STELLINGEN

1
Door toepassing vaneen systeem van stikstofbemesting, dat aan de stikstofbehoefte vanhet gewas isaangepast door middel van gewasonderzoek, moet het
mogelijk zijn het opbrengstniveau van grasland enbouwland te verhogen.
A. ULRICH, D. RIRIE, F. J. HILLS, A. G. GEORGE en M. D. MORSE, Calif. Agric. Exp.

Sta. Bull. 766,1959,1-24.
Dit proefschrift.

Op basis vanderesultaten van CRAWFORD'S voedingsproeven kan gezegd worden,
dat hetbij de stikstofbemesting vangrasland mogelijk is te streven naar de
maximale grasproduktie, zonder datgevaar zal bestaan voor hetoptredenvan
nitraatvergiftiging bij rundvee.
R. F.CRAWFORD en W.K.KENNEDY, New York College ofAgric. Misc. Bull. 37, 1960.
Dit proefschrift.

Kennis omtrent hetstikstofmineraliserend vermogen van degrond, bepaaldaan
monsters in het laboratorium, is althans onder Nederlandse omstandigheden
van geringe waarde voor hetvaststellen van devereiste stikstofbemesting.
G. W. HARMSEN en D. J. LINDENBERGH, Plant and Soil 2, 1949, 1-29.

D. A. VAN SCHREVEN, Med.Dir. Tuinbouw 19,1956,641-653.

Om vroeg over weidegras tekunnen beschikken moet devoorjaarsbemesting met
stikstof vroeg gegeven worden. Daarbij kunnen echter grote stikstofverliezen
optreden door uitspoeling. Omdit risico te verkleinen, is het raadzaam die
vroege bemesting indevorm vanzwavelzure ammoniak toetedienen.
P. F.J. VAN BURG, Stikstof 3, 1962,372-377.

De onderdrukking van klaver ineen gras-klaver bestand als gevolg van het toedienen vankunstmeststikstof, berust in eerste instantie ophetgrotere concurrerende vermogen vandegrassen ten aanzien vanhet opnemen van deze stikstof.
T . W. WALKER, A. F. R. ADAMS en H. D. ORCHISTON, Soil Set. 81, 1956, 339-351.

Zonder dewisselwerking tussen dekorrelgrootte, het gehalte aanin-water-oplosbaar fosfaat en het totale gehalte aan fosfaat in beschouwing te nemen, ishet
niet mogelijk bruikbare gegevens te verkrijgen over de beschikbaarheid vanhet
fosfaatbestanddeel in verschillende fosfaatmeststoffen.
D. W. THORNE, P. E. JOHNSON en L. F. SEATZ, Agric. Food Chem. 3, 1955, 136-140.

Proeven waarin fosfaatmeststoffen onderling op hun landbouwkundige waarde
worden vergeleken, moeten, speciaal opgrasland, uitgevoerd worden op gronden,
die in eengoede fosfaattoestand verkeren.
8

Het isongewenst, indien bijdebereiding vannitrofosfaten deovermaat Ca,na
precipitatie metCOs, in het eindprodukt als calciumcarbonaat aanwezig blijft,
F. T. NIELSSON, L. D. YATES, L. F. ROY en F. G. HEIL, Agric. Food Chem. 1, 1953,

1050-1059.
W. H. FULLER, W. F. RILEY en D. SEAMANDS, Agric. Food Chem. 5, 1957,935-941.

Bij deverklaring vanhet oecologisch gedrag vangrassoorten in afhankelijkheid
van de fosfaattoestand vandegrond, behoort, behalve de fosfaatopneming, ook
de groeisnelheid in beschouwing teworden genomen.
10
De door verschillende auteurs vermelde toeneming van kopergebrek bij verhoging van de stikstofbemesting is geen gevolg van een stikstof-koper antagonismebij deopneming.
H. C. HARRIS, Soil Sci.Soc. Amer. Proc. 12, 1947,278-281.
E. G. MULDER, Soil Sci. Soc. Florida Proc. 10, 1950, 190-202.

11
Het verdient aanbeveling de krachtens Art.2lid 2dvanhet Meststoffenbesluit
voorgeschreven naam van een meststof, behalve door een opgave van het(de)
gegarandeerde gehalte(n) vanhet (de)waardegevende bestandde(e)l(en) ook te
doen volgen door een aanduiding, waaruit blijkt, welk effect het gebruik van
de meststof heeft opde kalktoestand vande grond.
Gegevens Meststoffenbesluit, 9dedruk,1959.

12
Uit verschillende onderzoekingen isgebleken, dat bij de volksvoeding inNederland geen voorkeur behoeft tebestaan voor wittebrood, bruinbrood ofvolkorenbrood. Er zijn echter aanwijzigingen, dat onder bepaalde omstandigheden wittebrood teprefereren is,speciaal voor het jeugdige deel vandebevolking.
J. F. REITH, A. GORTER en M. VAN EEKELEN, Voeding 10, 1949, 206-220.

R. A. MCCANCE enE.M.WIDDOWSON, Breads white and brown, London, 1956.
W. SCHEUERMANN, Zeitschr. Ernahrungswiss. 2, 1962, 123-140.

13
De veiligheid van hetstadsverkeer zou, vooral indebuitenwijken, belangrijk
verhoogd kunnen worden door een indeling van hetstratennet in doorgangsstraten enstopstraten, zoals ditbijvoorbeeld inZuid-Afrika gebruikelijkis.
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1 INLEIDING

1.1 ALGEMEEN
Een zeer groot deel van het rantsoen van ons rundvee is afkomstig van grasland,
nl. in de vorm van vers gras tijdens de weideperiode, en in de vorm van hooi
en kuilvoer tijdens de stalperiode.
De stikstofbemesting bei'nvloedt in sterke mate de opbrengst van grasland.
De opbrengst neemt bij stijgende stikstofgiften vrij regelmatig toe. Dit geldt
ook als betrekkelijk hoge stikstofgiften worden gegeven, wanneer althans voldoende tijd verloopt tussen bemesting en oogstdatum, zodat het gras de opgenomen stikstof kan gebruiken voor extra droge-stofproduktie. Verder heeft
de stikstofbemesting een grote invloed op het verloop van de grasgroei. Bij de
grasoogst richt men zich naar de hoeveelheid gras afhankelijk van het gebruik,
nl. weiden, kuilen of hooien. Deze hoeveelheid wordt sneller bereikt naarmate
meer stikstof wordt toegediend. Zodoende kan een intensiever gebruik van het
grasland worden gemaakt.
Het gaat echter niet alleen om de hoeveelheid gras, die geproduceerd kan
worden, maar ook om de kwaliteit van dit geproduceerde gras. Wanneer de
stikstofbemesting zwaarder wordt, treden veranderingen op in de chemische
samenstelling. In het algemeen neemt bij hogere stikstofgiften het gehalte aan
stikstofhoudende bestanddelen toe en dientengevolge dat aan niet-stikstofhoudende bestanddelen af.
Behalve de stikstofbemesting heeft vooral ook het tijdstip, waarop het gras
geoogst wordt, een grote invloed op opbrengst en kwaliteit. Naarmate in een
later stadium geoogst wordt, stijgt de opbrengst. Het opbrengstverhogend effect
van de stikstofbemesting wordt dan veelal ook groter. De kwaliteit van het
gras neemt echter af naarmate later gemaaid wordt — het gehalte aan stikstofhoudende bestanddelen daalt en dat aan niet-stikstofhoudende bestanddelen
stijgt.
Voor het verkrijgen van hoge opbrengsten werken dus de factoren stikstof en
tijd samen, voor het verkrijgen van een goede kwaliteit werken beide factoren
tegengesteld.

