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Uit vroeger onderzoek is gebleken, dat stamslabonen en
tuinbonen, beide als groentegewassen geteeld op akkerbouwbedrijven, inhetalgemeensterk op fosfaatbemesting
reageren. De behoefte bij stamslabonen is op zandgrond
zelfs nog groter dan van de eveneens fosfaatbehoeftige
aardappelen (Prummel, 1971).Ditwasdikwijls ookhetgevalbijtuinbonen volgensnognietgepubliceerdegegevens.
Door toepassing van rijenbemesting, waarbij de meststof
ineen band dichtbij het zaadof depoterindegrondwordt
gebracht, kan het effect van debemesting belangrijk worden verhoogd. Hierdoor kan met minder meststof eengelijke of soms zelfs hogere opbrengst worden verkregen.
Dit geldt in het bijzonder voor fosfaatmeststoffen, die bij
toediening aan de grond vrij spoedig in minder goed voor
deplanten beschikbare verbindingen worden omgezet.De
beweeglijkheid vanhetfosfaat endeconcentratieindebodemoplossing zijn dan ook gering. Dit doet zich vooral
voor bij breedwerpige bemesting over het gehele bodemoppervlak, waardoor de meststof met veel bodemdeeltjes in aanraking komt. In tegenstelling met b.v. stikstof
en kali vindt de aanvoer van het weinig mobiele fosfaat
naar dewortelhoofdzakelijk plaatsdoor diffusie overkorte afstand. Het is daarom gewenst het fosfaat dichtbij de
wortels te brengen. Het contact met de gronddeeltjes
wordt hierdoor beperkt, waardoor hetgewashetfosfaat in
concurrentie met de grond beter kan opnemen. Door de
verhoging van de concentratie in de onmiddellijke nabijheid van de wortels kan het gewas in het begin van de
groei snel over devoedingsstoffen beschikken. Een voordeel van rijenbemesting is verder nog dat de meststof in
diepereenvochtigegrondlagen wordtgebracht,watdeopnametengoedekomt.
Het gebruik van precisiezaaimachi.nes met aparte bakken
voor rijenbemesting heeft er toegeleiddat erinde laatste
jaren een toenemende belangstelling isontstaan voordeze
methode. Rijenbemesting met fosfaat heeft in de praktijk
dan ook opgrote schaal inganggevonden bij mais,eengewaswaarvan bekendisdathet sterk opfosfaat enoprijenbemesting reageert (Prummel, 1958). Hier komt bij dat
verschillende meststoffen in de laatste tijd sterk in prijs
zijn gestegen, hetgeen vooral het geval is met superfosfaat, waarvan deprijs ongeveer verdubbeld is.Eenverhogingvan debenutting van de meststof door een beterebemestingstechniek, waardoor op de kosten kan worden
bespaard, krijgt danextrabetekenis.
In de praktijk doet zich de vraag voor of rijenbemesting
ook bij stamslabonen en tuinbonen met voordeelkanworden toegepast. Van deintertijd door onsbeproefdegewassen bleek vooral het eerstgenoemde gewasbijzonder gunstig te reageren op fosfaatbemesting in rijen (Prummel,
1959).Vandeanderegewassenreageerden erwten enmais
het sterkst en vervolgens granen en aardappelen. Bij bieten bleek het voordeel geringte zijn. Tuinbonen zijn indit
verbandniet onderzocht.
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Het grote effect van rijenbemesting bij stamslabonen
hangt misschien gedeeltelijk samen met de betrekkelijk
korte groeiperiode van het gewas en het ondiepe wortelstelsel. Demeeste zijwortels ontwikkelen zich van hetbegin van de groei tot aan de bloei slechts langzaam, zoals
door Hammes en Bartz (1963) is waargenomen. Volgens
eigen waarnemingen bevindt dehoofdmassa van het wortelstelsel zich bij het begin van de bloei op25à30cm afstand van de plant tot op ongeveer 20 cm diepte. Hetgewas zou derhalve voor zijn opname aan water en voedingsstoffen, althans inhet begin van degroei,zijnaangewezen opdedirectieomgevingvandehoofdwortel.

