Laat stikstof
niet uitspoelen
Het is een veelbesproken thema de afgelopen maanden: depositie van stikstof die
voor een deel afkomstig is uit de landbouwsector. Vooral de ammoniakuitstoot
vanuit de veehouderij wordt als oorzaak genoemd. Toch voelen bollenkwekers –
ook gebruikers van stikstof vanuit dierlijke, organische en minerale meststoffen –
dat er ook naar hen gekeken wordt. Hoe kunnen ze efficiënt met de stikstof omgaan
en verliezen door uitspoeling en vervluchtiging beperken?
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l voor het planten van het bolgewas start de gedachte over hoe het betreffende perceel te bemesten met een organische stof bron, zoals compost.
Het aandeel stikstof van een organische meststof
dat in het groeiseizoen van de plant beschikbaar komt voor
de plant, wordt als het N-werkingscoëfficiënt (NWC) in een
percentage aangeduid. Het NWC van een GFT-compost in de
herfst gestrooid voor een voorjaarsbloeier, bedraagt plusminus 10 tot 15%. Dat betekent dat bij een gift van 25 ton
compost per ha, van de totale hoeveelheid stikstof à 320 kg
in het volgend voorjaar 32 kg mineraliseert tot voor de plant
beschikbare stikstof, die opgenomen kan worden. Op de
langere termijn (jaren) zal meer stikstof beschikbaar komen
door afbraak vanuit de in de bodem achtergebleven organische stof.

Project Bollentelers
WaterWijs
In het project Bollentelers WaterWijs wordt kennis over de nieuwste (teelt)technieken voor goed water- en organischestofmanagement op zandgrond gedeeld met bloembollentelers in de Duin- en
Bollenstreek. Het project moet leiden tot een duurzame verbetering van de waterkwaliteit in het gebied.

STARTGIFTEN
Aanvullend op de organischestofbemesting die voor het
planten heeft plaatsgevonden, wordt rond opkomst en voor
het spreiden van het gewas de startgift stikstof in de vorm
van kalkammonsalpeter (KAS) gegeven. KAS bestaat voor
27% uit stikstof en daarvan bestaat 30% uit direct opneembare, maar tevens ook uitspoelingsgevoelige nitraatstikstof,
en voor 70% uit ammoniumstikstof. Timing van de startgift
is van groot belang voor de uiteindelijke opname van de
bemeste stikstof. De regelgeving staat als vroegst mogelijke
startdatum in tulp en hyacint in ieder geval 16 januari toe.
Om het risico op uitspoeling te verminderen dient de N-bemesting zoveel mogelijk aan te sluiten bij de opname door
het gewas. De N-opname van bolgewassen komt pas echt op
gang op het moment dat de plant groene delen produceert.
Ten onrechte wordt gedacht dat alleen de nitraatstikstof
zeer uitspoelingsgevoelig is. Voor de ammoniumcomponent
geldt op de duinzandgronden dat de binding aan humus en
kleideeltjes onvoldoende is. De snelheid waarin het ammoniumnitraat omgezet wordt in opneembaar nitraat, wordt
met name bepaald door de bodemtemperatuur. Zo verloopt
de omzetting van 50% van ammonium in nitraat bij een
bodemtemperatuur van 10˚C in twee weken, terwijl bij een
bodemtemperatuur van 8˚C vier weken nodig is.
Vanaf 15 januari tot heden schommelde de bodemtemperatuur tussen de 5,8 en 8˚C met één uitschieter naar 9,8˚C .
Een dergelijke zachte winter levert een vlottere nitrificatie
van de ammoniumcomponent op, waardoor de uitspoelingsgevoeligheid verder toeneemt. Dit in combinatie met het gegeven dat één van onze bodemvochtsensoren op een perceel
in Noordwijkerhout sinds 15 januari al 173 mm neerslag
heeft geregistreerd, maakt dat veel stikstof af komstig van de
startgiften, vooral de vroege giften, is uitgespoeld.

N-MINERALISATIE
Naast de aanwezigheid van de stikstof uit de startgiften
komt vanaf een bodemtemperatuur van 10˚C ook de stikstof
uit organischestofbronnen beschikbaar. De snelheid waarin
deze mineralisatie plaatsvindt, is van meer factoren afhankelijk dan alleen temperatuur. Ook het vochtgehalte van
de grond, het soort organische stof (stabiel of stabiel) en de
activiteit van het bodemleven hebben een grote invloed. Zo
heeft het vochtgehalte de afgelopen twee zomers een grote
beperkende rol gespeeld in de mineralisatie van stikstof.
Daarnaast wordt de afbraaksnelheid van organische stof
door het bodemleven bepaald door het gehalte aan organisch koolstof (C-organisch) in de meststof. De afbraak

verloopt bij producten met een hoog gehalte C-organisch
langzamer; dit zijn meststoffen als langgerijpte compost of
tuinturf. Deze meststoffen zijn ideaal voor het verhogen van
het organischestofgehalte in de bodem op de lange termijn.
Bij producten met een laag C-organisch gehalte, zoals een
gehakselde groenbemester, verloopt de afbraak veel sneller
en zal er dus ook in kortere tijd meer stikstof vrijkomen die
beschikbaar is voor de plant.
Als laatste heeft het bodemleven een belangrijke rol. Het
zijn de aaltjes, schimmels en bacteriën die de organische stof
afbreken, waarbij stikstof vrijkomt. Om de mineralisatie van
een perceel te voorspellen heeft Eurofins de schimmel/bacterie-ratio in zijn bemestingswijzer meegenomen. Dit getal
kan een hulp zijn om de te verwachte mineralisatie tot voor
de plant beschikbaar nitraat in het voorjaar te voorspellen.
Van gronden met veel bacteriën wordt verondersteld dat
daar meer nitrificatie plaatsvindt dan in gronden met veel
schimmels.

GEWASOPNAME
Voor tulp en hyacint geldt een gewasopname vóór eind
maart van 15 en 20 kg stikstof. Tot deze periode moet de
startgift ruim voldoen, mits goed getimed en dus niet te
vroeg. Vervolgens tijdens het groeiseizoen neemt een bolgewas wekelijks 8 tot 12 kg stikstof per hectare op, afhankelijk
van de soort. Gezien de onbetrouwbaarheid van de stikstofmineralisatie in de bodem door de vele bovengenoemde
factoren is periodieke bemonstering van minerale stikstof
tijdens het groeiseizoen vanaf eind maart een must om efficiënt te bemesten.
PPO heeft hier het N-bijmestsysteem voor ontwikkeld (NBS),
waarin per periode een streefwaarde aan minerale stikstof
per hectare wordt aangegeven afhankelijk van de voorspelde
opname voor de komende periode en een buffer. Door per
periode het negatieve verschil tussen streefwaarde en meetwaarde bij te strooien wordt zo efficiënt mogelijk bemest.
Voor deze giften wordt gecoate kalksalpeter of bijvoorbeeld
Multi-K aangeraden, met name om het gevaar van bladverbranding. De totale hoeveelheid stikstof uit kalksalpeter bestaat voor 93% uit nitraatstikstof en is dus snel beschikbaar.
Het kan echter ook zo zijn dat door bijvoorbeeld een stijging
van bodemtemperatuur in combinatie met een vochtige periode de N-mineralisatie in de betreffende periode dermate
is toegenomen dat de meetwaarde boven de streefwaarde uit
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het NBS ligt.
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