1.2 V E R O U D E R I N G
De produktie van droge stof is het resultaat van de fotosynthese waarbij met
koolstof, opgenomen als C0 2 uit de lucht, en met water koolhydraten worden
gevormd. Deze koolhydraten gaan voor een deel weer verbindingen aan met
uit de grond opgenomen elementen, waarvan stikstof, kwantitatief gezien, 6€n
1

der voornaamste is. Groei kan beschouwd worden als te bestaan uit 1) de
produktie van niet-stikstofhoudende bestanddelen, hier aangeduid als koolhydraten, en 2) de produktie van stikstofhoudende bestanddelen, hier aangeduid
alseiwit.
Dit is schematisch weergegeven in figuur 1. Het ongearceerde gedeelte in deze
figuur stelt de koolhydraten voor,het gearceerde gedeelte de eiwitten. De figuur
is in twee helften verdeeld, waarbij de onderste helft de droge stof voorstelt
geproduceerd in een bepaald groeistadium. De bovenste helft geeft de droge
stof weer zoals die geproduceerd is in een volgende groeiperiode — gemakshalve
is dit discontinu voorgesteld.
COj

-I
Fie. 1. Schematische voorstelling van de produktie van stikstofhoudende en niet-stikstofhoudende
verbindingen in twee groeistadia. De bovenste
helft van de figuur geeft een later stadium aan
dan de onderste helft.

Fie. 1.Schematicalrepresentation of the production of nitrogenous and non-nitrogenous compounds in two growth stages. The upper half
of the graph represents a more advanced stage
than the lower half.

T
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De door eiwit ingenomen oppervlakte is bij de bovenste helft kleiner dan bij
de onderste helft. Hiermee wordt aangegeven, dat het eiwitgehalte daalt bij
het ouder worden en bij het toenemen van de droge stof. Deze daling is kenmerkend voor de veroudering, wanneer tenminste deze veroudering samengaat
met een vermeerdering van droge-stofproduktie.
Het gestippelde gedeelte in figuur 1 stelt de door het gewas opgenomen
hoeveelheid nitraat-stikstof voor, die niet verbruikt is. Wanneer dit geaccumuleerde nitraat wordt verbruikt, vindt aanvulling plaats door opneming uit de
grond. Op deze wijze wordt, zolang er tenminste voldoende nitraat in de grond

aanwezig is, gedurende de groei een zeker nitraatgehalte in het gewas gehandhaafd.
1.3 S T I K S T O F O P N E M I N G , G R O E I EN I N T E R N
STIKSTOFVERBRUIK
Bovengenoemde hypothese is in goede overeenstemming met door DIJKSHOORN
(1958) uit potproeven met Engels raaigras verkregen resultaten over de veranderingen, die in de gehalten aan totaal-stikstof en nitraat* optreden bij het
ouder worden van het gewas. Deze zijn schematisch weergegeven in figuur 2.
Fie. 2. Schematische voorstelling van het verloop van de logaritmen van de gehalten aan totaalstikstof en nitraat-stikstof bij het ouder worden van de plant. De objecten 0 tot en met 5
hebben betrekkingop opklimmende stikstofgiften.

G»O€IP£BIO0C
OtOUTH
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Fie. 2. Schematicalrepresentation of the changes of the logarithms of the total-nitrogen and
nitrate-nitrogen contents with the advance of age. Treatments 0 up to and including J refer
to increasing ratesof nitrogen application.

In de proeven van DIJKSHOORN waren maar 2 stikstofobjecten opgenomen (de
objecten 0 en 4 in figuur 2). In het schematische voorbeeld in figuur 2 zijn
echter 6 trappen van stikstoftoediening opgenomen.
* = nitraat-ttilutof

Volgens DIJKSHOORN (1958) wordt het begin van de nitraatuitputting zichtbaar wanneer het nitraatgehalte begint te dalen. Vanaf dit moment daalt bij
voortschrijden van de tijd de logaritme van het nitraatgehalte praktisch lineair
met de tijd. Het tijdstip, waarop het begin van de nitraatuitputting bereikt zal
worden hangt af van de beschikbare hoeveelheid nitraat. Verhoging van de
beschikbare hoeveelheid nitraat in de grond verschuift het tijdstip, waarop
het begin van het uitputtingsproces bereikt wordt, naar een latere datum.
V66rdat de toestand van nitraatuitputting bereikt wordt, daalt echter al het
totaal-stikstofgehalte in het gewas met een zekere snelheid, welke geheel bepaald
wordt door de ouderdom en de groei van het gewas, dus onafhankelijk van de
voorziening van het gewas met stikstof. Deze snelheid kan over een langere
periode gehandhaafd worden, naarmate meer nitraat in de grond aanwezig is,
bijvoorbeeld tengevolge van een stikstofbemesting.
In figuur 2 is aangenomen, dat bij de objecten 0 tot 4 op verschillende op£6nvolgende tijdstippen de uitputtingstoestand bereikt wordt, terwijl deze toestand bij object 5 gedurende de gehele waarnemingsperiode niet bereikt wordt
In het geval van object 5 wordt het nitraatgehalte op eenzelfde niveau gehandhaald, terwijl het totaal-stikstofgehalte met een zekere snelheid daalt tengevolge
van de veroudering. In het geval van de objecten 0 tot 4 neemt na het bereiken
van de uitputtingstoestand de hoeveelheid opgenomen stikstof niet meer toe.
Tengevolge hiervan daalt nu het totaal-stikstofgehalte tijdens de verdere groei
sneller, afhankelijk van de snelheid van de groei. Is, zoals hier verondersteld
wordt, na het bereiken van de uitputting de groeisnelheid dezelfde, dan daalt
het totaal-stikstofgehalte relatief met dezelfde.snelheid, zoals aangegeven wordt
door de evenwijdige lijnen voor de objecten 0 tot 4. De helling van deze lijnen
is een maat voor de snelheid van de verdunning door de groei.
Het nitraatgehalte daalt tijdens de uitputtingsperiode relatief sneller dan het
totaal-stikstofgehalte. Een deel van de daling van het nitraatgehalte wordt bepaald door een vermeerdering in droge-stofproduktie. Dit deel kan worden
aangegeven door lijnen evenwijdig* aan de lijnen, die de daling van het totaalstikstofgehalte voorstellen. Immers beide dalingen worden uitsluitend bepaald
door groeiverdunning. Het nitraatgehalte daalt bovendien nog door intern verbruik. Gedurende de uitputtingsperiode daalt dus het nitraatgehalte relatief
sterker dan het totaal-stikstofgehalte. In figuur 2 is aangenomen, dat deze daling
over de gehele groeiperiode relatief even snel gaat bij elk niveau van stikstoftoediening.
Figuur 2 stelt het effect voor van verschillende niveaus van stikstofbemesting
bij verschillende oogstdata. Het bemestingseffect kan voor ieder tijdstip bepaald
worden door de gehalten aan nitraat en totaal-stikstof op dat tijdstip met
elkaar te vergelijken. Op tijdstip tn worden vanaf object 0 tot object 4 zowel
de nitraat- als de totaal-stikstofgehalten groter, terwijl objecten 4 en 5 identiek
zijn, aangezien deze beide objecten dan betrekking hebben op een niet-uitputtingstoestand bij gelijke ouderdom.
* Evenwijdige lijnen in de hier toegepaste Iogaritmische tchaal betekenen gelijke procentuele veranderingen.