Buitenlandseresultaten
Proeven met rijenbemesting bij bonen zijn onder voor ons
tamelijk overeenkomstige omstandigheden uitgevoerd in
Duitsland en inEngeland. InDuitslandvondRid(1966)op
goed met fosfaat en kali voorzienelössgrond bij verschillendegewassen over het algemeen weinigvoordeelvande
toediening van stikstof, fosfaat en kali in een band 5cm
naast en 5 cm dieper dan het zaad. De beste resultaten
werden nog verkregen met rijp geoogste veldbonen. In 3
van de 6 jaren gaf rijenbemesting bij dit gçwas een opbrengstverhoging van4à9%tenopzichtevan breedwerpige bemesting. Een zeer duidelijk effect verkreeg Geisler
(1958) op een fosfaatarme, fosfaatvastleggende veengrond, waar gekorreld superfosfaat ineen band onder het
zaad de opbrengst van stamslabonen met 40%verhoogde
in vergelijking met breedwerpige bemesting. Het effect
wasmetpoedervormig superfosfaat veelgeringer.
Gunstige resultaten werden eveneens verkregen in Engelandbij 19proeven metrijpgeoogsteveldbonen (Cookeen
Widdowson, 1953), bij 10proeven met tuin- en pronkbonen, verbouwd alsgroentegewassen op landbouwgronden
(Cooke et al., 1956) en bij 2 proeven met stamslabonen
(Pea Growing Research Organisation, 1969 en 1970). De
PK- en NPK-mengmeststoffen werden aangewend in 1 of
2banden 5à7cm naast het zaad en op 5à 10cmdiepte.
Gemiddeld over alle proeven gaf rijenbemesting een opbrengstverhoging van 9% ten opzichte van breedwerpige
bemesting. Om dezelfde opbrengst te bereiken kon bij rijenbemesting gemiddeld met 1/5 deel van de hoeveelheid
meststof worden volstaan, diebijbreedwerpige bemesting
nodig was. De werking was dus 5 maal zo goed. In verschillende gevallen werkte de meststof bij breedwerpige
toediening weinig of inieder geval veel minder dan bij rijenbemesting, vooral in droge jaren. Rijenbemesting gaf
vaak een snellere beginontwikkeling en een eerdere afrijpingvan hetgewas. Bijde verbouw alsgroentegewas was
het effect opde opbrengst bij de eerste oogstdikwijlsgroter dan bij delatere oogst. Dezeeffecten moeten mogelijk
worden toegeschreven aan een betrekkelijk lage bemes-
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Fig.1 Effect van rijenbemesting met een
mengmeststof bij stamslabonen op zandgrond. Links 500kgmengmeststof8 +12 +
20inrijen,rechtsdezelfdehoeveelheden voedingsstoffen als enkelvoudige meststoffen
breedwerpig

tingstoestand van de grond. Gegevens hierover ontbreken
echter.
Er kan nog worden opgemerkt, dat in de Verenigde Staten
rijenbemesting bij bonen in de praktijk evenals bij de bovengenoemde proeven, wordt toegediend in een band 5 à
7,5 cm naast en 2,5 à 5 cm dieper dan het zaad. Deze afstand lijkt bij niet te zware stikstof- en kalibemesting voldoende veilig om kiembeschadiging door te hoge concentratie te voorkomen.

Resultaten vaneigen proeven
Door het IB zijn proeven uitgevoerd met bonen, waarvan
één met rijp geoogste stambonen en drie met stamslabonen (Prummel, 1958, 1959). Deze proeven lagen op zandgrond met lage tot vrij hoge fosfaattoestand. De fosfaatmeststof werd in één of twee banden ca. 5 cm naast en 2à
3 cm dieper dan het zaad in de grond gebracht. De rijenafstand bedroeg 60 tot 67 cm. Bij Pw-getal 11(rijp geoogste
bonen), 14 en 27 stamslabonen reageerde het gewas sterk
op de fosfaatbemesting. Rijenbemesting verhoogde de opbrengst in alle gevallen belangrijk meer dan breedwerpige
bemesting (ingewerkt met eg of cultivator of ondergeploegd), zelfs bij de hoogste gift van 200 kg P2O5per ha.
Bij rijenbemesting werd eenzelfde opbrengst verkregen
met ongeveer 1/6 deel van de hoeveelheid meststof die bij
breedwerpige bemesting nodig was. Bij granen en aardappelen bedraagt dit ongeveer de helft.
De werking van de meststof was dus 6 maal zo goed. Rijenbemesting gaf gemiddeld 5 ton meer bonen dan breedwerpige bemesting. Een voorbeeld wordt gegeven in figuur 2 op een zandgrond met Pw-getal 27. In een proef bij
Pw-getal 46reageerde het gewas niet op de fosfaatbemesting. Er waren op dit proefveld dan ook geen verschillen
tussen de bemestingswijzen.
In twee later door het IB uitgevoerde proeven is rijenbemesting met mengstoffen op zandgrond bij stamslabonen
vergeleken met die van enkelvoudige meststoffen. Toediening van stikstof als enkelvoudige meststof in rijen naast
het zaad (40 of 80 kg N per ha als kalkammonsalpeter) gaf
een achterstand in ontwikkeling en een lagere opbrengst
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dan breedwerpige bemesting. De stamslabonen reageerden tijdens de groei echter opvallend sterk op rijenbemesting met mengmeststoffen (stikstof voor 50 tot 100% in
ammoniakvorm), mits de stikstofgift niet te hoog was (40
kg N per ha, zie figuur 1).De opbrengstvermeerdering bedroeg gemiddeld 14%. Ook uit andere onderzoekingen is
gebleken, dat de combinatie van stikstof (vooral in ammoniakvorm) en fosfaat in dezelfde band met mengmeststoffen beter werkt dan een gescheiden toediening als enkelvoudige meststoffen in afzonderlijke banden aan weerszijden van het gewas. In dit verband moet echter gewaarschuwd worden tegen te zware stikstofgiften. Rijenbemesting met een mengmeststof met 80 kg N per ha werkte namelijk, evenals kalkammonsalpeter, in rijen ongunstig,
waarschijnlijk als gevolg van een te hoge zoutconcentratie, waardoor de wortelontwikkelingwordt geremd.
Het onderzoek is niet beperkt gebleven tot proefvelden.
De methode isindertijd ook op grotere schaal met een toen
beschikbare praktijkmachine beproefd, o.a. met stamslabonen en met gunstigresultaat (Prummel en Poesse, 1962).
Er kan verder nog worden gewezen op een in het afgelopen jaar op een praktijkperceel waargenomen gunstige
werking van fosfaatrijenbemesting bij stamslabonen, ondanks het feit dat op het perceel varkensdrijfmest was toegediend.

