nodigdanbij
eenpeil >110 cm.Bij40 cmgrondwaterniveau komter40 Nkg/ha bij,dustotaal80 Nkg/ha meer.
» I n gevaldat alleen indewinterperiode (tot 1maart) eenhoogpeilaangehoudenwordt enditinhet
groeiseizoen dieper dan 100 cmkanwegzakkenisvoor zomergranen 35 Nkg/ha meer nodig.Isookhet
peil inhetvoorjaar noghoog,danwordt dit 50 Nkg/ha meer.
Zomertarwewordt inhetalgemeen intwee keervanstikstof voorzien.Detarwe wordt inhetvroege
voorjaar bemest met eenN-of eenN+P-meststof of eenN+P+K-meststof afgestemd opdevoorraad
minerale N.Dezeperiode looptvan 16/02 tot 31/03; detweedeN-giftvolgt ingewasstadiumeen-drie
knopen(Zadoks 31-33 :30/04-20/05).
Indiendetarwe geteeldwordt oppercelenwaar hetgehele groeiseizoen eenondiepe grondwaterstand
(<60 cm)gehandhaafdwordt, iste overwegen bijdeeersteN-bemesting degift met 20 à30 Nkg/hate
verlagen endezete gevenalsderde gift (Zadoks3943: 05/06-20/06).
Zomereerst:Voor dit gewas iseeneenmalige bemestinggewenst alsbrouwgerst geteeldwordt.Bij
constant hoogpeiliseendeling intwee keer aante radenomN-verlieste beperken:deverlagingvande
eerste gift (30à40 Nkg/ha)toevoegen alstweede bijinaarkomen.
Haver:DeN-voorziening gebeurt intwee delen.Omeentezwaar gewastevoorkomen isdeextraNhoeveelheidtengevolgevanhoogpeilteverdelenover beidegiften.
Benodigdetijdvoor bemesten:hettoedienenvankunstmest isvrijwel onafhankelijk vangiftgrootte envraagt
0,3 uur/ha per keer bemesten (1dagper keer).Dierlijke mestvia injectie invroegevoorjaar vraagt 1,5
uur/ha (-dezetoedieningstechniek isofficieel niettoegestaan,wordt gedoogd.-).Injectievanmestvraagt
eendraagkracht gelijk aanvoorjaarsgrondbewerking = zaaiklaar maken.Bijaanwendingvandierlijke mest
voor zaaienwordtvervalt deeerste kunstmestgift.
Voor het strooienvande meststof iseendraagkracht van0,6 Mpaop 5 cm-mvnodig.DeeersteN-gift
wordt altijdgegevenalsergezaaidkanworden.Uitstellenvandetweede enderdegift hebbeneenreductie
van5%tot gevolgenafstellen resp.10 en5%.

6.9 Groeiregulator
Bijhet streven naar hoge korrelopbrengsten iseenbehandeling met eenregulator ter verstevigingvanhet
gewas nodig.Ditismogelijkbijzomertarwe enhaver. Debehandeling kost(middel)€ 5,00 enwordt
uitgevoerd bijontwikkelingZadoks 30/31: 20/04-10/05.
Uitstellentot nahetoptimaletoepassingstijdstip geeft eenminder sterkgewas,waardoor dekansop
legeringtoeneemt met mogelijk alsgevolgeenopbrengstreductie, diekanuiteenlopenvan2-15%.Te
rekenen met 5%..
Draagkrachteis 0,6 Mpaop 5cm.
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6.10 Zaaiengroenbemester
Inhetvoorjaar tot gewasstadium 2eknoop kaneengroenmester worden ingezaaid.Hiervoor iseen
draagkracht vanMPa0,6 op 5cmdiepte nodig.Dezaaiperiode is40 dagen,van 31/03-10/05.
Deopbrengst vaneengoedegrasgroenbemester is 2500 kgdroge stof bijmaaienoffl 30voorNnawerkingtegentoegerekende kostenvan€ 9 1 , - .Dezevroeg startende groenbemester kaninhetnajaar
ongeveer 100 Nkg/ha opnemen.Ditgeldtookvoor eengroenbemester dievóór 20 augustus gezaaid
wordt. Bijlater zaaienwordt minder Nvastgelegd.Voor degrondbewerking enhetzaaienvaneen
groenbemester nadeoogstvandegranen iseendraagkracht nodigvan0,6 MPaop 5 cmdiepte.