1.4 H E T VERBAND TUSSEN H E T N I T R A A T G E H A L T E EN
H E T G E H A L T E AAN T O T A A L - S T I K S T O F
1.4.1 THEORETISCHE OVERWEGINGEN

In het geval van figuur 2 heeft iedere verhoging van de stikstofbemesting tot
gevolg, dat het nitraatgehalte stijgt met een factor 2,5 en het totaal-stikstofgehalte met een factor 1,3. Het verband tussen nitraatgehalteen totaal-stikstofgehalte kan derhalve worden voorgesteld door:
log [NO,] = klog [N] + C,
aangezien log [NO s ] en log [N] beide lineair zijn ten opzichte van de tijd.
Dit verband kan eveneens op de volgende wijze afgeleid worden. Wordt het
nitraatgehalte in mmol per kg droge stof voorgesteld door [NO s ] en de opbrengst in kg droge stof door y, dan is de hoeveelheid intern geaccumuleerd ni>
traat gelijk aan [NO s ] y. Gedurende de uitputtingsgroei daalt deze hoeveelheid
met een snelheid evenredig aan [NO a ] en de mate van toeneming van droge stof.
Hieruit volgt:

_1!^w= k [ N 0 1 £ l

3
dt
*
dt
en yd[NO s ] + [NO s ]dy = -k 1 [NO,]dy

d [ N ° -3 ]^ ^ - ( kn. , +
, ,1)_L
^ d y _= - vk d y'
en [NO,]
- w ' ' y
' y
Na integratie wordt hieruit verkregen:
l n t N 0 1 ] = - k 1 l n y + C1
(1)
Gedurende de uitputtingsgroei blijft de hoeveelheid totaal-stikstof in het gewas gelijk. Wordt het totaal-stikstofgehalte in gr at per kg droge stof voorgesteld door [N], dan blijft gedurende de uitputtingsgroei [N]y = constant.
Hiermee is de uitputtingsgroei gekarakteriseerd.
Hieruit volgt dat,
c

<2»

»-pi
Substitutie van Vergelijking (2) in Vergelijking (1) levert
In [NO,] = -k 2 ln ^
en In [NO,] = -k 2 ln ^

+ Ct

+C
[N] 2
1_
en log [NO,] = - k , log JL + C,
(3)
[N]
Ter controle van de juistheid van dit verband werd gebruik gemaakt van de

resultaten van eenpotproef* metkropaar,dieopverschillende data geoogstwerd.
De gegevens, die betrekking hebben opde monsters genomen na het bereiken
van de uitputting, zijn vermeld in figuur 3.
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Fie. 3. Vergelijking van het verband tussen log
[NO g ] en 1/[N] met het verband tussen log
[N0 3 ] enlog1/[N] bijkropaar, geoogstopverschillende tijdstippen na het bereiken van het
begin van de nitraatuitputting (naar DIJKSHOORN
en SAID, niet gepubliceerd).
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FIG. 3. Comparison of the relation between log
[N0 3 ] and1/[JV] with the relation between log
[M3 8 ] and log1/[N] in cocksfoot, harvestedat
different dates after the onset of nitrate deple-
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tion (according to DIJKSHOORN and SAID, un-

published results).

De dichte punten geven het verband aan tussen log [N0 3 ] en log 1/[N], de
open punten hetverband tussen log [NO s ] en 1/[N], om zodoende eenvereenvoudigde formule

log [NO,] = -k 4 ± + c 4 .

(4)

te kunnen toetsen. Dit heeft verschillende redenen. In de eerste plaats ishet
totaal-stikstofgehalte bepaald volgens eenkjehldahl-methode, waarbij eenzekere
hoeveelheid nitraat-stikstof verloren gaat, zodat dus het opgegeven totaal-stikstofgehalte, vooral bij hoge nitraatgehalten, zal afwijken van het ware totaalstikstofgehalte. Bovendien is de leesbaarheid der grafieken gebaat bij gebruik
van Vergelijking (4).
Uit figuur 3iste zien, datde punten bijVergelijking (4) alleen bijde hogere
l/[N]-waarden (dus bij de lagere totaal-N gehalten) van Vergelijking (3)
afwijken.
Een tweede controle van deVergelijkingen (3) en(4) isweergegeven infiguur4,
to
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FIG. 4. Als figuur 3, maar bij Engels raaigras
met opklimmende stikstofgiften en geoogst op
eenzelfde tijdstip (naar SAID, 1959).
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FIG.4. Asfigure 3, butinperennial rye-grasswith
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* Niet gepublkeerde gegevens van DIJKSHOORN en SAID.
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waarbij gebruik gemaakt is van de resultaten, die SAID(1959) verkregen heeft in
potproeven met Engels raaigras, bemest met opklimmende hoeveelheden stikstof
in de vorm van nitraat. Uit figuur 4blijkt, dat in dit geval Vergelijking (3) geen
enkele voorkeur verdient boven Vergelijking (4).