Conclusies
Uit het voorgaande blijkt, dat stamslabonen en tuinbonen
als fosfaatbehoeftige gewassen met voordeel in rijen kunnen worden bemest, waardoor met minder meststof hogere opbrengsten kunnen worden verkregen. Rijenbemesting
geeft een belangrijk grotere werkingdan breedwerpige bemesting. Preciese zaaimachines met aparte kunstmestbakken maken deze methode praktisch toepasbaar.
Gezien de sterke fosfaatbehoefte van de genoemde gewassen, waardoor zij veelvuldiger dan andere gewassen op
fosfaat reageren, is het waarschijnlijk dat rijenbemesting
op een vrij groot aantal percelen voordeel zal geven. Een
gunstig effect mag in elk geval verwacht worden op gronden met een lage of betrekkelijk lage bemestingstoestand

bonen,
ton/ha

betekent dit dat het niet nodigisomdefosfaattoestand bij
toepassing van rijenbemesting tot een hoogpeil optevoeren. In dit verband moet echter gewaarschuwdwordentegen een te sterke bezuiniging op de meststof, waarbij de
hoeveelheid door het gewas onttrokken fosfaat onvoldoende wordt gecompenseerd, omdat dit tot een te sterke
achteruitgang vandevruchtbaarheid zou leiden.
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Samenvatting
Aan dehand van buitenlandse gegevens en van resultaten
van eigen proefnemingen worden de mogelijkheden van
toepassing van rijenbemesting voor stamslabonen en tuinbonen besproken. Bijdezefosfaatbehoeftigegewassen zal
deze methode veelal met voordeel kunnen worden toegepast. Behalve een besparing op meststoffen, wat van belang is in verband met de gestegen meststofprijzen, kan
met deze methode een hoger opbrengstniveau verkregen
worden, wat niet altijd bereikt kan worden door een normalepraktijkgift breedwerpiguittestrooien.
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Fig.2 Invloedvandefosfaatbemestingbijbreedwerpige(B)enbij
rijenbemesting (R)opdeopbrengst van stamslabonen op zandgrond
van de grond. Een opbrengstvermeerdering door rijenbemesting blijkt ook mogelijk te zijn als de fosfaattoestand
van degrond niet bijzonder laag is.Gerekend naar defosfaatbehoefte in afhankelijkheid van de fosfaattoestand
van de grond (Prummel 1971)lijkt het waarschijnlijk, dat
toepassing vanrijenbemesting bij stamslabonen (enmogelijk ook bijtuinbonen) noginaanmerkingkomtopgronden
met een ruim voldoende fosfaattoestand (tot Pw-getal ca.
45).Defosfaatgift zoudaarbij verlaagdkunnenworden tot
ongeveer 80à 120kgP2O5per ha. Het effect wordt echter
in het algemeen kleiner naarmate de bemestingstoestand
hoger is. Hoewel hierover geen voldoende zekerheid kan
worden gegeven, ishet niet waarschijnlijk dat demethode
voordeel geeft op ruim met fosfaat voorziene gronden.
Ook bij hetgebruik van drijfmest kan zichhet geval voordoendatrijenbemesting gunstigwerkt.
Rijenbemesting geeft bijlagefosfaattoestand vandegrond
ook met matigefosfaatbemesting hogeopbrengsten. Zoals
reeds bij een vorige gelegenheid naar voren is gebracht,
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