6.11 Afstervengewasdoor luchtgebrek
Voor zomergranenaansluiten bijHuinink(pers.med.)betreffende afsterven gewas door luchtgebrek. (Zievan
BakelenvanBolt, bijlage 5bijOGRDeLeijen)

6.12 Uitstellenvandeoogst
Voor het oogstenvandegranen iseendraagkracht vereistvan0,6 MPaop 15 cm-mv. Deoogst vindt
plaats inde periodevan25/07* tot 10/09*. Omdeoogst binnente halenzijn 10werkdagennodig.
Schade door uitstelvandeoogst bestaat uitachteruitgang vandekwaliteitvanhetstroenvande kwaliteit
vande korrelten gevolgevanschot. Destroprijs kantot nuldalen;de prijsvoor korrels met5%.
(* Opmerking: Vroegezomergerstkanrond1augustus, oogstrijpzijn,haverenlaatrijpendezomertarwe
eindaugustus.)
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7.

Invloedvandegrondwaterstand op gewasopbrengst,
stikstofvoorziening en bodemstructuur

Bijhet beschrijven vandeteeltvangewassenendeteverwachten effectenvanhogere grondwaterstanden
opdediverseteeltaspecten cq handelingenvoor deteelt, ontstond debehoefte aanmeer kennisvande
toenamevandestikstofbehoefte vangewassen die bijhoge peilengeteeldworden.Hiertoe iseensoort
quick-scan uitgevoerd.Beschikbaar waseenzeer beperkt aantal rapportages, éénover grondwaterstanden
inzware kleigrond inGroningen enéénbetreft eenzeerjonge kleigrond inFlevoland.Hiernaast zijntwee
oogstjaren vermeldvaneeninuitvoering zijndonderzoek inhetZuidoostelijkzandgebied.

7.1 Zware klei(Nieuw-Beerta)
Denavolgende schattingen vanN-verliezenzijnafkomstig uit dejaarverslagenvandetoenmalige
proefboerderij te NieuwBeerta,gerapporteerd door medewerkers vanhettoenmalige ICW(nuAlterra).
Het betreft proef 657 op perceel 7: eenzware kleigrond(ongeveer 65%<16mu) meteenreeks
grondwaterstanden indezomerperiode van40, 60,90,120 en 150 cm benedenhet maaiveld.Indewinter
werd, met uitzonderingvanhet 150cm-object, eengrondwaterstand gehandhaafdvan40 cm benedenhet
maaiveld.
Indevakken40,90 en 150cm zijneendrietalN-giftentoegepast. UitdezeonvolkomenN-vergelijkingen
zijndenavolgende N-hoeveelhedenafgeleiddie nodigwarenomeenvergelijkbaar opbrengstniveau tehalen.
Suikerbieten:
1956 en 1957: 95%Wortelopbrengst werd behaaldbij
grondwaterstandcm-mv
40
90
150
met ...kg N/ha
200
110
150
Bijdegrondwaterstand van 150cm beneden het maaiveld isveelmeer loofgeproduceerd danbijde
andere grondwaterstanden,watten koste isgegaanvandewortelopbrengst. Eengrondwaterstandvan
ongeveer 110cm lijkt hieroptimaalte zijngeweest.
Grançn:
1959 zomergerst: 115%korrelopbrengstwerd behaaldbij
grondwaterstandcm-mv
40
met ...kgN/ha
130
1962wintertarwe: 5700kg/ha korrelwerd behaaldbij
grondwaterstandcm-mv
40
130
met ...kgN/ha
1965 haver: 5000 kg/ha korrelwerdbehaaldbij
grondwaterstandcm-mv
40
met ...kgN/ha
155
Gemiddeldvoor degranen:
40
grondwaterstandcm-mv
met ...kgN/ha
140
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Invloed grondwaterstand (cm-mv) op N-behoefte
(kg/ha) granen.NwBeerta.
200

160

120

80

40
y =0,0096x^-2,6207x +227,73
R2 =0,9447
20

40

60

80

100

120

140

160

grondwater cm • maaiveld

Figuur 1. Invloedvan het grondwaterpeil opde N-behoefte van granen.Nieuw-Beerta 1959-1965.