1.4.2

TOEPASSINGVANDE THEORIEBIJ DE BEOORDELING VANDE
STIKSTOFHUISHOUDING IN DE PLANT— DE 'NITROCHOOR'

De gegevens in figuur 3 hebben betrekking op planten, waarbij de interne
nitraatuitputting steeds verder voortschrijdt tengevolge van groei en droge-stofproduktie, terwijl figuur 4 betrekking heeft op planten van dezelfde ouderdom
met verschillende niveaus van interne uitputting tengevolge van verschillen in
externe stikstofvoorraad.
De overeenkomst tussen deze resultaten wettigt de veronderstelling, gemaakt
in figuur 2,dat eenstikstofbemesting de interne uitputting tijdens de uitputtingsgroei gedeeltelijk of geheel opheft.
Het probleem van veroudering en stikstofstatus, afgeleid uit figuur 2, is schematisch weergegeven in figuur 5. Bij uitputtingsgroei dalen zowel de nitraat- als
FIG. 5. Schematische voorstelling van het verband tussen log [ N O s ] en log 1 / [ N ] onder
invloed van nitraatbemesting, nitraatuitputting
en veroudering.
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FIG. 5. Schematical representation of the effect
of nitrate fertilization, nitrate depletion and
ageing on the relation between log [ N O s ] and
log 7 / [ N ] .

de totaal-stikstofgehalten. Uitputting wordt zodoende gekarakteriseerd door een
daling van nitraat bij stijgende log l/[N]-waarden, terwijl een bemesting het
omgekeerde gevolg heeft. Veroudering gaat samen met een daling van het
totaal-stikstofgehalte of — m.a.w. — met een stijging van de log l/[N]-waarde.
Wanneer geen uitputting optreedt, blijft het nitraatgehalte constant. Dit be-

tekent, dat bij oogsten op een latere datum een verschuiving optreedt naar
hogere log l/[N]-waarden bij gelijkblijvend nitraatgehalte.
Wordt een gewas, bemest met verschillende hoeveelheden stikstof, op de
tijdstippen tt en t2 (zie figuur 5) geoogst, dan zal op beide data hetzelfde
verband bestaan tussen log[NO s ] en log 1 / [ N ] . De lijn, die dit verband voorstelt, zal voor de oudere snede bij hogere log l/[N]-waarden liggen.
Bij de bespreking van de resultaten der proeven zal gebruik gemaakt worden
van de vereenvoudigde Vergelijking (4): log [ N O s ] = —k - — + C.
In het vervolg zal deze vergelijking en de lijn, die aan deze vergelijking voldoet,
worden aangeduid als de nitrochoor*.
1.4.3

NITROCHOOR EN VEROUDERING

Worden de nitrochoren vergeleken van sneden van verschillende ouderdom,
die ieder verschillende graden van interne uitputting (stikstoftrappen) vertonen,
dan kan 1/[N] afgelezen worden bij een bepaald nitraatgehalte. In dit geval zijn
ie l/[N]-waarden een directe maat van de veroudering van het gewas. Een
mogelijk verschil in interne uitputting tengevolge van opbrengstverschillen is
niet in strijd met deze conclusie, aangezien de vergelijking gemaakt wordt bij
dezelfde graad van interne uitputting (gelijk log[NO s ] niveau).
Fie. 6. Verband tussen log [N0 3 ] en 1/[N] bij dravik met opklimmende stikstofgiften (gelijke
tekens) en verschillende oogsttijden (verschillende tekens). Bewerking van literatuurgegevens.
>
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Fie. 6. Relation between log [NO s ] and 1/[N] in brome grassas affected by increasingrates
of nitrogen application (sameplots) and different dates of harvesting{differentplots). Compiled
from the literature.
* Nitrochoor is hier afgeleid van chord (ruimte). Bedoeld is de „ruimte" in kg droge stof geproduceerd prr
gramatoom opgenomen itikitof (1/[N]). De uitdrukking is ontleend aan het begrip uochoor, waarmee in de
phyiische chemie het verband wordt aangegeven tussen log k en de reciproke waarde van T, analoog aan die
van de vereenvoudigde Vergelijking (4) voor log [NO,] en de reciproke waarde van [N].

In dit verband kan gewezen worden op een onderzoek van CAREY, MITCHELL
en ANDERSON (1952), die de invloed van opklimmende giften ammoniumnitraat
(0, 110, 220 en 330 kg N per ha) op de chemische samenstelling van dravik
bestudeerden in afhankelijkheid van de ouderdom. Hiertoe werd het gras op
zes verschillende data beraonsterd. Opbrengsten aan droge stof werden, zover
nagegaan kon worden, niet bepaald. De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in figuur 6. Voor elke bemonsteringsdatum zijn de nitraatgehalten
(mmol per kg droge stof) uitgezet tegen de reciproke stikstofwaarden. Uit de
figuur blijkt, dat deze resultaten in overeenstemming zijn met de in figuur 5
weergegeven hypothese*. Naarmate het gras ouder wordt, verschuift de nitrochoor naar hogere l/[N]-waarden en daalt dus het totaal-stikstofgehalte van
het gras bij eenzelfde graad van interne uitputting, nl. bij eenzelfde nitraatgehalte. Verder blijkt, dat ook deze gegevens het aannemen van een rechtlijnig
verband (Vergelijking (4)) wettigen.
De daling van het totaal-stikstofgehalte bij het ouder worden, wordt door
DIJKSHOORN (1958) toegeschreven aan een met de groei verbonden interne factor,
die de geleidelijke afneming weergeeft van de per eenheid droge stof geassimileerde hoeveelheid stikstof.
Het vermogen om stikstof te assimileren regelt zodoende het gehalte aan
totaal-stikstof. Dat dit vermogen geleidelijk daalt bij het ouder worden, houdt
verband met de relatieve verhoging van de produktie van niet-stifstofhoudende
verbindingen. Dit uit zich bij gras voornamelijk in een stijging van de ruwecelstoffractie (lignine, cellulose en andere bestanddelen van het steunweefsel).
Veroudering zal dus gepaard gaan met een verhoging zowel van 1/[N] als van
het gehalte aan ruwe celstof.

1.5 L I T E R A T U U R O V E R Z I C H T O V E R D E
V E R A N D E R I N G E N I N S A M E N S T E L L I N G VAN H E T G R A S

