
N-bemesting zetmeelaardappelen 
 
Doel: 
Rasspecifieke optimalisatie van de stikstofbemesting. Is het mogelijk om de bemesting te 
verlagen zonder dat dit ten koste gaat van het teeltrendement? 

 
Aanleiding: 
Deze proef is aangelegd naar aanleiding van een onderzoek in KPW waaruit blijkt dat met name 
het ras Axion met minder stikstof (125 kg N) in het KPW-gebied geen opbrengstderving geeft. De 
vraag is of dit ook geldt voor Nederlandse en Weser-Ems omstandigheden en als dit voor Axion 
geldt zijn er dan nog meer rassen waarvoor dit geldt. Dit onderzoek past binnen de het streven 
om enerzijds kosten te besparen en anderzijds de CO2 emissie te beperken door een 
verminderde N-gift. 
 
Rassen:  
Te toetsen rassen en nummers: Adelinde, Avamond, Axion, EB 2010-O-0001, Ka 2012-0715, Ka 
2013-0795 en KA 2014-0343.   
Sortering pootgoed: 35-45 
 
Werkwijze: 
De proef bestaat uit 5 verschillende N-giften (0-60-110-160-210). De bodemvoorraad dit voorjaar 
was 15 kg N/per ha waardoor de hoeveelheid beschikbare stikstof varieert van 15-75-125-175-
225 kg N waarbij uitgegaan wordt dat de 15 kg te weinig is en 225 te veel stikstof is. 
 
Het proefveld is in 4 herhalingen aangelegd. 
Elk veld bestaat uit 4 rijen met 10 planten per rij. 
 
Vanaf opkomst worden de verschillende waarnemingen en tellingen (stengels) uitgevoerd. Eind 
juni/begin juli worden bladmonsters genomen en geanalyseerd op de N-concentratie in het 
bladsap. 
 
Resultaten uit voorgaande jaren  
Uit de onderzoeken van voorgaande jaren (2019 en 2020)  zien we bij Avarna voor het 2e 
opvolgende jaar de beste opbrengst bij de gift van 175 kg N. Ook Avatar heeft de beste 
opbrengst bij een hogere stikstofgift. Axion heeft in 2019 de hoogste opbrengst laten zien bij 125 
kg N en dit jaar bij 175 kg N. Bij Avamond zien we net als afgelopen jaar dat de beste opbrengst 
tussen de 125 en 175 kg N ligt. Bij een hogere gift dan 175 kg N daalt het zetmeelgehalte van 
Avamond zeer sterk. Adelinde lijkt qua hoogste opbrengst na 1 jaar onderzoek ook tussen de 125 
en 175 kg N te liggen 
 
Voor meer informatie over de resultaten van 2019 en 2020 zie het Optimeelverslag teeltjaar 2020 
dat op ‘Mijn Avebe’ onder het kopje Optimeel is geplaatst. 
 
 