Uitdeberekeningvandecurve (ziefiguur 1)blijktde benodigde hoeveelheid stikstof groter te zijnnaarmate
degrondwaterstand tijdens hetgroeiseizoen dichter bijhet maaiveld is.Zoisbijeenpeilvan90 cm
beneden het maaiveld 15 Nkg/ha meer nodigdanbijeengrondwaterstand van 115 cm.Bijeenverhoging
van65 naar 40 cm is41 Nkg/ha meer nodigomeengoede korrelopbrengst teverkrijgen.Zietabel 1.Er
isgeenverschiltussenwintertarwe endezomergranen.Gegevens over N-gehalteinoogstproducten zijn
nietbekend.
Tabel 1.Toename inN-behoefte van granen als gevolgvan grondwaterstandverhoging. Nieuw-Beerta 1956-1965.
Grondwaterstandsverschil
incmbenedenmaaiveld
van 115 naar 90
van90 naar 65
van65 naar 40
van 115 naar65
van90 naar 40
van 115 naar 40

7.2

verschilNkg/ha

15
25
41
40
66
81

Nkg/haper 10 cm
grondwaterstandsverschil

6
10
16
8
13
11,5

Kleigrond (Flevoland)

Ineenperceel kleigrond(bouwvoor ongeveer 25%<2 mumeteenlichtere ondergrond) isindejaren nade
drooglegging gedurende vierjaren(1960-1963) onderzoek gedaan naar deinvloedvantot indebouwvoor
reikende hogegrondwaterstanden indewinter (tot eindfebruari-objectW)enhetvoorjaar (tot half aprilobjectW+V)opdegewasgroei en-productie enN-voorziening (Sieben, 1974).Vergeleken ismeteen
perceelsdeelwaar dewintergrondwaterstand niet binnen30 cm-maaiveld isgeweest (D).Inallegevallen
zakte hetgrondwaterpeil inhetvoorjaar, resp.devoorzomer dieper wegdan 120 cm.Deproefgewassen
warenwintertarwe, haver enzomergerst.
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Wintertarwe(1961):
Daarwaar zichde natste situatie gedurende dewinter enhetvoorjaar (W+V)voordeedwas 110 Nkg/ha
nodigomeenopbrengstte behalengelijkaan0 Nkg/ha bijdegoede ontwatering (D).Indenatste situatie
(W+V)werd met dehoogste N-giftvan 150kg/ha hetopbrengstniveau vanruim 13tondroge stof perha,
dat bij80 Nkg/havanobject Dwerdverkregen,nietbehaald.Bijeenwat minder slechteontwateringstoestand (W+V)bleek 150 Nkg/ha eenopbrengstte gevendiegelijkwasaandiebij 50 Nkg/ha bijde
goedeontwatering.
Haver(1962):
Haver behaalde bijslechte ontwatering(W+V)eenkorrelopbrengst gelijkaandie opdegoedeontwatering.
Hiervoorwasechter 60 Nkg/ha extra nodig.Naeennattewinter (W) haddehaver40 Nkg/ha nodigom
die opbrengsttebehalen.
Zomergerst(1963):
Voor deopbrengst vanzomergerstwasindeongunstigsteontwateringstoestand (W+V)40 Nkg/ha extra
nodig ennadenatte situatie gedurende dewinter (W)30 Nkg/hatenopzichtevandegoedetoestand.
Wintertarwe vraagt ongeveer 100 Nkg/ha endezomergranenverlangen ongeveer 50 Nkg/ha extra
bemesting naeennattewinter-ènvoorjaarssituatie (W+V).Naeennattewinter (W)is35 Nkg/ha meer
nodigdanbijgoede ontwatering.Hetgrote verschilwordt door Sieben(1974) toegeschreven aande
vroegheidvanhetgewas enfactoren alsbodemstructuur ènvooral stikstofhuishouding. Deauteur
veronderstelt dat latere gewassenals bietenenaardappelen minder extraN-bemesting vragen bijeen
slechteontwateringssituatie tijdens het winterhalfjaar.