1.5.1 VERANDERINGEN IN DE GEHALTEN AANTOTAAL-STIKSTOF EN RUWE CELSTOF
BIJ HET OUDER WORDEN

Al aan het einde van de vorige eeuw werd door DEETZ (1873), W O L F F et al.
(1879) en KELLNER (1879) in Duitsland en door JORDAN (1881), RICHARDSON
(1883), VASEY en RICHARDSON (1884) en MORSE (1891) in Amerika en door
WILSON (1886, 1889) in Schotland de chemische samenstelling van gras bestudeerd bij verschillende groeistadia. Bovengenoemde onderzoekers kwamen tot de
conclusie, dat bij het ouder worden het ruw-eiwitgehalte (totaal-stikstof X 6,25)
daalt (en 1/[N] dus stijgt) en het ruwe-celstofgehalte stijgt.
WOODMAN en medewerkers (1926, 1927, 1928, 1929, 1931, 1932) in Cambridge
• De gegevens van CAREY, MITCHELL en ANDERSON lijn weergegeven volgent de vereenvoudigde Vergelijking (4)

stelden een uitgebreid onderzoek in naar de invloed van de maaifrequentie op
de chemische samenstelling en de voederwaarde van gras. Wanneer de maaiintervallen langer werden en het gras dus in een ouder stadium gemaaid werd,
daalde het ruw-eiwitgehalte en steeg het ruwe-celstofgehalte.
In Aberystwyth werd door FAGANen medewerkers (1924, 1927, 1928, 1929, 1931)
een uitvoerig onderzoek verricht over de veranderingen, die tengevolge van
veroudering optreden in de chemische samenstelling van grassen, klavers en
kruiden. Ook zij vonden, dat het ruw-eiwitgehalte daalt en het ruwe-celstofgehalte stijgt bij voortschrijdende ouderdom.
Soortgelijke resultaten werden verkregen uit het onderzoek van HAIGH (1912),
ELLETT en CARRIER (1915), WATERS (1915), TROWBRIDGE et al. (1915), WRIGHT
en SHAW (1926), SHUTT et aL (1928), SHUTT (1929), DUSTMAN en SHRIVER (1929),
DUSTMAN en VAN LANDINGHAM (1930), HOPPER en NESBITT (1930), TACKE (1930),
ARCHIBALD et al. (1932), BROWN (1932), DAWSON et al. (1933), PATTERSON (1933),
CAPEN en LECLERC (1933), LEUKEL et al. (1934), FRANKENA (1934, 1939, 1941),
VAN ITALLIE (1934), BRUNE et al. (1935), LEUKEL en BARNETTE (1935), HUNT etal.
(1936), NORMAN (1936), JOACHIM en PANDITTESEKERE (1937), HOSTERMAN en HALL
(1938), DIJKSTRA en BROUWER (1939), MOON (1939), BURKITT (1940), FRAPS en
FUDGE (1940), SOTOLA (1940, 1941), WILSIE et al. (1940), Louw (1941), BIRD (1943),
BROWN en MUNSELL (1943), WATKINS (1943), BRUCKNER en HENRY (1945), CLARKE
en TISDALE (1945), SJOLLEMA en D E MAN(1946), JULEN (1947), ARMSTRONG et al.
(1950), FEATHERSTONE et al. (1951), PETERSON (1951), HOMB (1953), PARISH et al.
(1953), PETERSON en HAGAN (1953), PIGDEN (1953), PHILIPS et al. (1954), HALLEY
(1955), JULEN en WIKLUND (1955), AGERBERG (1956), HEINRICHS en CARSON (1956),
DIJKSTRA (1957), KIRCHGESSNER (1957), 0DELIEN en HVIDSTEN (1957), MACKENZIE
en WYLAM (1957), RAVEN en ROBINSON (1957), AUSTENSON en LAW (1958), KNOX
et al. (1958), NEHRING en HOFFMANN (1958), KIVIMXE (1959), VAN RIPER (1959)
en ACHACOSO (1960).

Bij het ouder worden stijgt niet alleen het gehalte aan ruwe celstof, maar ook
het gehalte aanelkder samenstellende delen vande ruwe celstof, zoals cellulose
en lignine. Dit bleek uit onderzoekingen van NORMAN (1935, 1937), NORMAN
en RICHARDSON (1937), BENNETT (1940), PATTON en GIESEKER (1942), PHILIPS et al.
(1942), PATTON (1943), DRAPALA et al. (1947), ARMSTRONG et al. (1950), STEPPLER
(1951), HOMB (1953), PHILIPS et al. (1954), HEINRICHS en CARSON (1956), KAMSTRA
et al. (1958), KIVIMXE (1959), LEFEVRE en HIROUX (1959), VICENTE-CHANDLER

et al. (1959) en SOSULSKI (1960).
De vlinderbloemigen vertonen met betrekking tot de veranderingen, die tengevolge van de veroudering optreden in de gehalten aan ruw eiwit en ruwe
celstof,een overeenkomstig beeld als degrassen, zoals o.a.blijkt uithet onderzoek
van WILSON (1889), WIDTSOE en STEWART (1898), SNIJDER en HUMMEL (1903),
KELLNER (1907), KIESSELBACH en ANDERSON (1926), SOTOLA (1927), FAGAN en REES

(1930), FAGAN en WATKINS (1932), WOODMAN et al. (1933), GREEN (1934), WOODBURY en EVANS (1935), PAZUR en DELONG (1948), AMSTRONG et al. (1950), HOMB
(1953), DENT (1955), KIVIMXE (1959) en W E I R et al. (1960).
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Uit het onderzoek van FAGAN en WATKINS (1932) en ARMSTRONG et al. (1950)
blijkt, dat ook bij 'kruiden' het ruw-eiwitgehalte bij het ouder worden daalt en
het ruwe-celstofgehalte stijgt.

1.5.2 FACTOREN, DIE VAN INVLOED ZIJN OP HET NITRAATGEHALTE

In de vorige paragraaf is al gesteld, dat het ruw-eiwitgehalte daalt bij het ouder
worden. Deze daling treedt onafhankelijk van de hoeveelheid toegediende stikstofmeststof op (MULDER, 1949; PRINE en BURTON, 1956).
Nitraat wordt zeer gemakkelijk door de plant opgenomen. Indien door de plant
meer nitraat wordt opgenomen dan voor de eiwitsynthese gebruikt wordt, zal
nitraataccumulatie plaats vinden.
In verband met de gevaren van nitraatvergiftiging bij vee is in Amerika veel
onderzoek verricht naar factoren, die het nitraatgehalte van haver kunnen beinvloeden. Zo vonden BRADLEY et al. (1940), GILBERT et al. (1946), WHITEHEAD
en MOXON (1952) zeer hoge nitraatgehalten bij haver op gronden, die van nature
een hoog nitraatgehalte hebben. KRETSCHMER (1958) onderzocht het nitraatgehalte van een aantal gewassen na begroeide en onbegroeide braak en vond,
dat dit na onbegroeide braak aanzienlijk hoger lag dan na begroeide braak.
Ook door zware stikstofbemestingen kunnen hoge nitraatgehalten in het gewas
verkregen worden, zoals blijkt uit het onderzoek van MULDER (1949), CAREY et al.
(1952), BALKS en PLATE (1955), KARNS (1955), FERGUSON en TERRY (1956), IBERT
et al. (1957), 0DELIEN en HVIDSTEN (1957), DIJKSHOORN (1958),AP GRIFFITH (1960a)
en WRIGHT et al. (1960) bij grassen en grasland. Volgens DEYS (1953) zijn de
gehalten aan totaal-stikstof en nitraat van het op intensief gevoerde weidebedrijven gewonnen ruwvoer aanzienlijk hoger dan die van minder intensief
gevoerde bedrijven.
De mate van nitraataccumulatie wordt niet alleen be'invloed door de beschikbare hoeveelheid nitraat in de grond, maar ook door factoren, die de nitraatreductie remmen. Nitraataccumulatie kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door
onvoldoende belichting (BURSTROM, 1943; GILBERT et al., 1946; BLACKMAN en
TEMPLEMAN, 1940; MULDER, 1956; SCHARRER en SEIBEL, 1956; BATHURST en
MITCHELL, 1958), of door gebrek aan sporenelementen (WHITEHEAD en OLSON,
1930; LEEPER, 1941; MULDER, 1948) en gebrek aan macro-elementen (ULRICH,
1948), of ook wel door droogte (WHITEHEAD en OLSON, 1930; DOUGHTY en WARDER,
1943; WHITEHEAD en MOXON, 1952; MUHNER et al., 1955 en HANWAY en ENGLE-

HORN, 1958).

In het algemeen kan gesteld worden, dat door factoren, die de groei remmen,
de nitraataccumulatie bevorderd zal worden, omdat een grotere droge-stofproduktie sneller tot nitraatuitputting leidt. Daarentegen zal door factoren, die
de groei bevorderen —met uitzondering van de stikstofbemesting —de nitraataccumulatie tegengegaan worden.
Er zijn betrekkelijk weinig gegevens in de literatuur te vinden met betrekking
11

' tot de veranderingen, die in het nitraatgehalte optreden bij het ouder worden.
Uit het onderzoek van MULDER (1949), CAREY et al. (1952), 0DELIEN en HVIDSTEN
(1957), DIJKSHOORN (1958) en AP GRIFFITH en JOHNSTON (1960) met gras blijkt,
dat het nitraatgehalte bij het ouder worden daalt. Volgens DIJKSHOORN (1958)
treedt deze daling pas op, wanneer geen nitraat meer beschikbaar is (zie 1.3).
Een daling van het nitraatgehalte bij het ouder worden is eveneens gevonden
door COOK (1930), DOUCHTY en WARDER (1943), CRAWFORD (1958), S0RENSEN (1959)
en GUL en KOLP (1960) bij granen, door ULRICH (1942), HADDOCK (1949) en
WHITE (1959) bij suikerbieten en door CAMPBELL (1924) en OLSON en WHITEHEAD
(1940) bij onkruiden.
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PROEFNEMINGEN — DOELSTELLINGEN
EN METHODEN
In tabel 1 zijn de gegevens over proefopzet, bemesting en grondonderzoek van
de te bespreken proeven weergegeven. Alle proeven werden uitgevoerd op
blijvend grasland.
Gedurende de periode 1957 tot en met 1959 werd een aantal proeven aangelegd, waarbij de invloed van veroudering en stikstofvoorziening op de opbrengst en de samenstelling van gras bestudeerd kon worden. De proeven waren
zodanig opgezet, dat het gras op verschillende opeenvolgende tijden na de toediening van de stikstofbemesting kon worden geoogst. De stikstofbemesting werd
toegediend naar verschillende hoeveelheden, waardoor het mogelijk was zowel
sneden van verschillende ouderdom bij een gelijk niveau van nitraatuitputting
tevergelijken, alsook omde invloed van de mate van uitputting op de opbrengst
en samenstelling van gras van sneden van gelijke ouderdom te bestuderen.
Tevens werd bij deze proeven de stikstofbemesting toegediend in verschillende
tijden van het seizoen, om zodoende het stikstofeffect gedurende het seizoen te
kunnen vervolgen.
Voor de interpretatie van de resultaten is gebruik gemaakt van de in 1.4.1
besproken vergelijking, log [NO s ] = —k—? + C :

de nitrochoor.

Aangezien de proeven in de periode 1957 tot en met 1959voor een ander doel
waren aangelegd, was geen volledige nitraatmeststof, zoals kalksalpeter, gebruikt,
maar kalkammonsalpeter, dat de stikstof slechts voor de helft in de nitraatvorm
bevat. In 1960 en 1961 werd dan ook in een aantal proeven — IB 549, 550, 556
en 645 — nagegaan in hoeverre de nitrochoor bei'nvloed wordt door de soort
stikstofmeststof.
In proef IB 559 werd de invloed van fosfaat- en kaligebrek op de nitrochoor
nader onderzocht.
Door de abnormale weersomstandigheden in 1959 was het mogelijk de invloed
van extreme droogte op het verloop van de nitrochoren te bestuderen (IB 380).
De nitrochoor kan verder beinvloed worden door de botanische samenstelling
van het gras* (het totale oogstprodukt). Door de stikstofbemesting neemt het
percentage aan grassen in het oogstprodukt toe en dat aan klavers en kruiden
af. Een hoog percentage klaver — bijvoorbeeld bij objecten zonder stikstofbemesting — doet het stikstofgehalte in het oogstprodukt stijgen en dus de reciproke stikstofwaarde dalen, terwijl de verschillen in nitraatgehalte waarschijnlijk
gering zijn. Een verschuiving in de botanische samenstelling zal ook kunnen
optreden tijdens de groeiperiode. Bij de proeven IB 380, 549, 556 en 651 werd
* In deze publikatie wordt onder grot verstaan het totale oogstprodukt van het grasland, dus grassen +
klavers + kruiden. Wanneer over grassen wordt gesproken, wordt hiermee alleen het mengsel bedoeld van
de verschillende grassoozten, zoals die in het totale oogstprodukt aanwezig zyn.
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het totale oogstprodukt gesplitst in verschillende componenten, nl. grassen,
klavers en kruiden. De nitrochoor werd uitvoerig bestudeerd bij de grassen- en
bij de paardebloemfractie van de kruiden.
Ook de morfologische ontwikkeling van de plant is van invloed op het verloop
van de nitrochoren. Bij het ouder worden neemt het stengelaandeel relatief
sterker toe dan het bladaandeel. De invloed van het ouder worden en van de
stikstofvoorziening op de stengel/blad-verhouding bij grassen en paardebloem
werd onderzocht op de proeven IB 550, 556 en 651.Ook werd de invloed van
een verschuiving in de stengel/blad-verhouding op de mate van veroudering
nader bestudeerd.
De bespreking van de resultaten is beperkt tot de gehalten aan totaal-stikstof,
nitraat en ruwe celstof, welke ten nauwste samenhangen met de stikstofvoorziening en de veroudering.
Aangezien het ruwe-celstofgehalte een maatstaf is voor de voederwaarde van
het gras, is tevens een hoofdstuk gewijd aan verschillende factoren —andere
dan veroudering —,die van invloed kunnen zijn op dit gehalte.
De gewasmonsters werden voor de bepaling van het droge-stofgehalte gedroogd
bij 105°C tot constant gewicht.
In deze monsters werden de verschillende analyses verricht*.
Het totaal-stikstofgehalte werd bepaald volgens een kjeldahl-methode, waarbij
het materiaal gedestrueerd wordt met geconcentreerd zwavelzuur en een kopersulfaat-seleenmengsel.
Het nitraat-stikstofgehalte werd bepaald volgens de xylenolmethode, waarbij de
gevormde nitroxylenol wordt overgedestilleerd.
Het ruwe-celstofgehalte werd bepaald volgens de verkorte Weender-methode,
waarbij eerst gekookt wordt met verdund zwavelzuur en daarna met een overmaat verdunde loog.