7.3

Zandgrond (Vredepeel)

Indewinter van 1999-2000 zijneentweetal percelenopgesplitst inelktweedelen.Dezedelenhebben
gedurende hetgroeiseizoenverschillende slootpeilen.Viainfiltratie viadedrainbuizenworden dehoge
grondwaterpeilen gehandhaafd.Indewinterperiode hebbendebeide delenvaneenperceeleengelijk
slootpeil.
Veulen2000:aardappelen.
Grondwaterstandcm-mv
N-bemesting kg/ha
Verse massa knollenton/ha
Droge stof knollenton/ha
Afvoer knollen Nkg/ha

0
40
7,9
58

65
140

240

64
12,1
130

74
14,2
159

>110

0
53
11,3
95

140

240

72
13,7
165

72
13,1
186

Ditjaarwasdeneerslagverdeling gunstig.Beregenen isniet nodiggeweest. Bijeengrondwaterstandvan
>110 cmwerd eenopbrengst van72ton knollenbehaaldmet 140 Nkg/ha enbijdegrondwaterstandvan
65 cmwas hiervoor 210 Nkg/ha nodig.Peilverhoging met 50 cmvroegeenhogere stikstofbemestingvan
70 Nkg/ha. Destikstofafvoer was bijhetdiepepeilongeveer 30 Nkg/ha hoger danbijdehogegrondwaterstand.
Veulen2001:conservenerwten.
65
Grondwaterstandcm-mv
>110
N-bemesting kg/ha
0
15
30
0
15
30
45,4
46,9
45,1
Versemassaton/ha
49,6
50,9
49,6
Droge stof ton/ha
6,5
7,0
7,2
6,7
6,1
6,1
Bijditgroengeoogste vlinderbloemigegewaswerdgeenN-effectvastgesteld.Welwerd bijhethogepeil8%
minder verse massaen 10%minder drogestof geoogst. Hetgewasopdediepe grondwaterstand is
éénmaalberegend.
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Vredepeel 2001:suikerbieten.
Grondwaterstandcm-mv
N-bemesting kg/ha
Verse massawortelton/ha
Suiker ton/ha
Droge stofwortelton/ha
Afvoer wortel Nkg/ha

0

75
105

155

0

>110
105

155

43,6
7,2
10,7
42

51,7
9,0
11,9
53

58,5
10,4
13,6
76

32,7
5,7
7,6
31

52,6
8,9
12,5
71

53,1
8,7
12,4
60

Bijhethogegrondwaterpeil isdestikstofreactie kleiner danbijhetdiepe peil. Deoptimale N-gift bijdieppeil
ligt bijongeveerl05 Nkg/ha,terwijl bijhethogepeilmeer Nrendabel isgemaakt. Eris,ondanks
verschijnselen vandroogtestres bijhetdiepe peil,geenberegeninguitgevoerd.

7.4

Invloedvanontwatering op bodemstructuur enstikstof inde
bodem(Flevoland)

Inde rapportages over hetproefveldte Nieuw-Beertawordt genoemd dat destructuur vandebouwvoor
minder isalshetgrondwaterpeil hoger is.Tevens gaanzichoptermijn onkruidproblemenvoordoen.
Vochtminnende-en/of wortelonkruiden nementoe.
Inhetonderzoek inFlevoland(Sieben, 1974) ismeer aandacht besteed aandegevolgenvanhoogpeilvoor
destructuur. Deontwateringstoestand wordt door deze auteur gekarakteriseerd met deS030-waarde.Dit
staatvoor desomvandeper dagincmgemeten grondwaterstandoverschrijding vanhetniveauvan30 cm
beneden hetmaaiveld.Inderapportage wordt met SOW30geduid opdewaardevoor dewinterperiode
lopendvan 1november tot 1maart enmet deSOV30wordt deperiode 1maarttot 15 april bedoeld.Vaak
wordt gesproken over deperiodeW+V(lnovember-15april).