* De gewatanalysef werden uitgevoerd door het Bcdrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te
Ooiterbeek ea door het Bedrijfslaboratorium voor de Landbouw in Friesland te Leeuwarden.
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TABEL 1. Gegevens der proefvelden; ligging, grondonderzoek, objecten, herhalingen en veldjegrootte
Proef
Exp.

Jaar

Ligging

IB no.

Year

Geogr. situation

44
45
46
47

1957
1957
1957
1957

T e n Boer (Gr.)
Alphen a. d. Rijn (Z.-H.)
Broek in Waterl. (N-H.)
VIeuten (U.)

5,4
5,4
4,9
55

18,3
19,7
44,6
24,8

0,1
0,1

48

1957

Tienhoven (Z-H.)

5,2

49
50

1957
1957

Schagen (N-H.)
Hommerts (Fr.)

106
106
106

1958
1959
1960

306
307
308

pHKC1

P-get.
%
%
%
Humus CaCo 3 Afslibb. P-water
Org.
matter

P-citr. #
P-AL

K-geh.
K-content
Viooo %

Grondsoort
Soil type

Silt
<16,u
klei/clay
Wei/clay
veen/peat
klei op veen
clay on peat
klei op veen
clay on peat
zavel/ loam
klei op veen
clay on peat

Veldjegr.
inm2

N-bemestingsdatum

Plot size
in sq.m

N-application date

Aant. oogstdata
per bemestingsdatum
Number of cutting
dates per date of
application

Stikstofm.

Stikstoftrappen,
kg N / h a per bemestingsdatum

Aantal
herh.

Nitrogen levels, kg N/ha
per date of application

Number
of
replicates

0,30,60,90,120,180,240,300
0,30,60,90,120,180,240,300
0, 30,60,90,120,180,240, 300
0, 30,60,90,120,180,240,300

3
3
3
3

25
25
25
25

6/4,15/6,10/8
3/4,13/6, 6/8
3/4,12/6, 6/8
4/4,13/6, 8/8

2,2,2
2,2,2
2,2,2
2,2,2

kas/an/
kas/an/
kas/an/
kas/an/

0,30,60,90,120,180,240,300

3

25

4/4,13/6, 7/8

2,2,2

kas/an/

0,30,60,90,120,180,240,300
0,30,60,90,120,180,240,300

3
3

20
22

2/4,14/6, 5/8
4/4,14/6,12/8

2,2,2
2,2,2

kas/anl
kas/an/

N-carrier

0,2

46
36
37
48

21
2
3
10

65*
43«
58»
79*

55
46
71
36

22,9

—

58

2

83»

30

6,9
5,4

11,8
25,9

9,8
0,1

21
50

19
9

88*
132*

45
41

Hommerts (Fr.) \
Hommerts (Fr.) J.
Hommerts (Fr.) j

5,2

24,5

—

48

9

127*

54

klei op veen
clay on peat

0,50,100,150,200,250
0,50,100,150,200,250
0,50,100,150,200,250

4
4
2

173
17,5
173

18/4
17/4
6/4

4
4
8

kas/an/
kas/an/
ks/cn

1958
1958
1958

Opende (Gr.)
Peize (Dr.)
Hoogemeeden (Gr.)

5,5
55
5,7

7,5
40,8
18,1

0,1
0,1

6
33
43

34
3
20

60
31
59

11
75
61

zand/sana"
veen/peat
YXei/clay

0,20,40,60,80,120
0,20,40,60,80,120
0,20,40,60,80,120

3
3
3

243
26
26

29/3,12/6, 6/8
1/4,12/6, 6/8
1/4,12/6, 6/8

6,8,8
6,8,8
5,8,8

kas/an/
kas/an/
kas/an/

380

1959

T e n Boer (Gr.)

6,0

13,3

0,3

46

15

84

47

Ylei/clay

0,80,160,240

3

21

3,3,3, . . . . , 3

kas/an/

549

1960

Opende (Gr.)

5,6

8,0

0,1

8

5

67

22

zand/tand

0,40,80,160,240,320

4

9

20/2, 8/4

4

ks,kas,za

550

1960

T e n Boer (Gr.)

5,4

18,3

0,1

46

21

65*

33

Uei/clay

0,40,80,160,240,320

4

15

4/4,17/6

—

—

3/3,17/3,31/3

, 13/10

/**l i t n i c/f
1,71j UTHf Jtt

6,5

ks,kas,za
s°n nvtl

556

1960

T e n Boer (Gr.)

6,1

15,0

0,3

51

22

89

66

YXeijclay

0,40,80,160,240,320

4

9

559
560
591

1960
1960
1960

Boyl (Fr.)
Hoogemeeden (Gr.)
T e n Boer (Gr.)

4,6
5,7

11,0
16,0

—
0,1

6
55

2
8

22
17

22
39

—

—

—

—

—

-

zand/sand
Uei/clay
YXei/clay

25,100,175,250
40,240
0,40,80,160,240,320

3
1
3

123
1
73

22/4
8/4
10/9

5
10
3

645

1961

Opende (Gr.)

5,3

8,0

-

5

6

65

21

zand/iand

0,80,160,320

2

26

11/4

1

651

1961

Opende (Gr.)

5,3

8,7

—

6

6

63

17

zand/sand

0,100,200,300

3

10/4

3

24/2, 8/4

4

C/i

ks,kas,za
Citf till If Mt

-

TABLE 1. Experimental data: situation, soil analyses figures, treatments, no. of replicates and areaof plots.
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83

ks/cn
ks/cn
ks/cn
ks,kas,as,za
cn,anl,an,sa
ks/cn

3 VROEGENLAATGEOOGSTGRAS

3.1 P R O E F N E M I N G E N
In 1957 werden zeven proefvelden (IB 41 tot en met IB 50) aangelegd om de
stikstofreactie in verschillende tijden van het groeiseizoen te bestuderen. De
objecten waren 8 stikstoftrappen (0- 30-60-90- 120- 180•240- 300kg N per
ha als kalkammonsalpeter) met ieder 2 oogsttijden (tabel 1). De proeven werden
aangelegd in 3 blokken (A, B, C), die resp. in april, juni en augustus bemest
werden. Voor het begin der eigenlijke proefperiode werden de blokken B en C
bemest met 20 tot 40 kg N per ha en beweid. In sommige gevallen werd het
C-blok eerst gemaaid voor kuilgras of hooi en daarna beweid (VAN BURG, 1960).
De groeiperioden wisselden nogal sterk bij de afzonderlijke proeven in de verschillende jaargetijden en ook bij de proeven onderling. De resultaten hebben
zodoende geen betrekking op sneden van gelijke ouderdom, maar alleen op
vroeg en laat geoogst gras.