7.4.1

Bodemstructuur

Indeviervoorjaren gedurende deproefwerd steeds inhetobjectW+Veenhogere dichtheidgemetendan
bijhet normalegrondwaterpeil. Hetverschilwasgemiddeld 0,10 opeenniveauvan 1,03 kg/liter. Naarmate
deSO30-waardevoor dewinter + voorjaar hogerwas,was hetvolumegewicht ofwel dedichtheidook hoger
(zietabel 1).Bedacht moetworden dat dit onderzoek zichafspeelde kort nadedroogleggingvande polder.
Dedichtheidwasnoglaagennamindevierjarenvanhet onderzoek met0,14 kg/litertoe.
Hetactuele luchtgehalte inde bouwvoor is nadenattere situaties te laagvoor eengoede gewasgroei.Als
eenluchtfractie van0,15wordt aangehouden alsminimumvoor gewasgroei daniseen opbrengstderving
naS030 = 1000 eenzekerheid,enbijSO30= 600 isook productieverlies teverwachten.

Tabel 1. Dedichtheid(kg/liter stoofdrogegrond)enluchtfractievandebouwvoorinvoorjaar (V)envoorzomer (Z)bij
eendrietalontwateringstoestanden.Flevoland1962en1963.

S0W3„ + SOVM

200
600
1000

dichtheidkg/l
1962
1963
Z
Z
1,10
1,10
1,16
1,19
1.18
1.23
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luchtfractie
1962
V
0,18
0.13
0.12

36

1963
Z
0,25
0.21
0.18

V
0,19
0.12
0.08

Z
0,21
0.16
0.12
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7.4.2

N-mineraal

Deinvloedvandeontwateringstoestand opdestikstofhuishouding isniet mis.Intabel 2 zijnde
hoeveelhedengemineraliseerde nitraatstikstof indelaagvan0tot 60 cmdieptevermeld diezijn
vastgesteld inonbegroeide enonbemesteveldjes.Deinvloedvandewinterpeilen strekt zichuittot het
gehele groeiseizoen. Het mineralisatieproces start naeenhoog peillater enverloopt aanvankelijk trager
danbijgewoon peil. Ditheeft tot gevolgdat zelfs bijeenstikstofbemestingvanruim 100 Nkg/ha nog
effecten vandepeilenzichtbaar zijn. Nahogegrondwaterstanden indewinter envoorjaar zijn aanpassingen
indestikstofbemesting nodigomovereenkomstige opbrengstente behalenalsbijdegoede
ontwateringstoestand.
Tabel2. Dehoeveelheidgemineraliseerdenitraatstikstof (Nkg/ha)indelaag0-60 cminmaart(M),juni(J)enaugustus
(A)inkale,nietbemestegrondbijeendrietalontwateringstoestanden.Flevoland 1962 en1963..

S0W30 + SOVM

200
600
1000

7.5

M

16
8
5

1962
J
31
16
12

A
50
41
39

V
11
7
5

1963
J
46
34
24

A
56
39
36

Samenvatting

Dehiervoor aangehaalde resultaten betreffenelkenandere situatie: naarprofielopbouwènontwateringstoestanden.Opdezware klei(Nieuw-Beerta)werdendegrondwaterpeilen gedurende hetgehelejaar op
hetzelfde niveaugehandhaafd;opdejonge kleivandeFlevopolder isonderzoek gedaan naar deeffecten
vanhogewinter-envoorjaarspeilen eninhetzuidoostelijk zandgebied(Vredepeel)werdengedurende het
zomergroeiseizoendepeilenhooggehouden.
Overdezedrie proeven heenisdeconclusie dat hogegrondwaterstanden eenhogere stikstofbemesting
vragen omvandegewassenvoldoende productie teverkrijgen.Opvallendst isdathogewinterpeilen nog
flinke gevolgenhebbenvoor destikstofbehoefte van(zomer)gewassen. Opbrengsten die bijnormale
ontwateringwordenverkregen met adviesgiften zijnbijslechteontwateringstoestanden slechtstebehalen
met eensomsflink hogere stikstofbemesting.
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