3.2 R E S U L T A T E N EN DISCUSSIE
3.2.1 NlTROCHOOR EN OPBRENGST

Het verband tussen nitraat en totaal-stikstof in het gewas is voor alle proeven
samengevat in de figuren 7, 8 en 9*. Deze figuren hebben betrekking op de
stikstofbemesting in resp. april, juni en augustus. In de bovenste grafieken is
het nitraatgehalte logaritmisch uitgezet tegen de reciproke waarde van het totaalstikstofgehalte.
Het verband tussen log[NOs] en 1/[N], zoals dit door de stikstofbemesting
wordt bei'nvloed, is volgens 1.4.2 aangegeven door rechte lijnen: nitrochoren.
Bij bestudering van de gegevens van de afzonderlijke oogsten blijkt dit verantwoord te zijn. Volgens de nitrochoren daalt log[NOs] rechtlijnig met een
stijging van de l/[N]-waarden. Voor iedere snede apart blijkt, dat een hoger
niveau van nitraataccumulatie wordt bereikt wanneer tengevolge van de stikstofbemesting lagere l/[N]-waarden worden verkregen. De nitrochoor geeft dus het
bemestingseffect aan op de samenstelling van het gewas van 66nbepaalde snede.
De streeplijnen en open punten hebben betrekking op de vroege snede, de getrokken lijnen en de dichte punten op de late snede.
* In deze en volgende figuren betekent
[NOg] = mmol NO$ per kg droge itof
[N] = gr at N per kg drogestof
Dr.St. = 100 kg droge stof per ha
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Bij iedere leeftijdsgroep beslaan de nitrochoren een zeker traject van 1/[N]waarden. Duidelijk blijkt, dat de nitrochoren van de late snede verschoven zijn
naar hogere l/[N]-waarden, hetgeen er dus op wijst, dat het oudere gras bij
eenzelfde uitputtingstoestand, dus vergeleken bij eenzelfde nitraatniveau, zich
op een lager totaal-stikstofgehalte heeft ingesteld. De invloed van de veroudering
komt tot uiting in een hogere l/[N]-waarde — het oudere gras produceert dus
per gramatoom opgenomen stikstof meer kg droge stof, zonder dat dit iets met
stikstofuitputting te maken heeft.
De onderlinge afstand tussen de 'vroege' en 'late' nitrochoren is veel groter
na de aprilbemesting dan na de juni- en augustusbemesting. Dit houdt verband
met de verschillen in opbrengst tussen de vroege en late snede. Dit komt later
nog ter sprake bij de bespreking van de opbrengstresultaten.
De opbrengstgegevens zijn, om verwarring te voorkomen, weergegeven in 2 of
3 aparte grafieken (zie figuren 7, 8 en 9). De opbrengsten zijn uitgezet tegen
de reciproke waarde van het totaal-stikstofgehalte. Uit deze grafieken kan
afgelezen worden, dat de opbrengst stijgt wanneer 1/[N] afneemt tengevolge
van een stikstofbemesting. Bij de late oogst (getrokken lijnen, dichte punten)
worden tengevolge van de langere groeiduur hogere opbrengsten verkregen dan
bij de vroege oogst (gestippelde lijnen, open punten). De opbrengstcurven van
het oude gras zijn naar hogere l/[N]-waarden verschoven. Vergelijken wij de
opbrengstcurven met de nitrochoren, dan is het duidelijk, dat de meest uitgesproken opbrengstvermeerderingen tengevolge van de bemesting verkregen
worden bij lage nitraatgehalten, onafhankelijk van de ouderdom van het gewas.
Beneden een bepaald niveau van geaccumuleerd nitraat geeft de nitrochoor dus
het gebied van stikstofuitputting aan, waar het bemestingseffect zeer groot is.
Het l/[N]-traject bij een accumulatieniveau van 50-100 mmol N O s per kg droge
stof, zoals dit is afgelezen van de nitrochoren, is aangegeven door een vet gedeelte van de curve. In de meeste gevallen blijkt een verdere verlaging van
J / [ N ] beneden dit accumulatieniveau door eenzwaardere bemesting vrijwel niet
meer in een opbrengstvermeerdering te resulteren. Blijkbaar zijn de hoogste
stikstofgiften (240en 300 kg N per ha) in ieder geval voldoende geweest om bij
het hoogste opbrengstniveau van de oudste sneden ieder teken van stikstoftekort
tijdens de groei te voorkomen. Bij enkele vroege oogsten is dit echter niet het
geval.
Het verschil in opbrengst tussen de vroege en late snede isna de aprilbemesting
belangrijk groter dan na de juni- en vooral na de augustusbemesting. Dit moet
deels toegeschreven worden aan het feit, dat het tijdsverschil tussen de vroege
en late snede na de aprilbemesting groter isgeweest dan na de juni- en augustusbemesting. Dit bedroeg nl. na de april-, juni- en augustusbemesting resp. 3, 2
en 2 weken. Verder zal ook de snellere grasgroei in april hiervan de oorzaak
zijn (VAN BURG, 1960).
Wanneer de ligging van de nitrochoor wordt beschouwd als een maatstaf voor
de mate van veroudering, blijkt dus,dat het grotere tijdsinterval en het grotere
verschil in opbrengst tussen de vroege en late snede na de aprilbemesting, aan17
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FIG. 7. Stikstofstatus en opbrengst van gras
bij opkJimmende stikstofgiften en twee oogsttijden. Stikstof toegediend (N| ) in april. De
bovenste grafiek geeft de nitrochoren weer.
In de beide andere grafieken rijn de opbrengsten tegen de l/[N]-waarden uitgezet.
De middelste grafiek heeft betrekking op de
proefvelden IB 47, 48 en 49, de onderste
grafiek op de proefv. IB 44, 45, 46 en 50.
Het dikke gedeelte van de opbrengstcurven
geeft de Ij[N]-trajecten aan bij eennitraataccumulatieniveauvan 50-100 mmol per kg
droge stof (afgeleien in de bovenste grafiek).
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FIG. 7. Nitrogen status and yields ofherbage
at increasing rates of nitrogen application
and at two dates of cutting. Nitrogen applied
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the nitrochores. In the two other graphs the
dry-matter yields have been plotted against
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experiments IB 44,45,46 and 50.
The thick parts of the yield curves refer to
the 1/[N] ranges at a nitrate accumulation
level of 50-100 mmol per kg dry matter (as
read off the nitrochoresin the upper graph).
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